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0.0.A. Wstêp

In¿ynieria biomedyczna jest now¹ dyscyplin¹ naukow¹, której zakres tematyczny, w³aœciwo-
œci oraz perspektywy nie s¹ jeszcze powszechnie znane. Dlatego studenci rozpoczynaj¹cy
studia na kierunku in¿ynieria biomedyczna niezupe³nie wiedz¹ co ich czeka (zarówno na stu-
diach, jak i po ich ukoñczeniu), zaœ maturzyœci zastanawiaj¹cy siê, jaki kierunek studiów
wybraæ, te¿ maj¹ liczne w¹tpliwoœci i zwi¹zane z nimi rozterki.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom wskazanych grup, a tak¿e wszystkich aktualnych i po-
tencjalnych sympatyków in¿ynierii biomedycznej, podjêliœmy próbê napisania ksi¹¿ki, która
bêdzie dawa³a ogóln¹ i przegl¹dow¹ orientacjê w problematyce tej dziedziny – nie wchodz¹c
oczywiœcie na taki poziom szczegó³owoœci, który by spowodowa³, ¿e ta jedna ksi¹¿ka
zast¹pi³aby wszystkie podrêczniki do ró¿nych przedmiotów wchodz¹cych w sk³ad in¿ynierii
biomedycznej.

Ksi¹¿ka jest napisana przez dwie wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê zbiorowoœci autorów.
Z jednej strony ka¿de z poruszonych w ksi¹¿ce zagadnieñ jest opisane przez wysokiej klasy
specjalistê, badacza i nauczyciela akademickiego, który o podejmowanym zagadnieniu wie
niemal wszystko, co wiedzieæ mo¿na, ale nie zawsze chce i mo¿e przedstawiæ je w sposób
lekki, ³atwy i przyjemny tak, ¿eby Czytelników nie tylko poinformowaæ i nauczyæ, ale do-
datkowo zafascynowaæ opisywanym problemem. Dlatego w zamierzeniach d¹¿yliœmy do
tego, ¿eby w uzupe³nieniu do ka¿dego tekstu naukowca dodany zosta³ rozdzia³ przygotowa-
ny na ten sam temat przez studenta entuzjastê. Ten tekst nie musia³ byæ ju¿ tak bardzo œcis³y
(chocia¿ ka¿dy g³ówny autor rozdzia³u osobiœcie zadba³ o to, ¿eby te studenckie harce nie za-
wiera³y b³êdów!), ale za to musia³ byæ ciekawy i zabawny. O tym, co jest czym – informuj¹
numery poszczególnych rozdzia³ów: numery zawieraj¹ce na koñcu literê A dotycz¹ tych
rozdzia³ów, które s¹ dzie³em uczonych, numery zawieraj¹ce literê B wyró¿niaj¹ rozdzia³y
studenckie. Koncepcji dwuaspektowego opisania ka¿dego poruszanego zagadnienia nie
uda³o siê w tym wydaniu w pe³ni zrealizowaæ. Z ró¿nych wzglêdów w tej wersji ksi¹¿ki s¹
jeszcze porcje wiedzy przedstawiane przez naukowców jako opracowania A, niestety chwi-
lowo bez tego weso³ego i ciekawego studenckiego „kontrapunktu” B. Ale i tak prezentowana
ca³oœæ jest pod wieloma wzglêdami jedyna w swoim rodzaju. Dziêki fragmentom opracowa-
nym przez uczonych mamy tu zagwarantowan¹ wysok¹ jakoœæ merytoryczn¹ „twardych i su-
chych” porcji rzetelnej naukowej informacji. Dziêki entuzjazmowi i talentom studentów
(którym zreszt¹ z naturalnych powodów jest „bli¿ej” do ich rówieœników i nieco m³odszych
Kolegów, do których ksi¹¿ka jest adresowana) – unikamy nudy i monotonii czysto akademi-
ckiego wyk³adu, który mo¿e nawet byæ najlepszy merytorycznie, ale nie spe³ni swego zadania,
jeœli nie dotrze do Czytelników i ich nie zainteresuje.

Koncepcja ksi¹¿ki przypomina wiêc tort znany jako pischinger (piszinger?), w którym na
przemian u³o¿one s¹ suche i twarde andruty i s³odka, g³adka, miêkka masa czekoladowa. Te
suche andruty to eseje A opracowane przez uczonych – m¹dre, pe³ne treœci, ale nie do
prze³kniêcia w du¿ej porcji. Ta miêkka, zdobi¹ca i wabi¹ca masa czekoladowa – to swo-
bodne impresje studentów na ten sam temat oznaczane B – smakowite i przyjemne w ma³ej
iloœci, ale powoduj¹ce nudnoœci, gdy wystêpuj¹ w nadmiarze.
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Po³¹czenie tych dwóch stylów narracji o tym samym w gruncie rzeczy przedmiocie po-
winno prowadziæ do tego, ¿e Czytelnik zale¿nie od swych preferencji bêdzie móg³ skupiaæ
sw¹ uwagê albo na zabawnie (ale kompetentnie!) podanych ciekawostkach, odczytuj¹c po-
tem (lub nie…) solidne wiadomoœci naukowe, albo bêdzie móg³ szybko przyswajaæ sobie
kolejne kwanty wiedzy zwarcie i sucho opisane przez uczonych, pomijaj¹c lub tylko po-
wierzchownie przegl¹daj¹c studenckie impresje i „facecje” na ten sam temat. Najwiêcej sko-
rzystaj¹ naturalnie ci Czytelnicy, którzy przeczytaj¹ oba zaproponowane opisy problemu.

Ta dwoista natura sposobu przedstawiania omawianych w ksi¹¿ce treœci znalaz³a swoje
odbicie tak¿e w tytu³ach jej siedmiu g³ównych czêœci. Ka¿dy tytu³ jest dwucz³onowy, przy
czym pierwszy cz³on nazywa (maksymalnie skrótowo) naukowy w¹tek poruszany w danej
czêsci, zaœ drugi cz³on tytu³u, bêd¹cy jego rozwiniêciem, zmierza do tego, ¿eby mo¿liwie
prosto i „ludzkim jêzykiem” zasygnalizowaæ Czytelnikowi, o czym jest mowa w tej w³aœnie
czêœci. Poniewa¿ w konsekwencji takiego, a nie innego sposobu pisania ksi¹¿ki oraz tytu-
³owania czêœci Czytelnik poszukuj¹cy konkretnych informacji na zadany temat mo¿e siê
czuæ odrobinê zdezorientowany i zagubiony – na pocz¹tku ka¿dej czêœci jest rozdzia³ wpro-
wadzaj¹cy, który mo¿e byæ taktowany jako element merytorycznego przewodnika po treœ-
ciach zawartych w poszczególnych rozdzia³ach oraz w ca³ej ksi¹¿ce.

Jak widaæ, ksi¹¿ka, któr¹ Ci oddajemy do r¹k, jest niezwyk³a. Jeszcze bardziej niezwyk³e
jest to, ¿e jest ona tylko wierzcho³kiem góry lodowej. W postaci wydrukowanej na papierze
i oprawionej w kolorow¹ ok³adkê przekazujemy Ci bowiem wy³¹cznie wybrane teksty, sta-
nowi¹ce w sumie mniej ni¿ 20% tych treœci, które uda³o siê nam zgromadziæ w ambitnym
d¹¿eniu do tego, by przedstawiæ in¿ynieriê biomedyczn¹ mo¿liwie ca³oœciowo i mo¿liwie
dok³adnie – i w dodatku na dwa wy¿ej omówione sposoby. Po zebraniu wszystkich artyku³ów
napisanych przez uczonych i wszystkich dywagacji przygotowanych przez studentów
okaza³o siê bowiem, ¿e objêtoœæ ksi¹¿ki, która by powsta³a przy za³o¿eniu, ¿e to wszystko
wydrukujemy, przekracza³aby 1500 stronic…

Taka gruba ksiêga zdecydowanie nie spe³ni³aby swojej roli jako coœ, co przedstawia
in¿ynieriê biomedyczn¹ w sposób lekki, ³atwy i przyjemny! Aby wiêc pokazaæ Czytelni-
kom chocia¿ czêœæ uroków tej dziedziny wiedzy, ale jednoczeœnie nie zanudziæ nadmiarem
naukowych szczegó³ów, autorzy zdecydowali siê wybraæ niektóre fragmenty i te w³aœnie
umieœciæ w ksi¹¿ce, natomiast ca³oœæ tekstu umieszczono na dysku CD, znajduj¹cym siê na
koñcu ksi¹¿ki.

Spis treœci pokazuje ca³oœæ zawartoœci ksi¹¿ki (oraz jej ogóln¹ koncepcjê). Jednak tylko
te rozdzia³y, których tytu³y wyt³uszczono w spisie treœci, s¹ umieszczone w ksi¹¿ce. To jest
ta widoczna czêœæ góry lodowej. Natomiast na CD znajduje siê ca³a reszta. To jest ta pod-
wodna czêœæ góry lodowej. Wystarczy jednak w³o¿yæ CD do dowolnego komputera – a góra
lodowa wy³oni siê w ca³ym swoim ogromie i piêknie…

Pragnê z naciskiem podkreœliæ, ¿e podzia³ na czêœæ drukowan¹ i czêœæ oferowan¹ wy-
³¹cznie w postaci dysku CD nie przebiega wed³ug linii oddzielaj¹cej opracowania lepsze
i gorsze. Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ zapewniam, ¿e w czêœci oferowanej wy³¹cznie na dysku
CD (podwodna czêœæ góry lodowej) znajduj¹ siê liczne bardzo wartoœciowe opracowania,
których przeczytanie nie tylko wzbogaci Czytelnika intelektualnie, ale dodatkowo tak¿e
sprawi w wielu przypadkach spor¹ przyjemnoœæ ze wzglêdu na ciekawy i inspiruj¹cy sposób,
w jaki podane s¹ te w³aœnie czêœci in¿ynieryjno-biomedycznej wiedzy.
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Dlatego gor¹co zachêcam do tego, by siêgaæ zarówno do tych artyku³ów, które s¹ wydruk-
owane na papierze, jak i do tych, które s¹ na dysku, bowiem jedynym kryterium podzia³u
by³a atrakcyjna i zwarta forma prezentacji. Te wydrukowane na papierze rozdzia³y by³y
po prostu krótsze, zabawniejsze oraz… ³adniej ilustrowane. Natomiast wartoœciow¹ wiedzê
mo¿na znaleŸæ w obu czêœciach ksi¹¿ki, wiêc obie zdecydowanie warto przeczytaæ.

Treœæ ksi¹¿ki podzielono na siedem czêœci. Dlaczego siedem? Bo ta w³aœnie liczba by³a
uwa¿ana za œwiêt¹ przez Babiloñczyków, bo tyle jest dni w tygodniu, bo… bo po prostu tak
siê nam ta wiedza o in¿ynierii biomedycznej samopouk³ada³a. W ka¿dej czêœci jest od kilku
do kilkunastu rozdzia³ów opisuj¹cych ró¿ne zagadnienia, które wprawdzie nie wyczerpuj¹
wszystkich kwestii, ale stanowi¹ ca³kiem udany zbiór szkiców, które wziête razem sk³adaj¹
siê w sumie na „portret” nowej i piêknej dziedziny, jak¹ jest in¿ynieria biomedyczna.

Dziedziny nowej, bo ró¿ne opisywane w ksi¹¿ce maszyny wspomagaj¹ pracê lekarzy od
niedawna; poprzednio medyk zdany by³ g³ównie na w³asne rêce i w³asn¹ – g³owê. Dziedziny
piêknej, bo có¿ mo¿e byæ piêkniejszego od dzie³a ratuj¹cego zdrowie i ¿ycie cz³owieka? Od
siebie dodam, ¿e dziedziny naprawdê fascynuj¹cej. Mam nadziejê, ¿e po przeczytaniu
ksi¹¿ki przyznasz mi racjê!

A oto, co w niej znajdziesz:

Pierwsza czêœæ ksi¹¿ki opisuje metody, z pomoc¹ których wspó³czesny lekarz mo¿e doœæ
swobodnie zajrzeæ w g³¹b cia³a cz³owieka i obejrzeæ chory narz¹d, widz¹c nie tylko jego roz-
miar i kszta³t (ewentualnie zmieniony chorob¹), ale tak¿e podgl¹daj¹c jego funkcje – czasem
prawid³owe, a czasem ujawniaj¹ce chorobê. Tê czêœæ zatytu³owaliœmy: Diagnostyka obrazo-
wa, dodaj¹c do tego uzupe³nienie: Jak maszyny widz¹ ludzi. Czytaj¹c ten rozdzia³ zrozu-
miesz, ¿e przed wspó³czesn¹ technik¹ biomedyczn¹ nic siê nie ukryje!

Druga czêœæ traktuje o tym, jak z pomoc¹ elektroniki mo¿na œledziæ to, co niewidoczne dla
oka, a dla medyka niezwykle wa¿ne: procesy tocz¹ce siê w poszczególnych narz¹dach. Dla-
tego czêœæ ta ma podstawowy (powa¿ny i dostojny) tytu³: Diagnostyka elektroniczna, ale
z nieco frywolnym rozszerzeniem: Jak z pomoc¹ maszyny œledziæ procesy ¿yciowe. Po prze-
czytaniu tej czêœci bêdziesz wiedzia³, co znacz¹ tajemnicze linie kreœlone na papierze lub wy-
œwietlane na ekranach nowoczesnej aparatury diagnostycznej, a tak¿e dowiesz siê, jak kom-
putery pomagaj¹ nam w rozumieniu tego, co z tych wszystkich wykresów wynika.

Trzecia czêœæ ksi¹¿ki przechodzi od diagnostyki do terapii. Okazuje siê, ¿e m¹dre ma-
szyny budowane przez m¹drych ludzi (oczywiœcie ci najm¹drzejsi to in¿ynierowie zajmuj¹cy
siê technik¹ biomedyczn¹�) potrafi¹ coraz skuteczniej leczyæ. Ju¿ nie pigu³ka, ale maszyna
pomaga odzyskaæ utracone zdrowie, zaœ tam, gdzie leczenie jest ju¿ niemo¿liwe – technika
zastêpuje utracony narz¹d jego technicznym alter ego (rozrusznik serca, sztuczna nerka, neu-
roprotezy itp.). St¹d uzupe³nienie tytu³u tej czêœci ksi¹¿ki: Maszyna w ciele cz³owieka. Nie
bójmy siê jej!

Równie¿ budulec biologiczny, czyli tkanki, z których zbudowane s¹ czêœci naszego cia³a,
mo¿na zastêpowaæ tworami techniki. Ju¿ w cia³ach mumii egipskich znaleŸæ mo¿na sztuczne
zêby z koœci s³oniowej, ale wspó³czesna in¿ynieria materia³owa posz³a znacznie dalej i po-
trafi dziœ wytworzyæ absolutnie dowolne sztuczne substancje, które nigdy wczeœniej nie ist-
nia³y w Naturze, a które w razie potrzeby zast¹pi¹ albo wzmocni¹ koœæ, pozwol¹ wymieniæ
zerwane œciêgno, zast¹pi¹ skórê poparzonemu cz³owiekowi lub uzupe³ni¹ uszkodzon¹ ¿y³ê.
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Materia³y takie trzeba jednak wytwarzaæ w taki sposób, by ¿ywy organizm je zaakceptowa³,
przyj¹³ jak swoje – dlatego twórcy biomateria³ów bardzo uwa¿nie ws³uchuj¹ siê w to co pod-
powiada natura… – i tak w³aœnie zatytu³owaliœmy czwart¹ czêœæ naszej ksi¹¿ki.

Nie wystarczy diagnozowaæ chorób, gdy ju¿ zaistniej¹, oraz leczyæ ludzi, gdy ju¿ tym cho-
robom ulegli. Trzeba próbowaæ zapobiegaæ problemom medycznym z wyprzedzeniem.
W tym celu trzeba jednak najpierw zrozumieæ, czym jest ¿ycie i jaka jest jego natura. Mo¿e-
my pomóc samym sobie, a zw³aszcza mo¿emy ustrzec przed problemami medycznymi na-
stêpne pokolenia, dociekaj¹c najg³êbszych przyczyn tych problemów i œledz¹c najbardziej
fundamentalne procesy, sk³adaj¹ce siê na fenomen ¿ycia. ¯ycie jest bowiem fenomenem, któ-
rego nie wyjaœni anatom badaj¹cy budowê cia³a, ani fizjolog œledz¹cy funkcjonowanie jego
sk³adników. ¯aden atom buduj¹cy nasze cia³o sam z siebie ¿ywy nie jest – natomiast odpo-
wiednie nagromadzenie i po³¹czenie tych atomów sprawia, ¿e materia zyskuje nowy atrybut
– staje siê ¿ywym organizmem.

Klucz do zrozumienia tych procesów ukryty zosta³ bardzo g³êboko – w strukturze moleku³
buduj¹cych ¿ywe organizmy, a zw³aszcza w tajemniczym œwiecie genów. Dziœ wiemy
o strukturze genomu cz³owieka bardzo du¿o, prawie wszystko, ale okaza³o siê, ¿e ten najg³ê-
biej ukryty kod ¿ycia, „zaszyty” w podwójnej spirali DNA i manifestuj¹cy siê skomplikowa-
nymi przestrzennymi strukturami moleku³ bia³ka, jest nies³ychanie skomplikowany. Dlatego
nie mo¿emy liczyæ na to, ¿e potrafimy poruszaæ siê wœród tych tajemnic, pos³uguj¹c siê
wy³¹cznie nasz¹ pamiêci¹, zbyt ma³¹ jak na te potrzeby i naszymi mo¿liwoœciami myœlowej
analizy skomplikowanych zale¿noœci, zbyt ubogimi w porównaniu ze z³o¿onoœci¹ rozwi¹zy-
wanych zadañ.

Na szczêœcie w tym samym czasie, gdy biochemikom uda³o siê rozszyfrowaæ kod ¿ycia
zawarty w genomie cz³owieka, informatykom uda³o siê wytworzyæ narzêdzia, o wiele potê¿-
niejsze od umys³u cz³owieka, z pomoc¹ których wszystkie te biochemiczne fakty mo¿na
zgromadziæ razem i sprawnie z nich korzystaæ przy rozwi¹zywaniu konkretnych problemów.
Tê najciekawsz¹ chyba intelektualn¹ przygodê Ludzkoœci opisujemy w pi¹tej czêœci, zatytu-
³owanej: Bioinformatyka: Zrozumieæ i odtworzyæ w komputerze œwiat o¿ywiony.

Komputery pomog¹ nam w zrozumieniu istoty ¿ycia, przyczyn chorób, sposobów ich le-
czenia, a tak¿e otworz¹ nam – w co wierzymy – drogê do skutecznej profilaktyki, czyli zapo-
biegania chorobom, zanim siê pojawi¹. To wszystko bêdzie jednak dopiero jutro, bo dzisiaj
biedz¹ siê dopiero nad tym liczne zastêpy uczonych, mozolnie wydzieraj¹cych Przyrodzie jej
pilnie strze¿one tajemnice. Ale komputery mog¹ nam pomóc w medycynie tak¿e dziœ, oferu-
j¹c doskonalsze metody obs³ugi pacjentów w szpitalach, gromadzenia informacji medycz-
nych w bazach danych i analizowania ich z wykorzystaniem bardzo zaawansowanych tech-
nik tak zwanej sztucznej inteligencji. Zajmuje siê tym informatyka medyczna opisana w czêœci
szóstej, zatytu³owanej dodatkowo: Ludzkie dane w czeluœciach maszyn.

Komputery potrafi¹ rejestrowaæ ró¿ne informacje – i takie jest ich przeznaczenie na
przyk³ad w szpitalach, ale potrafi¹ równie¿ wytwarzaæ nowe informacje, modeluj¹c albo
imituj¹c ró¿ne twory rzeczywiste. Badanie rzeczywistoœci przetworzonej do formy modelu
komputerowego jest wygodniejsze, tañsze, szybsze i… mniej bolesne, ni¿ badania tych sa-
mych procesów czy zjawisk w rzeczywistoœci. Potwierdzi³a siê skutecznoœæ symulacji kom-
puterowej do zastosowañ w technice (obecnie nikt nie buduje nowego samolotu, dopóki nie



sprawdzi jego w³aœciwoœci za pomoc¹ komputerowego modelu), ekonomii (gdzie modele
komputerowe pozwalaj¹ przewidywaæ przysz³e wydarzenia), ekologii… Najwy¿szy czas,
¿eby pomog³a nam tak¿e w biologii i medycynie. Dlatego w ostatniej siódmej czêœci ksi¹¿ki
opisaliœmy, jak buduje siê cybernetyczne modele z³o¿onych systemów biomedycznych. Za-
tytu³owaliœmy tê czêœæ: Biocybernetyka: Imitacja ¿ycia w maszynie. Czy nie kusi Ciê, ¿eby
zostaæ Stwórc¹ cybernetycznych bytów?

Przystêpuj¹c do pisania tej ksi¹¿ki chcieliœmy zaprosiæ Czytelnika do wspólnej zabawy,
dbaj¹c jednoczeœnie, ¿eby bawi¹c siê – zdoby³ On jak najwiêcej maksymalnie u¿ytecznych
informacji. Nie wiemy, czy (oraz w jakim stopniu) zamierzenie to uda³o siê zrealizowaæ, dla-
tego prosimy Czytelników o zg³aszanie wszelkich uwag, sugestii i propozycji na temat
ksi¹¿ki na stronie internetowej o adresie http://www.biomed.agh.edu.pl/. Postaramy siê je
uwzglêdniæ w nastêpnym wydaniu!

Redaktor naukowy ksi¹¿ki

Prof. dr hab. in¿. Ryszard Tadeusiewicz

http://www.agh.edu.pl/uczelnia/tad/
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0.0.B. Od koncepcji do realizacji,
czyli jak powstawa³a niniejsza ksi¹¿ka

Jak ka¿da rzecz na œwiecie, równie¿ dzie³o, które w tym momencie trzymasz, ma swoj¹ ma³¹
historiê. Dla nas historia ta zaczê³a siê od niewinnego pomys³u rzuconego przypadkiem przez
Asiê Koleszyñsk¹ na spotkaniu naszego Ko³a Naukowego. Ponowne podjêcie tematu mia³o
miejsce podczas spotkania Dziekana Miêdzywydzia³owej Szko³y In¿ynierii Biomedycznej,
prof. Piotra Augustyniaka ze starostami oraz przedstawicielami Kó³ Naukowych. Temat
ksi¹¿ki spotka³ siê wówczas z ogromnym zainteresowaniem ze strony Profesora, który na-
tychmiast postanowi³ go dr¹¿yæ i motywowaæ studentów do rozpoczêcia realizacji. Przy
wspó³udziale prof. Augustyniaka oraz Opiekuna Ko³a Naukowego Bioin¿ynierii IMPLANT
– dr. Andrzeja Izworskiego, cz³onkowie Ko³a rozpoczêli wspólnie pracê nad stworzeniem
wstêpnej wersji spisu rozdzia³ów ksi¹¿ki In¿ynieria biomedyczna. Ksiêga wspó³czesnej wie-
dzy tajemnej w wersji przystêpnej i przyjemnej. Z takim pierwotnym spisem, wybraliœmy siê
do prof. Ryszarda Tadeusiewicza z proœb¹ o pomoc w realizacji naszego zamierzenia. Ku na-
szej wielkiej radoœci, Profesor zaaprobowa³ nasz pomys³, daj¹c nam wiêcej, ni¿ to wyra¿a³y
nasze najœmielsze oczekiwania – zgodzi³ siê zostaæ Redaktorem niniejszej ksi¹¿ki!

Po wprowadzeniu przez Profesora Tadeusiewicza poprawek w proponowanym spisie roz-
dzia³ów, a tak¿e zmianie koncepcji ksi¹¿ki, w której my – studenci mieliœmy staæ siê nie tylko
pomys³odawcami, ale wspó³autorami podrêcznika (co w pierwszej chwili nie lada nas zasko-
czy³o i wrêcz przerazi³o, bowiem nigdy wczeœniej nie pisaliœmy ¿adnych powa¿niejszych
artyku³ów, a co dopiero ksi¹¿ek), powêdrowaliœmy do Naukowców, których nazwiska zna-
laz³y siê w naszym planie, z proœb¹ o w³¹czenie siê do wspó³tworzenia ksiêgi In¿ynieria bio-
medyczna (...). Bardzo mi³ym zaskoczeniem by³y dla nas reakcje przysz³ych Wspó³autorów,
którzy przyjmowali nas z otwartymi rêkami i chêtnie przystali na nasz¹ propozycjê.

Stopniowo zaczyna³y nap³ywaæ pierwsze teksty Naukowców. Po nich pierwsi studenci na-
pisali swoje „kremy” i w ten sposób rozpocz¹³ siê okres ciê¿kiej pracy redaktorskiej dla prof.
Tadeusiewicza. Spis rozdzia³ów, jeszcze wielokrotnie modyfikowany, osi¹gn¹³ wreszcie
stan koñcowy. I tak po roku pracy dostaliœmy do rêki gotow¹ ksi¹¿kê, któr¹ z wielk¹ radoœci¹
i dum¹ oddajemy Tobie Czytelniku z nadziej¹, ¿e pozwoli Ci poszerzyæ wiedzê o in¿ynierii
biomedycznej, która stanie siê jednym z Twoich zainteresowañ.

W tym miejscu chcielibyœmy podziêkowaæ wszystkim osobom, dziêki którym by³o mo¿li-
we stworzenie tak niezwyk³ego dzie³a. Nie sposób by³oby ich wszystkich tutaj wymieniæ,
dlatego ograniczymy siê tylko do osób, którzy zapocz¹tkowali jego tworzenie. Dziêkujemy
profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi za poparcie naszej inicjatywy i stworzenie z niej
dzie³a godnego ujrzenia œwiat³a dziennego, profesorowi Piotrowi Augustyniakowi za pod-
chwycenie pomys³u i zmotywowanie nas do dzia³ania, doktorowi Andrzejowi Izworskiemu
za wspieranie nas i pomoc w przygotowaniu pierwotnego spisu rozdzia³ów i wreszcie –
wszystkim Wspó³autorom, a przede wszystkim Naukowcom, którzy cierpliwie wnosili po-
prawki do studenckich tekstów, bo bez ich zgody i pracy nie by³aby mo¿liwa realizacja na-
szego wspólnego celu.

Miros³awa Zazulak, Klaudia Czopek, Joanna Jaworek
oraz pozostali Cz³onkowie Ko³a Naukowego Bioin¿ynierii IMPLANT



CZÊŒÆ 1

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA:
Jak maszyny widz¹ ludzi





1.0.A. Wprowadzenie:
„Zgadnij kotku, co mam w œrodku…”

Ryszard Tadeusiewicz

Tytu³ tego rozdzia³u zosta³ zapo¿yczony z banalnej
i b³ahej (na pozór!) pioseneczki, rozpoczynaj¹cej bardzo
powa¿ny i bardzo m¹dry film Ryszarda Bugajskiego
„Przes³uchanie” z genialn¹ rol¹ Krystyny Jandy. Kto nie
widzia³ – niech siê wstydzi!

Tak jak tamta pioseneczka sta³a siê kanw¹ dla przed-
stawienia dramatu cz³owieka postawionego w sytuacji
pozornie bez wyjœcia, który nie tylko nie ugi¹³ siê przed
terrorem, ale zdo³a³ sam siebie ukszta³towaæ w sposób
budz¹cy podziw oprawców, tak ten tytu³ mojego wpro-
wadzenia sygnalizuje wielowiekowy dramat medycyny,
który zamieni³ siê w jeden z najwiêkszych tryumfów in-
¿ynierii biomedycznej.

Przez wiele stuleci, a¿ do koñca XIX wieku, medy-
cyna rozwija³a siê i doskonali³a na ró¿ne sposoby (na
przyk³ad odkrywa³a i systematyzowa³a choroby i ich
przyczyny, znajdowa³a kolejne skuteczne leki, rozwi-
ja³a techniki chirurgiczne itp.), ale w sferze diagnostyki
kontakt lekarza z organizmem pacjenta koñczy³ siê na
powierzchni skóry. Nie by³o ¿adnego sposobu, ¿eby
„zajrzeæ do œrodka” i zobaczyæ, jak funkcjonuj¹ po-
szczególne narz¹dy, jak zosta³y zdeformowane przez
chorobê, gdzie znajduje siê na przyk³ad niebezpieczny
guz wymagaj¹cy chirurgicznego usuniêcia i z czym siê
musi liczyæ chirurg, przystêpuj¹c do operacji.
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Rys. 1. Obrazowanie wnêtrza cia³a cz³owieka przez dawnych anatomów: w XIII wieku (a) i na pocz¹tku XIX wieku (b)
�ród³o: [3, 4]

a) b)



Ogólna wiedza na temat budowy wewnêtrznych
narz¹dów cz³owieka (anatomia) powsta³a wprawdzie
wczeœniej, gdy¿ ¿¹dni wiedzy naukowcy i lekarze pro-
wadzili tysi¹ce sekcji zw³ok w celu zbadania, jak wy-
gl¹da i jak funkcjonuje ten niewiarygodnie wspania³y
mechanizm, jakim jest cia³o cz³owieka.

Rysunek 1 przedstawia zaczerpniête z Wikipedii
obrazy anatomiczne pochodz¹ce odpowiednio z XIII
(rys. 1a) i z pocz¹tku XIX wieku (rys. 1b).

Anatomia zajmuje siê prawid³ow¹ budow¹ wnêtrza
cia³a cz³owieka, ale na podstawie setek sekcji zw³ok osób
chorych, ludzie dowiedzieli siê tak¿e, jak wygl¹da obraz
zniekszta³ceñ, jakim podlegaj¹ narz¹dy wewnêtrzne
w wyniku choroby. Powsta³a dziedzina wiedzy nosi naz-
wê patomorfologii i jest bardzo u¿yteczna do dzisiaj.

Anatomia i patomorfologia pozwala³y odpowiedzieæ,
jak wygl¹da okreœlony narz¹d (na przyk³ad typowe serce
zdrowego cz³owieka), a tak¿e jak to serce mo¿e byæ zde-
formowane w wyniku choroby lub wad rozwojowych.
Jednak obrazy anatomiczne i patomorfologiczne uzys-
kiwane by³y poprzez sekcjê zw³ok, czyli pokazywa³y,
jak narz¹d wygl¹da³ u ludzi, którzy ju¿ nie ¿yj¹. Nato-
miast lekarza stawiaj¹cego diagnozê interesuje, jak dany
narz¹d wygl¹da u tego w³aœnie w tej chwili badanego
cz³owieka. Takiej wiedzy lekarze przez ca³e wieki nie
mieli, a ich mo¿liwoœci percepcji, ograniczone wzroko-
wo do powierzchni skóry, poszerzane by³y przez bada-
nia dotykowe, w których rozmiary, przybli¿ony kszta³t
i twardoœæ narz¹dów wewnêtrznych usi³owano ustalaæ
za pomoc¹ dotyku. Dlatego w XIX wieku sensacj¹ nau-
kow¹ by³ przypadek Œl¹zaczki o nazwisku Catharina
Serafin (rys. 2), u której widaæ by³o pracuj¹ce serce,
poniewa¿ w nastêpstwie choroby nowotworowej jej le-
karz, Hugo von Ziemssen, zmuszony by³ usun¹æ spory
fragment œciany klatki piersiowej, pozostawiaj¹c cienk¹
i przezroczyst¹ pow³okê skórn¹, przez któr¹ mo¿na by³o
obserwowaæ wnêtrze klatki piersiowej, a w szczególno-
œci ¿ywe, pracuj¹ce serce.

Lekarze nie ustawali jednak w wysi³kach, ¿eby obej-
rzeæ pacjenta od œrodka. Do wnêtrza niektórych frag-
mentów cia³a (zw³aszcza do prze³yku, odbytu i pochwy)
ju¿ w XIX wieku mo¿na by³o zajrzeæ z u¿yciem ró¿nych
endoskopów. Niestety – w porównaniu z dzisiaj stoso-
wanymi urz¹dzeniami tego typu, opartymi na œwiat³o-
wodach i mechanice precyzyjnej, by³y to mechanizmy
bardzo niedoskona³e. Pierwsze endoskopy by³y z³o¿one
z rur i przegubów, przypomina³y peryskop, by³y du¿e, nie-
wygodne dla lekarza i bolesne dla pacjenta, a ich u¿ycie
czêsto prowadzi³o do uszkodzenia badanych narz¹dów.

W tamtych czasach mo¿na wiêc by³o tylko zgady-
waæ, co siê kryje w œrodku cia³a pacjenta. Jak w tytule
tego podrozdzia³u… Tak wygl¹da³y mo¿liwoœci badaw-
cze medyków w czasach poprzedzaj¹cych prawdziw¹
falê odkryæ w zakresie obrazowania medycznego.

Odkrycia te formalnie rozpoczê³y siê w 1895 roku.
Wtedy to Wilhelm C. Roentgen dostrzeg³ mo¿liwoœci
penetrowania wnêtrza cia³a ¿ywego cz³owieka za pomo-
c¹ promieni X. Potem by³a ca³a seria dalszych odkryæ,
które pozwoli³y widzieæ wnêtrze cia³a cz³owieka coraz
dok³adniej, coraz wygodniej i bezpieczniej. Odkryæ
tych nie bêdziemy tu streszczaæ, poniewa¿ bêd¹ one
omówione w kolejnych podrozdzia³ach, sk³adaj¹cych
siê w sumie na ten oto w³aœnie rozdzia³ prezentowanej
ksi¹¿ki.

Wystarczy powiedzieæ, ¿e dzisiaj in¿ynieria biome-
dyczna oferuje lekarzom ca³y szereg sposobów obrazo-
wania narz¹dów wewnêtrznych cz³owieka, przy czym
w wielu wypadkach obok badañ ujawniaj¹cych kszta³t
narz¹dów i ich rozmiary dostêpne s¹ tak¿e techniki
ujawniaj¹ce aktywnoœæ badanego narz¹du – wraz z mo¿-
liwoœci¹ wykrywania nieprawid³owoœci w tej aktywno-
œci. Nowoczesna in¿ynieria biomedyczna wnios³a bowiem
do medycyny bardzo wiele ró¿nych wartoœciowych
i oryginalnych narzêdzi, jednak bezspornie najwiêkszy
postêp dokona³ siê w³aœnie w dziedzinie obrazowania
medycznego.

Tak dosz³o do swojego rodzaju odwrócenia sytuacji
lekarza diagnosty. To co kiedyœ by³o najtrudniejsze –
obecnie sta³o siê (paradoksalnie!) naj³atwiejsze do uzys-
kania. Ró¿ne inne (tradycyjne i nowe) sk³adniki badania
lekarskiego, zarówno w jego czêœci podmiotowej, jak
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Rys. 2. Przypadek kobiety z otworem w klatce piersiowej
umo¿liwiaj¹cym miêdzy innymi ogl¹danie pracuj¹cego serca

�ród³o: [5]



i w czêœci przedmiotowej – by³y i s¹ trudne i skompliko-
wane, a wyci¹ganie wniosków na temat istoty choroby
drêcz¹cej pacjenta oraz na temat sposobu przywrócenia
mu zdrowia – wcale nie jest dzisiaj wiele ³atwiejsze, ni¿
przed stu lub dwustu laty. Natomiast zajrzeæ do wnêtrza
cia³a pacjenta mo¿na w ka¿dej chwili – i to na wiele ró¿-
nych sposobów.

W tej czêœci poznasz najpopularniejsze, ale tak¿e
najbardziej nowoczesne metody, za pomoc¹ których
„maszyny widz¹ ludzi” – i to w dodatku od œrodka! Naj-
pierw pokazane bêd¹ techniki oparte na wykorzystaniu
promieni X, nazywane równie¿ rentgenowskimi. Obok
zwyk³ej metody obrazowania rentgenowskiego, przed-
stawionej w rozdziale 1.1, omówiona bêdzie tak¿e
(rozdz. 1.2) jej udoskonalona wersja, nazywana tomo-
grafi¹ komputerow¹.

W metodach rentgenowskich interesuj¹cy nas obraz
narz¹dów wewnêtrznych mo¿na uzyskaæ na skutek
tego, ¿e cia³o cz³owieka „oœwietla siê” promieniami X,
które s¹ w stanie wnikn¹æ do jego wnêtrza i pokazaæ
„cienie” badanych narz¹dów wewnêtrznych. Inne mo¿-
liwoœci badawcze otrzymujemy, gdy zmusimy badane
narz¹dy cz³owieka ¿eby same „œwieci³y”1. Mo¿na to
zrobiæ za pomoc¹ magnetycznego rezonansu j¹drowe-
go, omówionego w rozdziale 1.3. Nawiasem mówi¹c,
metoda ta obok prawid³owej nazwy magnetycznego re-
zonansu j¹drowego (w skrócie MRJ albo NMR od an-
gielskiej nazwy Nuclear Magnetic Resonance) ma jesz-
cze nazwê obrazowanie magnetyczne (MRI – Magnetic
Resonance Imaging), stosowan¹ z tego powodu, ¿e wielu
ludziom wszystko co „j¹drowe” kojarzy siê z pojêciem
„niebezpieczne” – podczas gdy ta metoda obrazowania
jest w istocie znacznie bardziej nieszkodliwa ni¿ typo-
we badanie rentgenowskie. W metodzie tej silne ze-
wnêtrzne pole magnetyczne po³¹czone z odpowiednimi
elektromagnetycznymi impulsami pobudzaj¹cymi zmu-
sza moleku³y wewn¹trz cia³a cz³owieka, ¿eby siê same
„odezwa³y”, wysy³aj¹c tak¿e sygna³ elektromagnetycz-
ny ujawniaj¹cy, jak s¹ rozmieszczone. Zebranie i odpo-
wiednie przedstawienie tych sygna³ów elektromagne-
tycznego odzewu pozwala na wizualizacjê tkanek, w któ-
rych sk³ad te „gadatliwe” moleku³y wchodz¹ i w efekcie
ca³ej wewnêtrznej struktury badanych narz¹dów.

Narz¹dy wewnêtrzne cz³owieka mo¿na te¿ zmusiæ
do „œwiecenia” w inny sposób. Istniej¹ bowiem izotopy
promieniotwórcze, które mog¹ byæ przyswajane przez
okreœlone czêœci okreœlonych narz¹dów cia³a cz³owieka
w wyniku normalnych procesów metabolicznych, jakie
w nich zachodz¹. Podaje siê wiêc pacjentowi radioakty-
wny preparat, a odpowiednio czu³a aparatura pozwala

stwierdziæ, gdzie siê ten promieniotwórczy preparat
ulokowa³ w jego ciele. Metody takie pozwalaj¹ na obser-
wacjê zarówno kszta³tu narz¹dów, jak i (zw³aszcza!) ich
funkcjonowania, bo mo¿na œledziæ, jak badany narz¹d
promieniotwórcz¹ substancjê przyswaja, wykorzystuje
i usuwa. Odpowiednie metody radioizotopowego obra-
zowania s¹ omówione w rozdziale 1.4, zaœ ich specjalna
odmiana, nazywana PET (Positron Emission Tomogra-
phy), u¿ywaj¹ca bardzo krótko ¿yj¹cych izotopów pro-
mieniotwórczych i pozwalaj¹ca œledziæ szybko zacho-
dz¹ce procesy – na przyk³ad maj¹ce miejsce w ró¿nych
fazach pracy mózgu – opisana bêdzie w rozdziale 1.5.

Opisane wy¿ej techniki obrazowania wywo³ywa³y
„œwiecenie”1 wnêtrza cia³a cz³owieka w sposób sztucz-
ny, natomiast istnieje rodzaj promieniowania, które or-
ganizm cz³owiek produkuje ustawicznie sam z siebie.
Chodzi o promieniowanie podczerwone, czyli o pro-
mieniowanie cieplne. W tkankach i narz¹dach ¿ywego
cia³a przebiegaj¹ nieprzerwanie procesy, w których wy-
niku powstaje ciep³o. Czasem jest go za du¿o i wtedy
mówimy o gor¹czce, któr¹ od dawna nauczono siê wy-
korzystywaæ jako jeden z symptomów u³atwiaj¹cych
wykrycie choroby. Jednak pomiar ciep³oty ca³ego cia³a
nie jest jedyn¹ mo¿liwoœci¹ wykorzystania tego natural-
nego promieniowania. Nowoczesna aparatura, opisana
w rozdziale 1.6, pozwala na powierzchni cia³a pacjenta
wykryæ miejsca, które s¹ szczególnie ciep³e, a tak¿e
takie, które s¹ szczególnie ch³odne. Odpowiednia in-
terpretacja tych obrazów, nazywanych termowizyjny-
mi, mo¿e dostarczaæ wielu bardzo cennych informacji
diagnostycznych.

No i na koniec tej czêœci, zostawiliœmy omówienie
aparatury ultradŸwiêkowej. Ultrasonografia (USG),
opisana w rozdziale 1.7, jest technik¹ obrazowania
medycznego pod wieloma wzglêdami odmienn¹ od
wszystkich wczeœniej omawianych, a przez to bardzo
cenn¹, bo dostarczaj¹c¹ innych informacji ni¿ na przy-
k³ad tomograf albo NMR. W ultrasonografii wnêtrze
cia³a cz³owieka penetrowane jest przez inny czynnik
fizyczny, a mianowicie przez wi¹zki ultradŸwiêków.
UltradŸwiêki podobnie jak spokrewnione z nimi zwyk³e
fale dŸwiêkowe mog¹ wywo³ywaæ zjawisko echa. Wie-
dz¹ o tym bardzo dobrze nietoperze, które podczas lotu
i polowania na owady wszystkie informacje o otoczeniu
pozyskuj¹, w³aœnie wysy³aj¹c ultradŸwiêki i odbieraj¹c
powracaj¹ce echo.

Czemu u¿ywaj¹ ultradŸwiêków, a nie zwyk³ych fal
dŸwiêkowych? Poniewa¿ chc¹ dostrzegaæ ma³e przed-
mioty. Fala dŸwiêkowa mo¿e siê odbiæ od przeszkody
i daæ wyraŸne echo, gdy przeszkoda jest du¿o wiêksza
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1 Pojêcie „œwiecenia” nale¿y tu traktowaæ trochê umownie – w omawianych metodach narz¹dy cia³a cz³owieka rzeczywiœcie
wysy³aj¹ okreœlone promieniowanie, ale nie jest ono widoczne dla naszych oczu, wiêc „œwiat³em” w œcis³ym znaczeniu nie
jest. Ale w³aœciwoœci dowolnego promieniowania s¹ zawsze takie same, a nasza aparatura biomedyczna mo¿e to „œwiecenie”
skutecznie rejestrowaæ, wiêc bêdziemy dla prostoty mówili po prostu w³aœnie tak, jak to pokazano w treœci tego wprowadzenia.



od d³ugoœci fali. Jeœli dŸwiêk o czêstotliwoœci 100 Hz
jest fal¹, której d³ugoœæ (w powietrzu) wynosi oko³o
3 m, to jest oczywiste, ¿e mo¿e siê on odbiæ (daj¹c echo)
od górskiego zbocza albo od œciany lasu – ale nie od
muchy. Tymczasem nietoperza interesuj¹ muchy (bo je
zjada), a nie obchodzi go odleg³e górskie zbocze – musi
wiêc pos³u¿yæ siê „zawo³aniem”, któremu bêdzie to-
warzyszy³a fala o d³ugoœci u³amka milimetra – czyli na
przyk³ad sygna³em o czêstotliwoœci 100 000 Hz (fala
o d³ugoœci 0,3 mm). To s¹ w³aœnie ultradŸwiêki – nie-
s³yszalne dla naszego ucha, ale rozchodz¹ce siê w po-
wietrzu albo we wnêtrzu cia³a cz³owieka, odbijaj¹ce siê
od przeszkód (na przyk³ad narz¹dów wewn¹trz cia³a)
i daj¹ce wyraziste echo nawet po napotkaniu bardzo
ma³ej struktury, od której sygna³ mo¿e siê odbiæ.

W technice USG analizuje siê te echa pochodz¹ce od
odbijania siê ultradŸwiêków od ró¿nych struktur znaj-
duj¹cych siê wewn¹trz naszego cia³a, dziêki czemu
mo¿na pokazaæ na ekranie kszta³ty obiektów, od
których siê te ultradŸwiêki odbi³y, a tak¿e ich ruch – na-
wet jeœli jest to bardzo subtelny ruch krwi przep³ywa-
j¹cej przez naczynia krwionoœne.

Na koniec opowiemy Ci w rozdziale 1.8 o mo¿liwo-
œciach, jakie daje wspó³czesna sztuczna inteligencja
przy automatycznej analizie, rozpoznawaniu, a nawet
rozumieniu obrazów medycznych. Takie systemy,
w których komputer pomaga lekarzowi w interpretacji

obrazów wnêtrza cia³a cz³owieka, s¹ tym bardziej
potrzebne, im wiêcej ró¿nych form zobrazowania na-
rz¹dów wewnêtrznych potrafimy nowoczesn¹ technik¹
uzyskaæ.

Podsumowuj¹c – czêœæ ta poka¿e Ci, na jak wiele
ciekawych sposobów maszyny mog¹ widzieæ ludzi,
przy czym odpowiednio m¹dra maszyna, „patrz¹c” na
cz³owieka, widzi nie tylko to, co na powierzchni cia³a,
ale tak¿e to, co jest w œrodku. Zachêcam Ciê do prze-
studiowania tego rozdzia³u, bo tego naprawdê warto siê
dowiedzieæ!
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To wezwanie wieszcza Adama Mickiewicza, zawarte
w „Odzie do m³odoœci”, zdaje siê niemal dos³ownie re-
alizowane przez wspó³czesn¹ in¿ynieriê biomedyczn¹,
a dok³adniej, przez jej konkretn¹ dziedzinê – diagno-
stykê obrazow¹. Dynamicznie rozwijaj¹ce siê techniki
obrazowania stosowane w medycynie umo¿liwiaj¹ bo-
wiem coraz dok³adniejszy wgl¹d w tajniki ludzkiego or-
ganizmu, badanie jego struktury, dotarcie do najtrudniej
dostêpnych tkanek i narz¹dów. A wszystko po to, aby
lepiej zrozumieæ procesy ¿yciowe cz³owieka, aby móc

coraz lepiej leczyæ najró¿norodniejsze choroby oraz za-
pobiegaæ wszelkim patologiom strukturalnym i funk-
cjonalnym ¿ywego stworzenia.

Ludzi od wieków intrygowa³o wnêtrze ich cia³a, jed-
nak przez d³ugi czas mogli je ogl¹daæ tylko na osobni-
kach post mortem, dlatego te¿ ci¹gle doskonalili tech-
niki konserwacji zw³ok. Kulminacj¹ tych zabiegów
sta³a siê kontrowersyjna wystawa „Body Worlds” pre-
zentuj¹ca swoiste „rzeŸby” stworzone z ludzkich cia³
w wyniku plastynacji2 (rys. 1).

2 Plastynacja to technika preparacji zw³ok opracowana przez niemieckiego anatoma Guenthera von Hagensa, polegaj¹ca na za-
trzymaniu procesu rozk³adu cia³a poprzez usuniêcie z tkanek wody oraz t³uszczów i nasycenie ich odpowiednimi polimerami.
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Na szczêœcie równolegle rozwijaj¹ siê techniki
„podgl¹dania” wnêtrza cz³owieka in vivo, co sta³o siê
podstaw¹ wspó³czesnej diagnostyki medycznej. Bo któ¿
móg³by sobie dzisiaj wyobraziæ leczenie z³amania rêki
bez wczeœniejszego wykonania pogl¹dowego zdjêcia
RTG? Jak œledziæ przebieg ci¹¿y, nie wykonuj¹c pod-
stawowego badania USG? Na te i wiele podobnych py-
tañ obecnie odpowiedŸ by³aby tylko jedna: „nie da siê”
prowadziæ dok³adnej diagnostyki bez zastosowania
technik obrazowych.

Wiêkszoœæ obecnych metod obrazowania w medy-
cynie opiera siê na wykorzystaniu ró¿nego rodzaju pro-
mieniowania: jonizuj¹cego w przypadku rentgenodiag-
nostyki (klasyczne RTG, tomografia komputerowa)
oraz niejonizuj¹cego, czego przyk³adem jest tomografia
magnetycznego rezonansu j¹drowego (MRI) oraz ultra-
sonografia czy termografia. Ró¿nice pomiêdzy nimi
wynikaj¹ ze sposobu uzyskiwania promieniowania, któ-
re mo¿e byæ generowane przez zewnêtrzne Ÿród³o, np.
lampê rentgenowsk¹ w RTG i w TK lub g³owicê ultra-
dŸwiêkow¹ w USG. Ale mo¿e te¿ byæ emitowane przez
cia³o pacjenta. Naturalnie cz³owiek emituje promienio-
wanie podczerwone, które jest rejestrowane w termo-
grafii, ale mo¿e te¿ siê staæ emiterem promieniowania
jonizuj¹cego (zacz¹æ „œwieciæ”) w wyniku wprowadze-
nia do jego cia³a radiofarmaceutyku, co jest wykorzysty-
wane w metodach medycyny nuklearnej.

Wspó³czesna diagnostyka medyczna polega czêsto
na wykorzystaniu kilku uzupe³niaj¹cych siê technik ob-
razowania, jak na przyk³ad badanie MRI mo¿e byæ po-
przedzone badaniem TK, czy te¿ stosowanie termowizji
jako metody uzupe³niaj¹cej do innych metod obrazowych.

Czêsto bowiem zastosowanie tylko jednej wybranej me-
tody nie daje oczekiwanego rezultatu. Na przyk³ad ul-
trasonograficzne badanie stawów jest metod¹ bardzo
subiektywn¹, zale¿n¹ od wielu czynników, takich jak na
przyk³ad sposób u³o¿enia g³owicy wzglêdem badanej
struktury. Wp³yw na wynik badania ma równie¿ doœwiad-
czenie lekarza diagnosty. Jednak pomimo swoich wad,
jest to metoda uzupe³niaj¹ca do klasycznego badania
RTG, bowiem w przeciwieñstwie do niego, ukazuje rów-
nie¿ zmiany w tkance miêkkiej. Jeszcze lepsze udosko-
nalenie pojedynczych metod obrazowania stanowi¹
techniki fuzyjne, polegaj¹ce na po³¹czeniu kilku metod
(najczêœciej dwóch) w jedn¹, jak na przyk³ad fuzja
PET-CT (rys. 2), daj¹ca równoczeœnie uwidocznienie
procesów ¿yciowych (PET) na tle obrazów anatomicznych
(CT – Computed Tomography), dziêki czemu mo¿liwa
jest wczesna identyfikacja zmian nowotworowych oraz
chorób uk³adu nerwowego i sercowo-naczyniowego.

Aby lepiej poznaæ, na czym polegaj¹ wspomniane
metody, zachêcam do zapoznania siê z zawartoœci¹
tego rozdzia³u – zarówno tê, która jest wydrukowana
w ksi¹¿ce, jak i tê, która zosta³a udostêpniona w postaci
plików na za³¹czonym dysku CD.
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Rys. 1. Przyk³adowe zdjêcie z wystawy „Body worlds”
�ród³o: [2]

Rys. 2. Porównanie zdjêæ otrzymanych technik¹ CT (po lewej),
PET (w œrodku) oraz PET-CT (po prawej). Widaæ, ¿e dziêki
po³¹czeniu tych dwóch metod uzyskany obraz nowotworu w¹-
troby i jego przerzutów pozwala na dok³adne umiejscowienie

zmiany
�ród³o: [3]
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W 1895 roku niemiecki fizyk Wilhelm Roentgen
(rys. 1a) zauwa¿y³, ¿e lampa katodowa powoduje na od-
leg³oœæ naœwietlanie papieru pokrytego zwi¹zkiem
baru. Lampa wysy³a³a nieznane wówczas promieniowa-
nie, które by³o przyczyn¹ naœwietlania klisz. Roentgen
nazwa³ je promieniami X. Jego odkrycie, za które zosta³
wyró¿niony w 1901 roku Nagrod¹ Nobla (rys. 1b i c),
zrewolucjonizowa³o medycynê, umo¿liwiaj¹c po raz
pierwszy w dziejach spojrzenie do wnêtrza ludzkiego
cia³a bez naruszania jego integralnoœci, a wiêc w spo-
sób, który obecnie nazywa siê bezinwazyjnym.

Technika ta zosta³a potem udoskonalona przez
konstruktorów aparatów oferowanych do setek ga-
binetów radiologicznych. Skalê tych ulepszeñ mo¿na
oceniæ porównuj¹c historyczny obraz pierwszego w
dziejach przeœwietlenia cia³a cz³owieka (obraz rêki
¿ony Wilhelma Roentgena – rys. 2a) z analogicznym
zdjêciem uzyskanym za pomoc¹ wspó³czesnego aparatu
RTG – rys. 2b).

Metoda przeœwietlania promieniami X, mimo swo-
ich wad (promieniowanie X jako jonizuj¹ce jest szkod-
liwe dla zdrowia), sta³a siê technik¹ diagnostyczn¹ wy-
korzystywan¹ szeroko do dnia dzisiejszego. Dlatego
omawiaj¹c w tej ksi¹¿ce ró¿ne techniki obrazowania
medycznego musieliœmy zacz¹æ od techniki rentgenow-
skiej i jej w³aœnie poœwiêcony jest ten pierwszy mery-
toryczny rozdzia³ pierwszej czêœci ksi¹¿ki.

Rys. 1. Wilhelm C. Roentgen i kopia jego dyplomu Nagrody Nobla z 1901 roku

�ród³o: http://www.star.le.ac.uk/~sav2/blackholes/xrays/roentgen.jpg, http://www.roentgen-museum.de/

Rys. 2. Historyczne zdjêcie rêki ¿ony Roentgena (a)
oraz wspó³czesna fotografia rentgenowska d³oni (b)

�ród³o: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6e/Anna_
Berthe_Roentgen.gif oraz http://science.hq.nasa.gov/kids/

imagers/ems/hand.gif

a)

b)



Promienie X wytwarzane s¹ w specjalnej lampie
(rys. 3), w której rozpêdzona wysokim napiêciem wi¹z-
ka elektronów uderza w metalow¹ tarczê i trac¹c sw¹
energiê kinetyczn¹ na skutek gwa³townego hamowania
wypromieniowuje tê energiê w postaci kwantów pro-
mieniowania X, których zdolnoœæ penetracji wewn¹trz
ludzkiego cia³a jest tym wiêksza, im wiêksze by³o na-
piêcie przyspieszaj¹ce elektrony w lampie. Tarcza,
w któr¹ uderzaj¹ elektrony, mocno siê od tego roz-
grzewa, wiêc albo musi byæ od œrodka ch³odzona (zwy-
kle wod¹), albo wiruje, ¿eby elektrony uderza³y stale
w inne miejsce, podczas gdy punkt wczeœniejszego
uderzenia mo¿e stygn¹æ.

Promieniowanie rentgenowskie jako fale elektroma-
gnetyczne charakteryzuj¹ siê tym, ¿e pewna ich czêœæ
przenikaj¹c przez tkanki ulega os³abieniu. Os³abienie to
jest skutkiem wzajemnego oddzia³ywania promieni
z tkankami, a jego wielkoœæ jest zale¿na od rodzaju
tkanki, przez któr¹ przenikaj¹. Natê¿enie promieniowa-
nia rentgenowskiego zale¿ne jest tak¿e od odleg³oœci
i zmniejsza siê wraz z kwadratem odleg³oœci.

Oddzia³ywanie promieniowania rentgenowskiego
z materi¹ podzieliæ mo¿na na trzy rodzaje:

1) Efekt Comptona – polega on na poch³oniêciu przez
elektron le¿¹cy na torze wi¹zki czêœci energii foto-
nu wchodz¹cego w sk³ad wi¹zki i zmianê kierunku
lotu tego fotonu. W jego wyniku foton zmienia kie-
runek ruchu a jego energia maleje (rys. 4a).

2) Rozpraszanie Rayleigha – to elastyczne (tj. bez strat
energii) rozpraszanie fotonów na atomach nie
poch³aniaj¹cych energii. W odró¿nieniu od efektu
Comptona fotony wi¹zki nie trac¹ energii, a jedynie
zmieniaj¹ kierunek (rys. 4 b).

3) Zjawisko fotoelektryczne – polega na wybiciu
elektronu walencyjnego przez foton wi¹zki. Foton
zostaje zaabsorbowany przez atom (rys. 4c).

W procesie os³abienia wi¹zki dominuj¹c¹ rolê od-
grywa efekt Comptona.

Wszystkie trzy powy¿sze zjawiska mo¿na opisaæ
zbiorczo za pomoc¹ nastêpuj¹cego równania absorpcji
(w przypadku oœrodka jednorodnego):

I I e x� 0
– ,�

gdzie I0 jest pocz¹tkowym natê¿eniem promieniowania,
x gruboœci¹ warstwy przez któr¹ przechodzi wi¹zka, �
wspó³czynnikiem absorpcji charakterystycznym dla da-
nej substancji. Wspó³czynnik � jest zale¿ny od rodzaju
substancji, przez któr¹ promieniowanie przenika. Opi-
suje to dok³adniej tak zwana skala Hounsfielda, przed-
stawiona na rysunku 5. Na skali tej przyjmuje siê, ¿e
jako punkt odniesienia (zaznaczony z wartoœci¹ 0) wy-
stêpuje stopieñ poch³aniania promieni X przez wodê
(która jest g³ówn¹ substancj¹ wchodz¹c¹ w sk³ad wszy-
stkich tkanek i narz¹dów ¿ywego organizmu). Substan-
cje poch³aniaj¹ce promieniowanie X s³abiej ni¿ woda
(na przyk³ad powietrze wype³niaj¹ce p³uca) maj¹ war-
toœci Hounsfielda wyra¿aj¹ce siê liczbami ujemnymi –
a¿ do wartoœci –1000 jednostek Hounsfielda przypisa-
nej do lekkich gazów. Natomiast substancje poch³a-
niaj¹ce promieniowanie rentgenowskie silniej ni¿ woda
(na przyk³ad koœci) maj¹ wartoœci dodatnie, a¿ do war-
toœci +1000, przypisanej do bardzo twardej i zbitej koœci.
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Rys. 3. Widok oraz schemat lampy wytwarzaj¹cej promienie Roentgena

�ród³o: http://www.antonine-education.co.uk/Physics_A2/Options/Module_6/Topic_7/X-ray_Tube.gif (fragment)

Rys. 4. Zjawiska fizyczne towarzysz¹ce przechodzeniu
promieniowania X przez materiê (cia³o pacjenta)

Opis w tekœcie

a) b) c)



Promieniowanie X wywo³uje jonizacjê materii oraz
zjawisko luminescencji, a tak¿e oddzia³uje na emulsjê
fotograficzn¹ i pó³przewodnikowe detektory promie-
niowania, które s¹ wspó³czeœnie stosowane przy rejes-
tracji i obrazowaniu opartym na promieniach X. Nie-
stety promieniowania to oddzia³ywuje tak¿e jonizuj¹co
na tkankê biologiczn¹, co powoduje jej uszkodzenia
oraz mo¿e staæ siê powodem wielu groŸnych chorób.
Dlatego mimo korzyœci diagnostycznych uzyskiwanych
przy pozyskaniu ka¿dego kolejnego obrazu RTG zale-
cane jest ograniczenie liczby przeœwietleñ do niezbêdne-
go minimum w celu ochrony organizmu pacjenta przed
skutkami ekspozycji na to szkodliwe promieniowanie.

Jak mo¿na zauwa¿yæ na rysunku 5, tkanki buduj¹ce
ró¿ne narz¹dy ludzkiego cia³a charakteryzuj¹ siê na tyle
zró¿nicowanymi wartoœciami wspó³czynnika �, ¿e pod-
czas przechodzenia promieniowania X przez cia³o do
filmu pokrytego odpowiedni¹ emulsj¹ fotoczu³¹ lub de-
tektora promieniowania X ulokowanego po drugiej
stronie cia³a badanego pacjenta dociera ró¿na iloœæ
energii w zale¿noœci od tego, jakie narz¹dy i jakie tkanki
le¿a³y na drodze od Ÿród³a promieniowania do miejsca
rejestracji. Jest to podstawowe zjawisko wykorzysty-
wane w tym typie obrazowania, bo w miejscach, w któ-
rych promieniowanie przechodzi³o przez tkanki cha-
rakteryzuj¹ce siê ma³¹ wartoœci¹ w skali Hounsfielda
nastêpuje silne zaciemnienie filmu lub silne pobudzenie
detektora CCD, a miejsce odpowiadaj¹ce na przyk³ad

elementom szkieletu energia promieniowania jest s³aba
i na filmie pozostaj¹ jasne plamy, zaœ elektroniczne de-
tektory daj¹ s³aby sygna³ (rys. 6).

Jak z tego wynika, na powstaj¹cy zobrazowaniu me-
dycznym widoczne s¹ swoiste cienie narz¹dów, przez
które przenika³o promieniowanie, przy czym im narz¹d
jest bardziej spoisty i gêsty – tym jego zobrazowanie
jest jaœniejsze (por. rys. 6). Mówi siê niekiedy, ¿e obraz
rentgenowski jest negatywem obrazu badanych narz¹-
dów, jednak mimo ³atwoœci odwrócenia skali szaroœci
i uzyskania we wspó³czesnej radiologii cyfrowej obrazu
pozytywowego – nikt nie stosuje takiego zabiegu, bo tra-
dycyjne metody interpretacji obrazów rentgenowskich
stosowane od lat przez lekarzy nawi¹zuj¹ wszystkie do
obrazów w postaci negatywu.

W praktycznej diagnostyce medycznej zobrazowa-
nia RTG wykonywane s¹ za pomoc¹ aparatów rentge-
nowskich (rys. 7), bêd¹cych udoskonalon¹ wersj¹ histo-
rycznego aparatu Roentgena, ale dzia³aj¹cych stale na
tej samej zasadzie.

Ryszard Tadeusiewicz, Marek R. Ogiela
Radiodiagnostyka

Rys. 5. Skala Hounsfielda wykorzystywana w diagnostyce
rentgenowskiej

�ród³o: M.R. Ogiela, R. Tadeusiewicz, Modern Computational Intelli-
gence Methods for the Interpretation of Medical Images, Springer-Verlag,

Berlin Heidelberg, 2008

Rys. 6. Zasada obrazowania ró¿nych tkanek w diagnostyce
rentgenowskiej

�ród³o: http://www.opat.pl/images/rtg2.jpg

Rys. 7. Przyk³adowy wygl¹d aparatu rentgenowskiego



Zbudowane s¹ one z przynajmniej jednej lampy rent-
genowskiej, generatora wysokiego napiêcia zasilaj¹ce-
go lampê oraz urz¹dzeñ s³u¿¹cych do rejestrowania na-
tê¿enia promieniowania które przeniknê³o przez cia³o
pacjenta. W tanich aparatach natê¿enie promieniowania
rejestrowane jest przez specjalny zestaw elektronicz-
nych detektorów CCD lub (w starszych rozwi¹zaniach)
na specjalnej kliszy fotograficznej. Obecnie zamiast
bezpoœredniej rejestracji promieniowania dokonuje siê
pomiaru natê¿enia promieniowania i ich zobrazowania.
Pozwala to uwidoczniæ na obrazie wiêcej szczegó³ów
(rys. 8).

Wspó³czesne aparaty RTG sterowane s¹ komputero-
wo, co pozwala automatycznie dobraæ parametry bada-
nia dla danego pacjenta. Mog¹ one wykonywaæ zdjêcia
rentgenowskie oraz przeœwietlenia na bie¿¹co oceniane
przez lekarzy. Wystêpuj¹ tak¿e aparaty do badañ spe-
cjalistycznych, takich jak:

– mammografia (rys. 9),
– zdjêcia stomatologiczne (rys. 10)
– diagnostyka klatki piersiowej i serca (rys. 11),
– diagnostyki uk³adu kostnego.
Obraz radiologiczny mo¿na rejestrowaæ i prezen-

towaæ na wiele sposobów. W u¿yciu s¹ miêdzy innymi
nastêpuj¹ce sposoby rejestracji tych obrazów:

– klasyczne zdjêcia rentgenowskie uzyskiwane z u¿y-
ciem tradycyjnych klisz fotograficznych

– komputerowa radiologia cyfrowa
– systemy umo¿liwiaj¹ce rejestracjê czynnoœci

narz¹du.
– tomografia komputerowa (opisana w dalszej czêœci

rozdzia³u).
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Rys. 8. Obraz wykonany z pomoc¹ nowoczesnych metod
pomiaru natê¿enia promieniowania X i obrazowania z pomo-
c¹ komputera (po lewej) w porównaniu z obrazem tego samego
narz¹du (piersi kobiecej) zarejestrowanym na tradycyjnej kliszy

Rys. 9. Specjalistyczne badanie rentgenowskie – mammografia
�ród³o: http://www.gaer.pt/uplImages/Mamografia.jpg

Rys. 10. Rentgenografia stomatologiczna
�ród³o: http://www.rentgen.cc/web_images/pantograf.jpg



Doskonalenie techniki rentgenowskiej spowodowa-
³o miêdzy innymi nastêpuj¹cy problem. Otó¿ pomiar
natê¿enia promieniowania rentgenowskiego nowoczes-
nymi detektorami jest takk dok³adny, ¿e umo¿liwia ob-
razowanie ró¿nic stopnia poch³aniania promieniowania
na poziomie pojedynczych jednostek skali Hounsfielda,
a nawet ich u³amków. Oznacza to, ¿e cyfrowy obraz
rentgenowski, wytwarzany w pamiêci komputera, sk³a-
da siê z pikseli reprezentowanych przez 12 do 16 bitów,
czyli jasnoœæ takich punktów mo¿e przyjmowaæ 4096
albo nawet 65 536 rozró¿nialnych poziomów. Obraz
taki wyœwietlany jest jednak przy pomocy urz¹dzeñ po-
zwalaj¹cych ró¿nicowaæ jasnoœæ (albo szaroœæ) obrazu
maksymalnie na 256 poziomach, zaœ lekarz interpre-
tuj¹cy obraz potrafi rozró¿niæ wzrokiem maksymalnie
oko³o 60 poziomów szaroœci. Oznacza to, ¿e pomiêdzy
informacj¹, jak¹ pozyskano za pomoc¹ zobrazowania
rentgenowskiego, a t¹ informacj¹, któr¹ bêdzie w stanie
wykorzystaæ lekarz, jest relacja rzêdu 1:1000 na nieko-
rzyœæ mo¿liwoœci percepcyjnych cz³owieka. Jest to je-
den z istotnych argumentów przemawiaj¹cych za szero-
kim stosowaniem komputerowej analizy obrazów me-
dycznych, wspomagaj¹cej lekarza w procesie interpre-

tacji tych zobrazowañ, jednak z samym problemem
w¹skiego przedzia³u percepcyjnego oka cz³owieka te¿
trzeba sobie jakoœ poradziæ.

Najczêœciej rozwi¹zuje siê ten problem wprowadza-
j¹c funkcjê „okna”, pozwalaj¹c¹ wybraæ i przedstawiæ
cz³owiekowi tylko ten fragment przedzia³u zmiennoœci
wartoœci jasnoœci wyra¿onych w skali Hounsfielda, o któ-
rym s¹dzimy, ¿e niesie u¿yteczn¹ informacjê w kon-
tekœcie zadania diagnostycznego, jakie jest w danym
momencie rozwa¿ane. Jeœli mamy powody s¹dziæ, ¿e
istotne dla nas narz¹dy i tkanki s¹ reprezentowane przez
wartoœci pikseli z przedzia³u [W1, W2] wyodrêbnionego
z pe³nej skali Hounsfielda, to mo¿emy komputerowo
ten w³aœnie przedzia³ „wyci¹æ”, a nastêpnie prze-
skalowaæ go do 256 odcieni szaroœci. Decyzja o tym, ja-
kie przyj¹æ wartoœci progów W1, W2 zale¿y od ba-
daj¹cego, gdy¿ ich wybór determinuje, które fragmenty
poddawanego badaniu cia³a zostan¹ wychwycone.
Przyjê³o siê okreœlaæ W1, W2 za pomoc¹ wielkoœci L i W,
gdzie L to pozycji œrodka przedzia³u a W to szerokoœæ
„okna”. Przyk³adowe wartoœci L i W stosowane w ba-
daniach to: szerokoœæ okna W = 300–600 HU dla tkanek
miêkkich i 800–1600 HU dla p³uc, oraz centrum „okna”
L = 0–30 HU lub 30–60 HU dla tkanek miêkkich
i –500–700 HU dla p³uc. Na rysunku 12 pokazano, jak
wygl¹da ten sam obraz rentgenowski przy wyborze ró¿-
nych wartoœci L i W.

Ryszard Tadeusiewicz, Marek R. Ogiela
Radiodiagnostyka

Rys. 11. Badania rentgenowskie p³uc i serca
�ród³o: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
b/bf/Thorax_pa_peripheres_Bronchialcarcinom_li_OF_mar-
kiert.jpg/250px-Thorax_pa_peripheres_Bronchialcarci-

nom_li_OF_markiert.jpg)

Rys. 12. Ten sam obraz rentgenowski przy wyborze ró¿nych
wartoœci L i W: a) L = –700 HU, W = 1000 HU; b) L = 350 HU,

W = 2000 HU

a)

b)



Obraz rentgenowski tych samych czêœci cia³a mo¿e
wygl¹daæ ró¿ne w zale¿noœci od tego, jak „twarde” by³o
wytworzone promieniowanie. Twardoœæ czyli przenikli-
woœæ promieni X reguluje siê dobieraj¹c wartoœæ napiê-
cia przyspieszaj¹cego elektrony w lampie (por. rys. 3).
Poniewa¿ najczêœciej wykonywane badania z wykorzy-
staniem takiej techniki to zdjêcia szkieletu, wiêc naj-
czêœciej stosowane napiêcie to oko³o 70 kV, bo przy ta-
kiej energii kwanty promieniowania X pozwalaj¹ na
najlepsze zobrazowanie poszczególnych czêœci uk³adu
kostnego, Podobny zakres napiêæ stosuje siê uzyskuj¹c
zobrazowania stomatologiczne zêbów, natomiast do ba-
dania narz¹dów klatki piersiowej u¿ywane s¹ napiêcia
ni¿sze oko³o 50 kV. Przy przeœwietleniach tkanek miêk-
kich (na przyk³ad w mammografii) stosowany jest ni¿-
szy zakres napiêæ 15 do 18 KV.

W niektórych przypadkach dla uzyskania odpowied-
nich informacji o morfologii lub strukturze narz¹du po-
daje siê pacjentowi œrodek kontrastuj¹cy. Œrodek taki musi
mieæ stopieñ poch³aniania promieniowania X wyraŸnie
odmienny od otaczaj¹cych tkanek. Wype³nia on odpo-
wiednie jamy cia³a i pozwala je dok³adniej obejrzeæ.

Ciekawe mo¿liwoœci daje wykonanie zobrazowania
rentgenowskiego tego samego narz¹du w tej samej po-
zycji przed i po podaniu œrodka kontrastuj¹cego. Jeœli
takie dwa obrazy odejmie siê od siebie to powstaje obraz,
na którym widaæ g³ównie struktury anatomiczne wype³-
nione kontrastem. Wszystkie inne szczegó³y anatomicz-
ne, które by³y takie same na obu zdjêciach, w wyniku
odejmowania zostaj¹ niemal ca³kowicie usuniête (nie-

mal, a nie ca³kowicie, bo jednak nigdy nie udaje siê
uzyskaæ dok³adnie takiego samego po³o¿enia i takich
samych warunków ekspozycji narz¹du przed i po poda-
niu kontrastu). Omówiona tu technika badania najczêœ-
ciej s³u¿y do obrazowania ró¿nych naczyñ (na przyk³ad
krwionoœnych), dlatego nazywa siê angiografi¹. Z kolei
poniewa¿ podstaw¹ tej metody ujawniania struktur
anatomicznych jest operacja matematyczna odejmowa-
nia, metoda nosi przydomek substrakcyjna.

Literatura

[1] Begg J.D., Radiologia jamy brzusznej – ³atwe spo-
soby interpretacji, Czelej, 2000.

[2] Boone R.J., Pozycjonowanie w radiografii klasycz-
nej, Czelej, 2001.

[3] Pruszyñski B., Radiologia. Diagnostyka obrazowa.
Rtg, KT, USG, MR i medycyna nuklearna, PZWL,
Warszawa, 2005.

[4] Radiologia podrêcznik dla studentów medycyny
pod redakcj¹ Szczêsnego Leszka Zgliczyñskiego,
PZWL, Warszawa, 1983.

[5] Zieliñski K., Strzelecki M., Leœniewski-Kmak K.,
Jêdrzejewski J., Karnicki F., W³asna metoda iloœcio-
wa oceny radiostruktury koœci oraz jej zastosowa-
nie w praktyce, Materia³y X Konferencji Naukowej
„Biocybernetyka i In¿ynieria Biomedyczna”, War-
szawa 1997, pp. 611–615.

[6] Zieliñski K., Strzelecki M., Komputerowa analiza
obrazów biomedycznych, PWN 2002.

CZÊŒÆ 1. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA: JAK MASZYNY WIDZ¥ LUDZI



1.1.B. Promienie X w diagnostyce medycznej
Miros³awa Zazulak

1. PROMIENIOWANIE X
ZAPOCZ¥TKOWUJE
RADIODIAGNOSTYKÊ

W listopadzie 1895 roku fizyk Wilhelm Roentgen przy-
padkowo odkry³ nowy rodzaj promieniowania. Nazwa³
je tak, jak okreœla siê niewiadom¹ w równaniu – pro-
mieniowaniem X (ang. X-rays). Zafascynowany swoim
odkryciem, zacz¹³ naœwietlaæ ró¿ne przedmioty, ³¹cznie
z rêk¹ swojej ¿ony, i z zapartym tchem ogl¹da³, jak nie-
widzialne promienie sprawiaj¹, i¿ naœwietlane kszta³ty
pozostawiaj¹ swój zarys na kliszy umieszczonej tu¿ za
nimi. Niezw³ocznie podzieli³ siê swoim odkryciem
z przyjació³mi, a tak¿e, jak na badacza przysta³o, opisa³
je w publikacjach naukowych, i tak wiedza o promie-
niowaniu X (w Polsce zwanym równie¿ prom. rentgen-
owskim lub jeszcze krócej rtg) rozesz³a siê wsród
uczonych i wywo³a³a wielk¹ falê badañ i doœwiadczeñ
w wielu oœrodkach naukowych na œwiecie. Ludzie
wprost oszaleli na punkcie nowego odkrycia – ka¿dy
chcia³ mieæ swoje zdjêcie odbite na kliszy, niektórzy po-
suwali siê nawet do tego, ¿e naœwietlaj¹c siê nowo od-
krytym promieniowaniem tworzyli swoje pami¹tki
œlubne. Poniewa¿ promieniowanie X ma zdolnoœæ prze-
chodzenia przez cia³o cz³owieka i umo¿liwia podgl¹d
jego wnêtrza, wkrótce znalaz³o ono zastosowanie w dia-
gnostyce medycznej i tak rozpoczê³a swoj¹ karierê ra-
diodiagnostyka. W Polsce pierwszego rozpoznania
(zwichniêcia stawu ³okciowego – rys. 1) na podstawie
zdjêcia rentgenowskiego dokonano ju¿ w lutym 1896
roku. Pierwsze zdjêcia RTG wykonywano na kliszach
szklanych. Czas ekspozycji wynosi³ od kilkudziesiêciu
minut do 2 godzin.

2. PROMIENIOWANIE JONIZUJ¥CE
SZKODLIWE DLA ZDROWIA!

Wkrótce po odkryciu promieniowania X zaobserwo-
wano negatywne skutki stosowania nowej metody dia-
gnostycznej. Ju¿ z pocz¹tkiem roku 1896 zanotowano
uszkodzenia skóry r¹k i nóg u ludzi wystawionych na
dzia³anie promieni. Lekarze stosuj¹cy now¹ technikê
diagnostyczn¹ zaczêli wiêc nosiæ specjalne stroje ochron-
ne. W 1962 roku ukaza³ siê raport Komitetu ONZ o ba-
daniu skutków promieniowania atomowego (UNSCEAR).
Zwrócono w nim szczególn¹ uwagê na obci¹¿enie ludzi
skutkami promieniowania jonizuj¹cego pochodz¹cego
ze Ÿróde³ medycznych.

Podczas analizy danych okaza³o siê, ¿e diagnostyka
rentgenowska ma dziesiêciokrotnie wiêkszy udzia³
w nara¿aniu ludnoœci na promieniowanie jonizuj¹ce ni¿
opad radioaktywny po wybuchach j¹drowych! By³o to
osza³amiaj¹ce odkrycie, które przyczyni³o siê do zwiêk-
szenia wysi³ków maj¹cych na celu zmniejszenie dawki
promieniowania X pochodz¹cej z rentgenodiagnostyki.
W konsekwencji tych dzia³añ nast¹pi³ ogromny postêp
w jakoœci aparatury diagnostycznej.

Obecnie w rentgenodiagnostyce stosowane jest sze-
roko rozwiniête pojêcie ochrony radiologicznej pacjen-
ta i personelu medycznego, a tak¿e wprowadzono ry-
gorystyczn¹ kontrolê jakoœci stosowanych urz¹dzeñ.

Rys. 1. U góry: pierwszy polski aparat rtg. Na dole: pierwsze
polskie zdjêcie rtg zrobione w celach diagnostycznych



Poni¿ej, w bardzo uproszczony sposób, przedstawiam
elementy aparaturowe, maj¹ce na celu zabezpieczenie
pacjenta przed szkodliwym wp³ywem promieniowania.

3. OCHRONA RADIOLOGICZNA
PACJENTA

W celu ochrony pacjenta przed nadmiernym napromie-
nieniem stosuje siê przes³ony g³êbinowe, filtry oraz
kratki przeciwrozproszeniowe. Pierwszy z wymienio-
nych elementów ma g³ównie za zadanie ograniczyæ
wi¹zkê promieniowania u¿ytecznego do realnie po-
trzebnego rozmiaru oraz zmniejszyæ iloœæ promienio-
wania rozproszonego, tak¿e atakuj¹cego organizm pa-
cjenta. Przes³ony g³êbinowe (kolimator) sk³adaj¹ siê
z czterech szczêk o³owiowych, które mo¿na zsuwaæ lub
rozsuwaæ i w ten sposób okreœlona zostaje wielkoœæ
pola promieniowania oraz promieñ œrodkowy wi¹zki.
Dziêki specjalnemu oœwietleniu i narysowanym na os³o-
nie, przez któr¹ przechodzi œwiat³o, (od strony pacjen-
ta), specjalnym skrzy¿owanym liniom, mo¿liwe jest do-
pasowanie pola napromieniowania dok³adnie do roz-
miarów badanej czêœci cia³a pacjenta.

Filtry z kolei chroni¹ pacjenta w inny sposób, po-
ch³aniaj¹ fotony, które nie mia³yby wp³ywu na powsta-
wanie obrazu rentgenowskiego, poniewa¿ maj¹ zbyt
ma³¹ energiê, ¿eby wnikn¹æ w g³¹b cia³a i zosta³yby za-
absorbowane przez skórê pacjenta (ze szkod¹ dla tej
ostatniej).

Natomiast kratka przeciwrozproszeniowa, znajduj¹-
ca siê tu¿ nad kaset¹1 z b³on¹ rtg, s³u¿y do zwalczania
promieniowania rozproszonego. Jest zbudowana z cien-
kich listewek o³owianych, pomiêdzy którymi znajduje
siê materia³ dobrze przepuszczalny dla promieni X.
Elementy kratki przepuszczaj¹ promieniowanie od lam-
py do b³ony (to, które przesz³o przez cia³o pacjenta i wy-
tworzy obraz), natomiast poch³aniaj¹ one wiêkszoœæ
promieniowania rozproszonego, pojawiaj¹cego siê po-
miêdzy pacjentem a klisz¹ rentgenowsk¹ po odbiciu
czêœci promieniowania od tej ostatniej.

Kaseta to odporny na dzia³anie œwiat³a pojemnik
przeznaczony do ochrony i transportu filmu rtg, przed
i po naœwietleniu. Wiêkszoœæ u¿ywanych obecnie kaset
posiada wewn¹trz dwa ekrany wzmacniaj¹ce. Obecnie
coraz czêœciej w miejsce tradycyjnej kasety z filmem
wykorzystuje siê pó³przewodnikowe elektroniczne de-
tektory promieniowania, które zapewniaj¹ znacznie
lepsz¹ jakoœæ obrazu, s¹ mo¿liwe do wielokrotnego
u¿ycia oraz otwieraj¹ mo¿liwoœci komputerowej anal-
izy i przetwarzania obrazu rentgenowskiego przed jego
przedstawieniem lekarzowi do oceny.

4. DIAGNOSTYCZNA RADIOLOGIA
PEDIATRYCZNA

Postêpowanie diagnostyczne z u¿yciem promieni X
u noworodków i dzieci znacznie ró¿ni siê od metod sto-

sowanych podczas badania doros³ej osoby. W radiolo-
gii pediatrycznej bardzo istotn¹ rolê odgrywa znajo-
moœæ anatomii radiologicznej, ze szczególnym uwz-
glêdnieniem zmian anatomicznych i fizjologicznych za-
chodz¹cych w obrazach poszczególnych narz¹dów
w czasie ich rozwoju od okresu p³odowego do osi¹g-
niêcia dojrza³oœci. Organizm dziecka z wielu powodów
jest znacznie bardziej wra¿liwy na promieniowanie jo-
nizuj¹ce, a przez to bardziej nara¿ony na wyst¹pienie
negatywnych skutków napromienienia. Dlatego te¿ bar-
dzo istotne jest przeprowadzenie szczegó³owego wy-
wiadu i dok³adnego badania klinicznego przed wybo-
rem w³aœciwej metody obrazowania. Chocia¿ ze wzglê-
du na wysoki stopieñ bezpieczeñstwa, metoda ultraso-
nograficznego badania bardzo zyska³a na znaczeniu
w diagnostyce pediatrycznej, to jednak w dalszym ci¹gu
klasyczna radiologia pozostaje najszerzej wykorzysty-
wan¹ technik¹ obrazowania tak¿e w pediatrii, a to zmu-
sza do stosowania szczególnych procedur bezpieczeñ-
stwa.

5. RADIOGRAFIA PRZY£Ó¯KOWA

W sytuacjach, gdy pacjent nie mo¿e opuœciæ oddzia³u,
przenoœne aparaty RTG umo¿liwiaj¹ zrobienie tzw.
zdjêæ przy³ó¿kowych (rys. 2). Niestety zdjêcia takie
charakteryzuj¹ siê gorsz¹ jakoœci¹, natomiast zwiêksza
siê ekspozycja personelu oraz pacjenta na promienio-
wanie jonizuj¹ce.

6. RADIOGRAFIA CYFROWA

Obecnie wci¹¿ najpopularniejsze s¹ tradycyjne zdjêcia
rentgenowskie, jednak postêp techniczny doprowadzi³
równie¿ do powstania radiografii cyfrowej. Ró¿nica
miêdzy tymi dwiema metodami polega na zamianie kli-
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Rys. 2. Przenoœny aparat rentgenowski do zdjêæ przy³ó¿kowych



szy rentgenowskiej na specjaln¹ foliê pamiêciow¹,
która zamiast bromku i jodku srebra zawiera zwi¹zki se-
lenu i fosforu. Utajony obraz, jaki powstaje w wyniku
naœwietlenia folii promieniowaniem X, jest nastêpnie
odczytywany za pomoc¹ czytnika laserowego i zapisy-
wany w postaci cyfrowej w pamiêci komputera. Jeszcze
nowszym rozwi¹zaniem jest zastosowanie wra¿liwych
na promieniowanie X detektorów pó³przewodniko-
wych, zbudowanych podobnie jak matryce CCD bêd¹ce
„sercem” nowoczesnych cyfrowych aparatów fotografi-
cznych i kamer wideo.

Tak otrzymany wynik badania mo¿na, za pomoc¹
specjalnej drukarki laserowej, przedstawiæ na kliszy fo-
tograficznej, na papierze termoczu³ym, a coraz czêœciej
po komputerowej obróbce na specjalnym monitorze
(ekranie diagnostycznym) podczas oceny oraz na zwy-
k³ym papierze i na noœniku komputerowym (dyski CD)
dla celów dokumentacji. Zasadniczymi zaletami tej me-
tody s¹: zmniejszenie dawki promieniowania w sto-
sunku do tej, jak¹ otrzymuje pacjent w konwencjonalnej
radiologii, mo¿liwoœæ dowolnego przetwarzania i ko-
rekcji zdjêæ, a tak¿e elektronicznej archiwizacji wyni-

ków badañ i zdalny dostêp, co stanowi podstawê telera-
diologii.
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1.2.A. Tomografia komputerowa
Ryszard Tadeusiewicz, Marek R. Ogiela

1. WPROWADZENIE

Tomografia komputerowa (Computed Tomography –
CT) jest, obok badañ magnetyczno-rezonansowych,
jedn¹ z g³ównych technik diagnostyki nieinwazyjnej,
stosowanych we wspó³czesnej medycynie. Jej popular-
noœci sprzyja zarówno postêp technologiczny, objawia-
j¹cy siê kolejnymi generacjami urz¹dzeñ o coraz lepszych
parametrach uzyskiwanego obrazu, tak¿e w formie re-
konstrukcji trójwymiarowych, jak i szybsze komputery
s³u¿¹ce matematycznej obróbce otrzymywanych da-
nych pomiarowych.

Badanie za pomoc¹ tomografii komputerowej pole-
ga na wielokrotnym przeœwietlaniu pacjenta odpowied-
nio uformowan¹ wi¹zk¹ promieni rentgenowskich
(rys. 1). Wi¹zka przechodz¹ca przez badane tkanki
ulega os³abieniu, a jej finalne natê¿enie mierzone jest
przez detektor. Os³abienie wi¹zki (poch³anianie pro-
mieniowania) w drodze do detektora, zale¿y od rodzaju
substancji, przez któr¹ ono przechodzi, jednak przy po-
jedynczym sonda¿u mamy do czynienia z efektem su-
marycznego os³abienia wi¹zki przez wszystkie tkanki,
przez które wi¹zka przechodzi³a. Mo¿liwoœæ odtwo-
rzenia poch³aniania promieniowania przez konkretny
punkt na przekroju cia³a pacjenta wynika z faktu, ¿e to-
mograf zbiera wyniki wielu takich sondowañ, wykony-
wanych przez wi¹zki biegn¹ce w wielu kierunkach
i przecinaj¹ce siê wielokrotnie w ró¿nych punktach
wnêtrza cia³a pacjenta. Poprzez analizê sygna³u reje-
strowanego przez detektory dla wielu takich wi¹zek
mo¿na uzyskaæ informacjê o stopniu poch³aniania pro-
mieniowania w poszczególnych fragmentach badanego
cia³a pacjenta, tak zwanych wokselach, rozwi¹zuj¹c (naj-
czêœciej iteracyjnie) odpowiednie uk³ady równañ.

Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na dok³ad-
nie zidentyfikowaæ badane tkanki i odtworzyæ oblicze-
niowo kszta³ty narz¹dów. Identyfikacja ta jest jednak
trudna, poniewa¿ wymaga z jednej strony du¿ej iloœci
pomiarów, z drugiej natomiast, skomplikowanych ope-
racji matematycznych prowadz¹cych do odtworzenia
przestrzennej struktury obiektu.

2. ODROBINA HISTORII

G³ówny wk³ad w powstanie tomografii komputerowej
(TK) mia³ Godfrey Hounsfield (rys. 2), który w 1970
roku odkry³, ¿e za pomoc¹ pomiaru absorpcji promie-
niowania rentgenowskiego mo¿na oceniæ gêstoœæ tkan-
ki. Pierwszy raz u¿yto tej techniki w 1971 roku, wynik
jednak nie by³ zbyt dobry (rys. 2).
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Rys. 1. Zasada dzia³ania tomografu opiera siê na wielokrotnym
przechodzeniu promieniowania przez te same czêœci cia³a

�ród³o: [8]

Rys. 2. Godfrey Newbold Hounsfield, jego tomograf i pierwszy obraz CT
�ród³o: [9]



3. ZASADA DZIA£ANIA
WSPÓ£CZESNEGO TOMOGRAFU

Technikê tomografii komputerowej systematycznie do-
skonalono, g³ównie z tego powodu, ¿e by³a ona wolna
od wiêkszoœci ograniczeñ tradycyjnej techniki rentge-
nowskiej. Na obrazie tomograficznym obiekty nie prze-
s³aniaj¹ siê nawzajem, dziêki czemu mo¿na dok³adnie
obrazowaæ na przyk³ad wnêtrze mózgu, mimo ukrywa-
j¹cej go masywnej skorupy czaszki. Ponadto w tomo-
grafii gêstoœci poszczególnych tkanek mo¿na wyzna-
czaæ obliczeniowo z tak du¿¹ dok³adnoœci¹, ¿e mo¿liwe
s¹ rozró¿nienia absolutnie nieosi¹galne innymi metoda-
mi – na przyk³ad mo¿na odró¿niæ krew skrzepniêt¹ od
p³ynnej, co pozwala ustaliæ na przyk³ad zasiêg urazu.

Najwa¿niejsze elementy sk³adowe tomografu po-
kazano na rysunku 3. Podstawowymi elementami to-
mografu komputerowego s¹ przesuwny stó³, na którym
le¿y badany pacjent ,oraz gantry (czasem po polsku ok-
reœlane jako „brama”), czyli element w kszta³cie pierœ-
cienia zawieraj¹cy lampy rentgenowskie i detektory
promieniowania), a tak¿e komputer i system wizualiza-
cji odtwarzaj¹cy obraz. Dane zebrane przez detektory,
wraz z informacj¹ o po³o¿eniu lampy i detektorów, s¹
analizowane przez komputer w celu rekonstrukcji ob-
razu, a wynik rekonstrukcji jest przedstawiany za po-
moc¹ wizualizacji.

4. KIERUNKI ROZWOJU
TECHNIKI TOMOGRAFICZNEJ

Kolejne generacje tomografów cechowa³y siê tym, ¿e
zachowuj¹c zasadê wielokierunkowego sondowania
wnêtrza cia³a cz³owieka, pozwala³y uzyskiwaæ potrzeb-
ne zobrazowanie w coraz krótszym czasie (rys. 4, 5).

Innowacj¹ w technologii CT by³o zastosowanie to-
mografu komputerowego wykonuj¹cego spiralny obrót
lampy rentgenowskiej wokó³ pacjenta (rys. 6). Pierwsze
takie badanie wykonano w 1989 roku. Dziêki przejœciu
z techniki sekwencyjnej na spiraln¹ otrzymano mo¿li-

woœæ obrazowania cia³a ludzkiego w dowolnej p³asz-
czyŸnie. Z tego powodu spiraln¹ tomografiê kompute-
row¹ nazywa siê tomografi¹ objêtoœciow¹ (volumetric
CT) lub trójwymiarow¹ (3D CT).Obecnie tomografy
stosowane w medycynie pozwalaj¹ podczas jednego
obrotu lampy zarejestrowaæ od jednej warstwy do szeœæ-
dziesiêciu czterech warstw. Dziêki temu mo¿na skróciæ
czas badania, i tym samym ograniczyæ dawkê promie-
niowania.
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Rys. 3. G³ówne elementy konstrukcyjne tomografu
(przedstawione bez zachowania skali)

Rys. 4. Przejœcie od tomografów pierwszej generacji (a) do
drugiej generacji (b) polega³o na zast¹pieniu jednej wi¹zki
promieniowania ca³ym ich wachlarzem oraz jednego detekto-
ra matryc¹ detektorów. Przyspiesza³o to czas pozyskiwania

obrazu
�ród³o: [10]

Rys. 5. Dalszy postêp dokonywa³ siê g³ównie za spraw¹ do-
dawania coraz wiêkszej liczby detektorów, które wreszcie

w tomografach IV generacji wype³ni³y ca³y kr¹g
�ród³o: [11]

a)

b)



5. ZALETY TOMOGRAFII

Tomografia komputerowa umo¿liwi³a bezpoœredni¹
ocenê mózgu oraz innych struktur znajduj¹cych siê
wewn¹trz czaszki, które wczeœniej praktycznie nie by³y
dostêpne do badañ radiologicznych. Co wiêcej, dziêki
tomografii mo¿liwe sta³o siê okreœlenie, czy te struktury
nie uleg³y przemieszczeniu. Dziêki TK diagnoœci mog¹
wykryæ wiele schorzeñ, np. w postaci guzów i krwia-
ków, które wczeœniej by³y trudne do wykrycia z wyko-
rzystaniem techniki RTG. W chwili obecnej TK, choæ

ustêpuje w zakresie mo¿liwoœci diagnostycznych rezo-
nansowi magnetycznemu, jest bardziej popularnym ba-
daniem, g³ównie ze wzglêdu na dobr¹ dostêpnoœæ do
tego badania oraz bardzo dobr¹ czytelnoœæ uzyskiwa-
nych obrazów (rys. 7).

6. TRÓJWYMIAROWA REKONSTRUKCJA
OBRAZU W TOMOGRAFII

Czêœæ cia³a pacjenta poddawana badaniu tomograficz-
nemu przedstawiana jest w postaci przekroju, a zatem
przy wykonani serii obrazów (co jest w tomografii
regu³¹) otrzymujemy obraz cia³a pacjenta podzielony na
warstwy. Pojedynczy przekrój o gruboœci 0,75÷10 mm
to matryca wokseli, odwzorowywanych nastêpnie na
piksele otrzymywanego obrazu. Rozdzielczoœæ woksela
jest rzêdu 0,5�0,5�0,6 mm. Generalnie zmniejszenie
objêtoœci woksela powoduje poprawê jakoœci obrazu,
ale wi¹¿e siê ze wzrostem dawki promieniowania.

Serie przekrojów uzyskiwanych z badania tomogra-
ficznego mog¹ byæ analizowane jako sekwencja obra-
zów, na podstawie których lekarz ustala diagnozê i spo-
sób leczenia, jednak bardziej atrakcyjna jest mo¿liwoœæ
rekonstruowania przez komputer przestrzennego obrazu
rozwa¿anego narz¹du (rys. 8).
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Rys. 6. Tomograf spiralny
�ród³o: [1]

Rys. 7. Obrazy uzyskiwane w badaniu CT cechuj¹ siê bardzo wysok¹ jakoœci¹
�ród³o: [12]



Wspó³czesne tomografy potrafi¹ wytwarzaæ bardzo
realistycznie wygl¹daj¹ce trójwymiarowe obrazy we-
wnêtrznych narz¹dów cia³a, przy czym obrazy te mo¿na
ogl¹daæ z ró¿nych stron, z bliska i z daleka, na obrazie
czarno-bia³ym (podobnym do rentgenowskiego) b¹dŸ
w kolorach. Mo¿liwa jest tak¿e wirtualna endoskopia,
opisana w rozdziale 1.2.B.

7. SPOSÓB PREZENTOWANIA
OBRAZU TOMOGRAFICZNEGO
LEKARZOWI

Wartoœci gêstoœci tkanki uzyskane poprzez obliczenia
w tomografie komputerowym wyra¿a siê w skali Houns-
fielda omówionej w poprzednim podrozdziale (podczas
dyskusji w³aœciwoœci obrazów RTG). Wartoœci te dla
cia³a ludzkiego zawieraj¹ siê w przedziale od –1000 HU
do 1000 HU i s¹ niemo¿liwe do dok³adnego przedsta-

wienia cz³owiekowi, który chcia³by dokonywaæ wzro-
kowej oceny tych obrazów. Dlatego przy obrazach CT
stosuje siê tak¿e zamianê wybranego przedzia³u war-
toœci Hounsfielda na zbiór (0, 1, ..., 255). Przyjê³o siê
tak¿e i w tym badaniu okreœlaæ granice W1, W2, a potem
reprezentowaæ za pomoc¹ wielkoœci L i W:

L
W W

W W W�
�

�1 2
2 12

, – ,

gdzie:
L – pozycja œrodka przedzia³u,

W – szerokoœæ „okna”.

Odpowiedni dobór wartoœci L i W stosowanych
w badaniach wp³ywa nie tylko na to, co na obrazie wi-
daæ (rys. 9), ale tak¿e pozwala sterowaæ subiektywnym
wra¿eniem, jakie odnosi lekarz analizuj¹cy obraz
(rys. 10).
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Rys. 8. Zasada tworzenia trójwymiarowego modelu na podstawie serii przekrojów dostarczonych przez tomograf komputerowy
�ród³o: [7]

Rys. 9. Na obrazie (a) uzyskanym dla L = –600, W = 1700 widaæ znacznie wiêcej szczegó³ów, natomiast na obrazie (b) uzyskanym
przy L = 50, W = 400 wielu rzeczy nie widaæ, ale za to mo¿na siê lepiej skupiæ na wydzielonych obiektach

�ród³o: [1]

a) b)
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Rys. 10. Zastosowanie szerszego okna powoduje, ¿e obraz staje siê mniej kontrastowy a przez to robi wra¿enie mniej zak³óconego
(dla obrazu (a) zastosowano L = 50 i W = 200, a dla obrazu (b) przyjêto L = 50 i W = 400)

�ród³o: [1]

a) b)



1.2.B. Tomografia komputerowa
Klaudia Czopek, Miros³awa Zazulak

1. WPROWADZANIE

Tomografia komputerowa, zwana skrótowo TK lub CT
(Computed Tomography) jest jedn¹ z wielu wspó³cze-
snych technik obrazowania diagnostycznego w medyc-
ynie. Podczas jednego badania wykonywana jest bardzo
du¿a liczba obrazów przekrojów cia³a badanego pa-
cjenta, dziêki czemu badany narz¹d (lub fragment cia³a
– na przyk³ad jama brzuszna) zobrazowany jest w wielu
miejscach, a nie tylko w jednym, co zwiêksza prawdopo-
dobieñstwo napotkania na którymœ z przekrojów po-
szukiwanej zmiany chorobowej. Dodatkowo badane
narz¹dy nie przes³aniaj¹ siê nawzajem jak na zwyk³ym
zdjêciu rentgenowskim, co powoduje, ¿e przy u¿yciu
tomografu znacznie ³atwiejsza staje siê ocena stanu
zdrowia chorego.

Otrzymane przekrojowe obrazy struktur tkankowych
(skany) mo¿na modyfikowaæ w celu uzyskania jak naj-
lepszego kontrastu, w zale¿noœci od rodzaju tkanki, na
któr¹ lekarz chce zwróciæ najwiêksz¹ uwagê. Dana
struktura tkankowa bêdzie mia³a ró¿ne jasnoœci w za-
le¿noœci od wybranego okna (dla tkanek miêkkich,
kostnych, itp.).

Tomografia komputerowa, w porównaniu z radiogra-
fi¹ klasyczn¹, posiada bardzo dobr¹ zdolnoœæ rozró¿nia-
nia niewielkich struktur tkankowych, oraz umo¿liwia re-
konstrukcjê uzyskiwanego obrazu w dodatkowych p³asz-
czyznach (strza³kowej i czo³owej). Wad¹ tej metody jest
wysoki koszt badania oraz wiêksza dawka promien-
iowania poch³oniêtego przez naœwietlanego pacjenta.

2. ZASADA DZIA£ANIA

Badanie TK polega na wykonywaniu skanów diagno-
zowanej czêœci cia³a pacjenta. W rutynowym badaniu,
skany wykonywane s¹ co 3 do 5 mm. Na pocz¹tku ba-
dania wykonywany jest jeden przegl¹dowy skan przez
poddawany ocenie przekrój cia³a badanego, w celu
wstêpnej lokalizacji badanego narz¹du b¹dŸ zmiany pa-
tologicznej. Taki wstêpny skan nazywa siê topogra-
mem. Topogram u³atwia odpowiednie ustawienie apar-
atury – zaznacza siê na nim obszar, który ma zostaæ
naœwietlony i na podstawie takiego wstêpnego zarysu
nastêpuje automatyczne pochylenie gantry, czyli pierœ-
cienia z lampami rentgenowskimi i detektorami, do
którego wje¿d¿a pacjent podczas badania.

Tabela 1
Podstawowe zasady obrazowania tkanek

w tomografii komputerowej

Obraz
struktury

Gêstoœæ lub os³abienie
promieniowania

Przyk³ad

bia³a du¿a
koœci, zwapnienia,
ostre krwawienie,

œrodki kontrastuj¹ce

szara poœrednia woda, tkanki miêkkie

czarna ma³a t³uszcz, powietrze

W przypadku, gdy uzyskany obraz jest nieprecyzy-
jny, tzn. gdy np. daje niewyraŸny zarys guza, radiolog
mo¿e podj¹æ decyzjê o podaniu œrodka cieniuj¹cego
w celu wyostrzenia skanów. W zale¿noœci od wstêpnego
rozpoznania oraz badanej czêœci cia³a, s¹ ró¿ne metody
podawania oraz ró¿ne rodzaje kontrastu. Przyk³adowo,
w celu tomograficznej oceny guzów nowotworowych
g³owy i szyi, podawany jest czêsto do¿ylnie jodowy œro-
dek kontrastuj¹cy. Ca³kowita dawka kontrastu jest
zale¿na od badanej okolicy i zazwyczaj wynosi oko³o
100–180 ml.

3. WIELORZÊDOWA
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Wielorzêdowa tomografia komputerowa (MSCT –
Multi-Slice Computed Tomography, MDCT – Multi-
-row-Detector Computed Tomography), to metoda opar-
ta na jednoczesnej rejestracji wiêcej ni¿ jednej warstwy
podczas badania. Dziêki 16-rzêdowej TK mo¿na ju¿

Rys. 1. Fotografia ilustruj¹ca badanie TK



wykryæ guzy wielkoœci ziarenka ry¿u i okreœliæ charak-
ter takiej zmiany, jak i zmiennoœæ tkanki w jej obrêbie.
Obecnie na rynku mo¿na siê spotkaæ z tomografami
umo¿liwiaj¹cymi jednoczesn¹ rejestracje 64 warstw
gruboœci 0,5 mm ka¿da. Uzyskuje siê to z u¿yciem
wiêkszej liczby matryc detektorów analizuj¹cych pro-
mieniowanie, które przesz³o przez cia³o pacjenta, jak
i wykorzystuj¹c wiêcej Ÿróde³ promieniowania, na
przyk³ad 2 lampy rentgenowskie. Tego typu tomograf
znajdujê siê w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Paw³a II. Pozwala on na skróceniu czasu ba-
dania (np. badanie klatki piersiowej trwa ok. 4 s), jak
równie¿ zmniejszenie dawki promieniowania rentge-
nowskiego poch³oniêtego przez pacjenta. System ten
uzyskuje przestrzenn¹ wizualizacjê badanych struktur
tkankowych. Diagnozowanie nastêpuje nie tylko
w przestrzeni trójwymiarowej, ale i w czasie, a zatem
jest to obrazowanie okreœlane jako 4D (czterowymia-
rowe, bo litera D w takich kontekstach oznacza wymiar
od angielskiego terminu Dimension). Takie zobrazowa-
nie jest wykorzystywane na przyk³ad podczas obrazo-
wania bij¹cego serca.

4. WTÓRNE PRZETWARZANIE
(POSTPROCESSING) OBRAZU TK

W tomografii komputerowej bardzo istotn¹ rolê od-
grywaj¹ ró¿ne metody wtórnego przetwarzania obrazu.
Celem takiego procesu jest zwiêkszenie mo¿liwoœci
rozpoznawczych badania. Najczêœciej stosowane s¹
wspomniane wczeœniej manipulacje na oknach wyœwie-
tlania, czyli zmiany skali szaroœci. Poza t¹ metod¹ obec-
nie wykorzystywane s¹ jeszcze:

Rekonstrukcja trójwymiarowa

Jest wykorzystywana najczêœciej w chirurgii urazo-
wej koœci oraz ortopedii.

Maximum intensity projection (MIP)

Jest to projekcja wykorzystywana w obrazowaniu
naczyñ krwionoœnych. Program umo¿liwia odzwiercie-
dlenie jedynie tych pikseli, które w obrazie dwuwymia-
rowym charakteryzuj¹ siê najwiêkszym stopniem
os³abienia promieni X.

Shaded surface display (SSD)

Algorytm cieniuj¹cy powierzchnie, czyli rekonstruk-
cja powierzchniowa. Mo¿liwe jest odzwierciedlenie tych
powierzchni struktur anatomicznych, których wspó³-
czynnik os³abienia jest wiêkszy od zadanej wartoœci.

Obraz tworzony jest z powierzchniowych pikseli, o naj-
wiêkszym stopniu poch³aniania. W wyniku uzyskuje siê
obraz zewnêtrznej powierzchni badanych struktur – na
przyk³ad naczyñ w badaniach uk³adu naczyniowego.

Volume rendering – Algorytm odtwarzania
objêtoœci

Jest to rekonstrukcja objêtoœciowa, która umo¿liwia
uzyskiwanie trójwymiarowych obrazów, pozwalaj¹-
cych na dok³adne odwzorowanie struktur anatomicz-
nych, takich jak na przyk³ad przebieg naczyñ krwio-
noœnych. Program ten pozwala odzwierciedliæ nawet
obszary s³abiej poch³aniaj¹ce promieniowanie, dziêki
czemu zwiêksza siê znacznie mo¿liwoœæ oceny posz-
czególnych narz¹dów.

Po opisanych wy¿ej zabiegach (Shaded surface dis-
play oraz Volume rendering) komputer dysponuje trój-
wymiarowym modelem badanego fragmentu cia³a pa-
cjenta. Oznacza to, ¿e w pamiêci maszyny zawarte s¹
informacje o tym, jaki jest stopieñ poch³aniania pro-
mieniowania rentgenowskiego przez ka¿dy woksel1

wyró¿niony w ciele pacjenta, co na p³askich obrazach
odpowiada³oby stopniowi szaroœci odpowiedniego punk-
tu zdjêcia.

Nie wystarczy jednak samo tylko obliczeniowe od-
tworzenie przestrzennej struktury wnêtrza cia³a pacjen-
ta, pojawia siê bowiem pytanie, jak je pokazaæ lekarzo-
wi, w sytuacji kiedy do dyspozycji pozostaj¹ wy³¹cznie
p³askie ekrany komputerowych monitorów lub (rów-
nie¿ p³askie) wydruki?

5. METODY WIZUALIZACJI

Niekiedy stosuje siê metody przedstawiania tej trój-
wymiarowej rzeczywistoœci w sposób przypominaj¹cy
rysowanie trójwymiarowych bry³ w grafice komputero-
wej (na przyk³ad w taki sposób, jak przedstawiano Shre-
ka na znanym filmie). Takie trójwymiarowe pseudo-
przestrzenne obrazy istniej¹ w komputerze jako trój-
wymiarowe modele, wiêc bardzo ³atwo mo¿na je ogl¹-
daæ na ekranie z ró¿nych stron („obracaj¹c” je w razie
potrzeby myszk¹ lub innym manipulatorem), ale w tej
konwencji trudno jest pokazaæ, co jest w œrodku – a taki
jest przecie¿ sens wiêkszoœci obrazów medycznych.

Poszukuj¹c metody pokazania lekarzowi, jak wygl¹-
daj¹ w przestrzeni rozwa¿ane przez niego elementy
cia³a pacjenta uciekamy siê do ró¿nych pomys³owych
sposobów. Czasami pokazuje siê cia³o cz³owieka jako
czêœciowo przezroczyste, w wyniku czego widaæ po-
szczególne narz¹dy i ich wzajemne po³o¿enie (a tak¿e

Klaudia Czopek, Miros³awa Zazulak
Tomografia komputerowa

1 Woksel (w oryginale angielskim voxel) jest w trójwymiarowej strukturze odpowiednikiem tego, czym jest piksel (w orygina-
le angielskim pixel) na p³askim obrazie. W przybli¿eniu mo¿na jeden i drugi traktowaæ jako punkt (odpowiednio w prze-
strzeni lub na p³aszczyŸnie), ale w odró¿nieniu od idealnego punktu geometrycznego piksel posiada niezerow¹ powierzchniê
(odpowiada mu ma³y kwadracik lub prostok¹cik na p³aszczyŸnie), a woksel ma niezerow¹ objêtoœæ (odpowiada mu ma³y
szeœcianik lub prostopad³oœcianik w przestrzeni).



zmiany chorobowe w tych narz¹dach). Dla lepszej wi-
docznoœci wybrane struktury mo¿na tak¿e podkreœliæ
kolorem (obrazy tomograficzne z zasady s¹ czarno-
-bia³e, ale czasem poleca siê komputerowi, aby sztucz-
nie pokolorowa³ wybrane obiekty).

Innymi pomys³owym sposobem przedstawienia wy-
niku trójwymiarowej rekonstrukcji jest endoskopia wir-
tualna, któr¹ teraz omówimy.

6. ENDOSKOPIA WIRTUALNA

Na podstawie otrzymanych rekonstrukcji trójwymiaro-
wych pochodz¹cych z badania TK otrzymuje siê wirtua-
lne obrazy wnêtrza cia³a ludzkiego, w szczególnoœci
uk³adu pokarmowego, oddechowego, naczyniowego,
komór mózgowych czy wnêtrza kana³u rdzeniowego.
Mo¿na tak¿e uzyskaæ wyraŸny obraz naczyñ krwionoœ-
nych zarówno widzianych od zewn¹trz, jak i obserwo-
wanych od wnêtrza (co umo¿liwia wykrycie przewê¿eñ
utrudniaj¹cych przep³yw krwi). Obraz taki powstaje
dziêki du¿ym ró¿nicom w poch³anianiu promieni X
pomiêdzy np. œcian¹ naczynia, a wype³niaj¹c¹ je krwi¹.

Skoro mamy trójwymiarowy model jakiejœ struk-
tury, do której lekarze potrafi¹ zagl¹daæ endoskopem
i wiedz¹, co tam widz¹ (prze³yk, ¿o³¹dek, dwunastnica,
jelito grube, tchawica i drzewo oskrzelowe itp.), to
mo¿emy pokazaæ im zrekonstruowan¹ obliczeniowo
trójwymiarow¹ rzeczywistoœæ w³aœnie w taki sposób,
jakby lekarz wprowadzi³ do cia³a pacjenta endoskop
i obserwowa³ wnêtrze odpowiednich narz¹dów. Na tym
w³aœnie polega wirtualna endoskopia.

Obrazy w technice wirtualnej endoskopii mo¿na
uzyskaæ przy zastosowaniu dwóch wy¿ej wymienionych
algorytmów: SSD oraz volume rendering. Ta druga
mo¿liwoœæ daje znacznie lepsze efekty, gdy¿ dziêki niej
eliminuje siê ubytki w rekonstruowanej powierzchni
oraz otrzymuje siê perspektywê przestrzenn¹.
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1.3.A. Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe
Henryk Figiel, Jerzy Haduch, Mieczys³aw Pasowicz

1.WSTÊP

Diagnostyka obrazowa oparta na obrazowaniu magne-
tyczno-rezonansowym (OMR) staje siê coraz bardziej
powszechna i dostêpna, ciesz¹c siê rosn¹c¹ popular-
noœci¹. Aby dobrze zrozumieæ zasady dzia³ania tej me-
tody warto przypomnieæ jej podstawy fizyczne oraz hi-
storiê. Koncepcja obrazowania przy wykorzystaniu
efektu Magnetycznego Rezonansu J¹drowego pojawi³a
siê w latach 70. Jej autorami s¹ Paul C. Lauterbur z USA
oraz Sir Peter Mansfield z Wielkiej Brytanii, którzy
w roku 1973 niezale¿nie opublikowali swoje prace opi-
suj¹ce zasadê obrazowania. Za to odkrycie otrzymali
oni w roku 2004 Nagrodê Nobla w dziedzinie fizjologii
i medycyny.

OMR bazuje na zjawisku magnetycznego rezonansu
j¹drowego (MRJ) odkrytym w roku 1946. W czasie,
gdy podano ideê obrazowania (lata 70.) technika MRJ
by³a ju¿ dobrze poznana i rozwiniêta staj¹c siê jedn¹ z
podstawowych technik badawczych chemii organicznej
i fizyki cia³a sta³ego. Jedn¹ z jej licznych zalet jest to, ¿e
pozwala uzyskaæ sygna³ od j¹dra atomowego bez ko-
niecznoœci detekcji jakichkolwiek sk³adowych pro-
mieniowania j¹drowego (�, �, �), przez co jest technik¹
bardzo bezpieczn¹, nie powoduj¹c¹ napromieniowania
ani pacjenta ani obs³ugi, co nie jest mo¿liwe w innych
technikach wykorzystuj¹cych w³aœciwoœci j¹der atomo-
wych.

W literaturze anglojêzycznej obowi¹zuje jedna naz-
wa angielska tej techniki: Magnetic Resonance Imaging
(MRI). Natomiast w polskiej literaturze mo¿na spotkaæ
siê z ró¿nymi nazwami: tomografia magnetyczno-re-
zonansowa lub magnetyczna, obrazowanie magnetycz-
no-rezonansowe OMR (zalecana) oraz w œrodowisku
medycznym po prostu – Rezonans.

2. PODSTAWY FIZYCZNE
CZYLI MAGNETYCZNY REZONANS
J¥DROWY

Dla dobrego zrozumienia tej techniki konieczne jest
omówienie jej podstaw fizycznych. W Magnetycznym
Rezonansie J¹drowym (MRJ) uzyskujemy sygna³ od
j¹dra atomowego. Wszystkie j¹dra charakteryzujemy
przez podanie ich masy, ³adunku elektrycznego, mo-
mentu magnetycznego oraz spinu. W³aœnie moment
magnetyczny j¹dra jest dla tej techniki kluczowy, gdy¿
jego oddzia³ywanie z fal¹ elektromagnetyczn¹ stanowi

podstawê magnetycznego rezonansu j¹drowego. Jednak-
¿e nie wszystkie j¹dra posiadaj¹ moment magnetyczny,
ale na szczêœcie j¹dro atomu wodoru – proton – taki mo-
ment magnetyczny posiada. Moment magnetyczny
j¹dra wodoru jest jednak bardzo ma³y – oko³o 1850 razy
mniejszy ni¿ moment magnetyczny elektronu! Zatem,
gdybyœmy chcieli okreœliæ ten moment z pomiarów na-
magnesowania próbki by³oby to praktycznie niemo¿-
liwe. Niemniej jesteœmy w stanie siê z tym momentem
magnetycznym j¹dra skomunikowaæ poprzez zjawisko
Magnetycznego Rezonansu J¹drowego. Zjawisko to za-
chodzi w sta³ym polu magnetycznym (o indukcji Bo)
przy równoczesnym dzia³aniu zmiennego, prostopad-
³ego do Bo pola magnetycznego o amplitudzie B1

(rys. 1). Polega ono na tym, ¿e momenty magnetyczne
j¹der, które s¹ wektorami oddzia³uj¹c ze sta³ym polem
magnetycznym Bo, które te¿ jest wektorem, d¹¿¹ do
ustawienia równoleg³ego do wektora pola Bo.

Poniewa¿ jednak moment magnetyczny j¹dra jest
sprzê¿ony ze spinem j¹dra, moment magnetyczny za-
miast obróciæ siê jak ig³a magnetyczna bêdzie wykony-
wa³ ruch obrotowy wokó³ pola magnetycznego zwany
precesj¹ Larmora. Ruch ten jest analogiczny do wirowa-
nia, czyli precesji b¹ka – dobrze znanej nam z dzieciñ-
stwa zabawki. Czêstoœæ k¹tow¹ tej precesji opisujemy
bardzo prostym wzorem:

�L = �Ho = �’Bo (1)

gdzie �, �’ – jest czynnikiem ¿yromagnetycznym (lub
magnetogirycznym) charakteryzuj¹cym dane j¹dro
(izotopy tego samego pierwiastka mog¹ mieæ ró¿ne �).

Na skutek istnienia wi¹zañ chemicznych wewn¹trz
materia³u powstaj¹ niewielkie pola magnetyczne Bch, co
powoduje, ¿e rezonans zachodzi w nieco innym polu

Rys. 1. Schemat wzajemnej orientacji sta³ego pola magnetycz-
nego B0 i pola w.cz. B1 wytwarzanego przez cewkê w MRJ



Bw = Bo + Bch. Oznacza to odpowiedni¹ zmianê czêsto-
tliwoœci rezonansowej o	�, a zwi¹zana z tym wzglêdna
zmiana 
 = 	�/� jest nazywana przesuniêciem che-
micznym.

Gdy zmienne pole magnetyczne jest wytwarzane
przez cewkê ustawion¹ prostopadle do pola Bo to mo-
¿emy je opisaæ jako:

B(t) = 2B1sin�t (2)

Je¿eli czêstoœæ drgañ tego pola jest równa czêstoœci
Larmora (� = �L), to w naszej próbce znajduj¹cej siê
w tej cewce zachodzi zjawisko Magnetycznego Rezo-
nansu J¹drowego (MRJ). Obserwujemy je poprzez po-
jawienie siê w cewce si³y elektromotorycznej indukcji
o amplitudzie proporcjonalnej do magnetyzacji j¹dro-
wej M. Przez magnetyzacjê j¹drow¹ rozumiemy nama-
gnesowanie bêd¹ce sum¹ wektorow¹ wszystkich j¹dro-
wych momentów magnetycznych w jednostce objêtoœci
próbki, a jej maksymaln¹ wartoœæ okreœlamy jako Mo.
Przyk³adowo, dla j¹der wodoru (protonów) czêstoœæ re-
zonansowa wynosi 42.5796 MHz w polu 1 T co oznacza,
¿e mo¿emy ³atwo wytwarzaæ takie czêstotliwoœci jak
i rejestrowaæ sygna³y.

Je¿eli przyjmiemy uk³ad wspó³rzêdnych z osi¹ z rów-
noleg³¹ do pola Bo to po wychyleniu magnetyzacji M
w kierunku prostopad³ym do z, magnetyzacja bêdzie po-
trzebowa³a pewnego czasu aby wróciæ do pierwotnej
wartoœci równowagowej, czyli sk³adowa magnetyzacji
Mz bêdzie d¹¿yæ do wartoœci Mo, co opisuje wzór:

M (t) M ez o

–
t

T1�
�

�




�

�

�
��

1– (3)

gdzie T1 jest tzw. czasem relaksacji pod³u¿nej charakte-
ryzuj¹cej ten proces.

Jednoczeœnie w p³aszczyŸnie prostopad³ej do osi z
bêdzie zanikaæ sk³adowa prostopad³a Mxy:

M (t) M exy o

–
t

T2� (4)

gdzie T2 jest tzw. czasem relaksacji poprzecznej.
Czas relaksacji T1 charakteryzuje wymianê energii

pomiêdzy uk³adem spinów j¹drowych a otoczeniem
(kosztem ruchów cieplnych próbki). Przez otoczenie ro-
zumiemy uk³ad atomów czy moleku³ w kontakcie ter-
micznym z naszym atomem – nazywany „sieci¹” – st¹d
nazwa relaksacji spinowo-sieciowej.

Czas relaksacji T2 zwi¹zany jest z energi¹ oddzia³y-
wania uk³adu spinów j¹drowych i charakteryzuje prze-
chodzenie spinów do innych stanów energetycznych na
skutek przekazu energii od otaczaj¹cych spinów – dlate-
go nazywany jest relaksacj¹ spinowo – spinow¹.

T2 zale¿y od T1 i z regu³y jest krótszy. Czasy T1 i T2

charakteryzuj¹ wiêc materia³ i mówi¹ jak silnie oddzia-
³uj¹ spiny j¹drowe z otoczeniem (T1) i miêdzy sob¹ (T2).
Nale¿y te¿ uwzglêdniaæ zale¿noœæ czasów relaksacji od
czêstotliwoœci.

Zatem sygna³ jaki obserwujemy w cewce bêdzie pro-
porcjonalny do iloœci j¹der bêd¹cych w rezonansie
w naszej próbce wewn¹trz cewki i zale¿ny od czasów
relaksacji T1 i T2.

Analiza czasów relaksacji T1 i T2 dla ró¿nych tkanek
w organizmie cz³owieka pokaza³a, ¿e wystêpuj¹ istotne
ró¿nice tych czasów relaksacji w zale¿noœci od tkanki.
Ilustruje to zestawienie przedstawione na rysunku 2.

CZÊŒÆ 1. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA: JAK MASZYNY WIDZ¥ LUDZI

Rys. 2. Zestawienie czasów relaksacji T1 i T2 dla ró¿nych tkanek i narz¹dów w polu 0,15 T



Widaæ, ¿e czasy relaksacji T1 s¹ w bardzo szerokich
granicach od ~300 milisekund do ~2 sekund, a czasy
T2 równie¿ siê zmieniaj¹, ale w wê¿szym zakresie
(~30–150 ms). Oznacza to, ¿e przy krótkich TR odbie-
rany sygna³ bêdzie zawiera³ dominuj¹ce przyczynki od
tkanek z krótkimi czasami relaksacji T1, a tkanki
o d³ugich T1 bêd¹ dawa³y s³abszy sygna³. Podobnie do-
bieraj¹c wiêksz¹ odleg³oœæ TE pomiêdzy impulsami I
i II w metodzie echa spinowego przy d³ugich TR mo¿e-
my uzyskaæ dominuj¹cy sygna³ od tkanek z d³ugimi T2.

Oznacza to, ¿e bêdziemy mieli ró¿n¹ intensywnoœæ
sygna³u w zale¿noœci od rodzaju substancji, zarówno
w funkcji gêstoœci, wi¹zañ chemicznych jak i charakteru
otoczenia w którym j¹dra siê znajduj¹.

Pe³ny teoretyczny opis zjawiska Magnetycznego
Rezonansu J¹drowego jest podany np. w podrêczniku J.
Hennela [1].

Efekt MRJ mo¿emy obserwowaæ dla j¹der wielu
pierwiastków, ale najpowszechniejsze s¹ badania MRJ
na j¹drach wodoru z uwagi na silny, ³atwy do rejestracji
sygna³ oraz fakt, ¿e wodór jest podstawowym elemen-
tem sk³adowym substancji organicznych. W obrazowa-
niu magnetyczno-rezonansowym wykorzystujemy rów-
nie¿ sygna³ pochodz¹cy od j¹der wodoru.

3. TECHNIKA POMIAROWA

Obecnie w badaniach MRJ jak równie¿ w obrazowaniu
magnetyczno-rezonansowym (OMR) stosuje siê tech-
niki impulsowe. Polegaj¹ one na tym, ¿e w cewce wy-
twarzamy pole w.cz. B1(t) drgaj¹ce z czêstoœci¹ �o
w krótkich impulsach w.cz., po których rejestrujemy in-
teresuj¹cy nas sygna³ pochodz¹cy od magnetyzacji
j¹drowej.

Impuls w.cz. mo¿e spowodowaæ obrócenie magne-
tyzacji próbki o dowolny k¹t wzglêdem kierunku pola
Bo. Polega to na tym, ¿e przez okres czasu t dzia³amy na
próbkê polem w.cz. o czêstotliwoœci rezonansowej �o

w cewce nadawczo-odbiorczej co oznacza, ¿e w czasie t
magnetyzacja M obróci siê o k¹t � = �1*t = �’B1t. St¹d
t = �/�’B1.

W zale¿noœci od potrzeb stosuje siê wiele sekwencji
(kombinacji) impulsów, jednak¿e dla zrozumienia idei
technik impulsowych wystarczy zrozumieæ zasadê po-
wstawania sygna³u po pojedynczym impulsie i zjawisko
echa spinowego. Sygna³, który pojawia siê po wy³¹cze-
niu pojedynczego impulsu powoduj¹cego obrót o k¹t
�/2 nazywamy sygna³em swobodnej precesji (FID =
Free Induction Decay) (rys. 3). Z krzywej zaniku tego
sygna³u w funkcji czasu po wy³¹czeniu impulsu mo¿e-
my okreœliæ czas relaksacji T2.

W metodzie echa spinowego stosujemy dwa impulsy
pola w.cz.: impuls I o d³ugoœci powoduj¹cej obrót o �/2
oraz po czasie � impuls II powoduj¹cy obrót o k¹t �. Se-
kwencja tych impulsów jest powtarzana z pewn¹
czêstoœci¹ repetycji f (odpowiada jej czas repetycji TR).

W efekcie po czasie � po drugim impulsie obserwujemy
tzw. sygna³ echa spinowego (rys. 4). Takie w³aœnie
sygna³y rejestrujemy i analizujemy w technice obrazo-
wania.

Do analizy tych sygna³ów stosujemy operacjê ma-
tematyczn¹ zwan¹ transformat¹ Fouriera. Pozwala ona
przeliczyæ sygna³ zarejestrowany w funkcji czasu na
funkcjê w domenie czêstotliwoœci. Czas i czêstotliwoœæ
s¹ do siebie odwrotnie proporcjonalne, jednak¿e prze-
liczenie wielkoœci zale¿nych od czasu na wielkoœci
zale¿ne od czêstotliwoœci jest skomplikowan¹ operacj¹
matematyczn¹, któr¹ teraz mo¿emy realizowaæ przy po-
mocy szybkich komputerów, co jest jednym z istotnych
elementów pozwalaj¹cych na realizacje obrazowania
MR.
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Rys. 3. Technika jedno-impulsowa: a) orientacja cewki wy-
twarzaj¹cej impuls; b) sygna³ swobodnej precesji (FID)

Rys. 4. Technika echa spinowego. Schemat ilustruj¹cy sek-
wencje czasow¹ impulsów �/2 i � oraz obwiednie rejestrowa-

nych sygna³ów FID i echa

a)

b)



W eksperymencie zapisujemy sygna³y pochodz¹ce
od próbki w skali czasu – tzw. domenie czasowej.
Otrzymujemy sygna³ FID lub sygna³ echa S jako funk-
cjê czasu S(t). Interesuje nas jednak widmo zapisane
jako funkcje czêstotliwoœci F(�) w domenie czêsto-
tliwoœci. Przejœcie z jednej domeny do drugiej mo¿na
zrealizowaæ stosuj¹c tzw. transformatê Fouriera, czyli
przepis matematyczny pozwalaj¹cy przeliczyæ wielko-
œci zapisane jako funkcje czasu do zbioru odpowiada-
j¹cych im wielkoœci ale w funkcji czêstotliwoœci.

Je¿eli sygna³ S(t) poddamy transformacie fouriero-
wskiej to otrzymujemy liniê rezonansow¹ z maksimum
przy czêstotliwoœci rezonansowej. Gdy w sk³ad sygna³u
S(t) wchodz¹ domieszki drgañ o innych czêstotliwoœ-
ciach niewiele ró¿ni¹cych siê od g³ównej czêstotliwoœci
rezonansowej, to zaobserwujemy odpowiadaj¹ce im
linie rezonansowe i zmiany fazy sygna³u. W efekcie za-
stosowanie analizy fourierowskiej pozwala na bardzo
precyzyjne okreœlenie wszystkich drgañ rezonanso-
wych powodowanych przez stosowane impulsy w.cz.

4. OBRAZOWANIE
MAGNETYCZNO-REZONANSOWE

W MRJ otrzymujemy sygna³ rezonansowy od ca³ej
próbki. W obrazowaniu interesuj¹ nas jednak sygna³y
pochodz¹ce od konkretnych elementów objêtoœci prób-
ki, których amplituda jest proporcjonalna do liczby pro-
tonów (tj. atomów wodoru) w jednostce objêtoœci prób-
ki. Z³o¿enie tych amplitud w funkcji po³o¿enia dla wy-
branej p³aszczyzny daje nam obraz gêstoœci atomów
wodoru na tej p³aszczyŸnie. Jak to jednak zrealizowaæ?
Jak otrzymaæ sygna³ od wybranego elementu próbki?

Uzyskujemy to po dodaniu gradientów pola magne-
tycznego do sta³ego pola magnetycznego. Gradienty
wytwarzamy przy pomocy specjalnie skonstruowanych
cewek, przez które przepuszczamy pr¹dy o odpowied-
nim natê¿eniu. Cewki te powoduj¹, ¿e w obszarze prób-
ki powstaj¹ pola magnetyczne, które liniowo wzrastaj¹
(lub malej¹) w kierunkach x, y i z. Zatem np. zale¿noœæ
pola od x mo¿emy zapisaæ jako B(x) = Bo + Gxx.
Wspó³czynniki Gx, Gy i Gz nazywamy gradientami od-
powiednio w kierunku x, y i z. Dziêki temu tylko jeden
element próbki w przestrzeni ma spe³nione warunki re-
zonansu.

Historycznie pierwsz¹ by³a metoda projekcji opraco-
wana przez P.C. Lautenbura i niezale¿nie przez P.C.
Mansfielda w 1973. Obecnie stosuje siê metodê obrazo-
wania fourierowskiego (Ernst, Kumar 1975) lub te¿ me-
todê EPI (Echo Planar Imaging).

Aby okreœliæ przestrzennie sygna³ NMR stosuje siê
wiêc superpozycjê trzech gradientów. Najwygodniejsze
jest dla nas obserwowanie obrazu z wybranej p³aszczyz-
ny przenikaj¹cej obiekt. Tak¹ p³aszczyznê nazywamy
p³aszczyzn¹ obrazowania. Je¿eli chcemy mieæ obraz
w p³aszczyŸnie xy dobieramy odpowiedni¹ wartoœæ pola
w kierunku osi z B(z) = Gzz.

Uzyskana p³aszczyzna obrazowania jest w³aœciwie
plasterkiem o gruboœci 	z, w którego obszarze jest spe³-
niony warunek rezonansu (rys. 5).

Gradient Gz ma wartoœæ oko³o 5–25 mT/m, co daje
gruboœæ plasterka oko³o 0,3–1 cm. Powierzchniê pla-
sterka dzielimy na elementy o wymiarach ok. 1–5 mm,
które s¹ nazywane pikselami. Je¿eli uwzglêdnimy gruboœæ
elementu, taki element objêtoœci nazywamy vokselem.

Standardowo mamy matrycê z n � n pixeli, gdzie
n =256 jest liczb¹ podzia³ów na osi x lub y. Piksel liczy
2 bajty (16 bitów) co daje 216 = 65536 mo¿liwych war-
toœci informacji o intensywnoœci sygna³u.

Przemiatanie gradientami jest sterowane komputero-
wo, a z uwagi na ma³e elementy objêtoœci sygna³y s¹
stosunkowo s³abe, wiêc uk³ad pomiarowy musi mieæ
du¿¹ czu³oœæ, lub potrzebne jest stosowanie akumulacji
sygna³u.

W obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym obser-
wujemy sygna³ pochodz¹cy od j¹der wodoru znajdu-
j¹cego siê w wodzie i strukturach organicznych w ba-
danym obiekcie (organizmie pacjenta). Zmiany jej za-
wartoœci w tkankach powoduj¹ odpowiednie zmiany
natê¿enia sygna³ów pochodz¹cych od ró¿nych pikseli,
co pozwala odró¿niæ tkanki. Tkanki mo¿emy te¿ roz-
ró¿niaæ na podstawie zró¿nicowania ich czasów relak-
sacji, które z kolei zale¿¹ od rodzaju tkanki.

5. ZASADA DETEKCJI OBRAZU

Przyjmijmy, ¿e w danym vokselu Vo jest idealnie
spe³niony warunek rezonansu �e = 	Be, a zatem sygna³
So(t) mo¿emy traktowaæ jako odniesienie dla sygna³ów
od innych vokseli. Czas t liczymy np. od pierwszego im-
pulsu wzbudzaj¹cego.

Na skutek wprowadzenia gradientów, które okreœli-
my jako:

Gx = dB/dx; Gy = dB/dy; Gz = dB/dz (5)

w s¹siaduj¹cych vokselach o wspó³rzêdnych x,y,z
bêdziemy mieli pole indukcji:

B(x,y,z) = Bo + Gxx + Gyy + Gzz (6)

gdzie Bo jest polem w pocz¹tku uk³adu.
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Rys. 5. Zasada doboru warstwy do obrazowania na osi z



W tych vokselach wektor S(t) bêdzie wirowa³ z nieco
inn¹ czestotliwoœci¹�(x,y,z), a zatem wektor S(t) w tych
vokselach bêdzie przesuniêty w fazie o 	�wzglêdem Vo,
czyli:

S(t) = Aexp(i	�(t)) (7)

Odpowiadaj¹ca zmiana fazy wyniesie

	�(t) = +	Gxx t+	Gyy t +	Gzz t (8)

Przez cewkê gradientow¹ z (Gz) wybieramy plaster,
czyli p³aszczyznê obrazowania. Wybór plastra (p³asz-
czyzny obrazowania) ilustruje rysunek 5. Uzyskanie
gradientów Gx i Gy jest bardziej skomplikowane i wy-
maga specjalnie uformowanych cewek. Przy konstruk-
cji i projektowaniu cewek gradientowych wykorzystuje
siê specjalne programy komputerowe. Przez cewki
przepuszczamy impulsowo stosunkowo du¿e pr¹dy –
od kilku do kilkudziesiêciu amperów w zale¿noœci od
wymaganych gradientów (5 do 25 mT/m).

Ca³kowity przyrost fazy po czasie t jest sum¹ i wynosi:

	���� � ��(xkx + yky + zkz + �k�) (9)

gdzie: kx = Gxt ky = Gyt kz = Gzt oraz k� = t reprezen-
tuj¹ce przypadkow¹ zmianê fazy wynikaj¹c¹ np. z nie-
jednorodnoœci pola Bo.

Poniewa¿ stosujemy gradienty wytwarzane impuls-
owo, co oznacza, ¿e Gi zale¿¹ od czasu, zamiast Git mu-
simy wprowadziæ odpowiadaj¹ce im sumy (ca³ki) dla
czasu trwania impulsu.

Wektor k(kx, ky, kz, k�) okreœla punkt przestrzeni od-
wrotnej, a wektor (x, y, z, �) jest wektorem czterowy-
miarowej przestrzeni pierwotnej. Zatem sygna³ z tego
punktu ma postaæ:

s(t) = A exp [i2�(x kx + y ky + z kz + �k�)] (10)

Bior¹c pod uwagê, ¿e poszczególne elementy próbki
mog¹ z ró¿n¹ intensywnoœci¹ generowaæ sygna³ na sku-
tek np. ró¿nej zawartoœci j¹der rezonansowych, prze-
suniêæ chemicznych, czasów relaksacji itp., mo¿emy
wprowadziæ funkcje gêstoœci protonów (atomów wo-
doru) �(x,y,z,�) zamiast amplitudy S. Znalezienie war-
toœci funkcji �(x,y,z,�) jest w³aœnie tym, co nas interesu-
je, naszym celem.

Poniewa¿ odbieramy sygna³ S z ca³ej próbki, wiêc
jest on sum¹ sygna³ów od wszystkich elementów o ró¿-
nych �(x,y,z,�). Sygna³ ten poddajemy wspomnianej
ju¿ (par. 3) transformacie Fouriera. Wykonanie tej trans-
formacji pozwala uzyskaæ funkcjê gêstoœci �(x,y,z,�),
co oznacza uzyskanie konkretnych wartoœci � przypo-
rz¹dkowanych konkretnym punktom o wspó³rzêdnych
x,y,z (w praktyce – vokselom), a zatem to co nas intere-
suje, czyli obraz przestrzenny obiektu. Szczegó³owe
omówienie teorii uzyskiwania obrazu jest bardzo dob-
rze wyjaœnione w ksi¹¿ce J.W. Hennela [2].

Aby wiarygodnie zrekonstruowaæ obraz jak najwiê-
cej punktów przestrzeni k musi byæ znane. Zawê¿enie
(obciêcie) przestrzeni k daje w wyniku utratê szcze-
gó³ów – dotyczy g³ównie krawêdzi, gdy¿ najwa¿niejsza
informacja jest skupiona wokó³ œrodka (centrum) prze-
strzeni.

Gdyby przyj¹æ n = 256 w ka¿dym z czterech wy-
miarów, to nale¿a³oby wykonaæ 2564 = 4,29�109 po-
miarów, czyli gdyby je wykonywaæ np. co 1 �s, zajê³o-
by to a¿ 71 minut. Dlatego redukuje siê jeden wymiar
i robi siê pomiary dla plasterka, co ju¿ daje czas pomiaru
tylko oko³o 17 minut. Ten czas jest jednak i tak zbyt
d³ugi, dlatego opracowano wiele specjalnych sekwencji
impulsów umo¿liwiaj¹cych znaczne skrócenie czasu re-
jestracji obrazu z jednego plasterka.

6. NAJPROSTSZA SEKWENCJA
IMPULSÓW

Podstawowa sekwencja impulsów jest przedstawiona
na rysunku 6.

Poprzez dzia³anie gradientu Gz w trakcie I impulsu
wybieramy p³aszczyznê obrazowania. Nastêpnie przez
okres czasu t1 przed impulsem II wytwarzamy gradient
Gy. Wybiera on nam liniê o zadanej wartoœci y wzd³u¿
osi x. Odczytuj¹c echo w funkcji czasu w odstêpach 	t
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Rys. 6. Prosta sekwencja impulsów pozwalaj¹ca zarejestro-
waæ obraz wybranej warstwy w p³aszczyŸnie xy



w trakcie trwania gradientu Gx uzyskujemy odpowied-
nie wartoœci kx odleg³e od siebie o 	kx (odpowiadaj¹ce
odstêpom 	t). W ten sposób mamy dla danej p³aszczyz-
ny seriê kxi przy danej wartoœci ky. Nastêpnie zmieniaj¹c
Gy ze skokiem 	Gy co odpowiada zmianie ky o sta³¹
wielkoœæ uzyskujemy kolejne serie kxi przyporz¹dko-
wane kolejnym wartoœciom kyi i dziêki temu uzyskuje-
my ca³¹ tablicê wartoœci k(x,y) w tzw. przestrzeni od-
wrotnej. Po przeprowadzeniu transformaty fourierow-
skiej uzyskujemy dla danej p³aszczyzny obrazowania
odpowiadaj¹cy rozk³ad intensywnoœci sygna³u �(x, y)
czyli interesuj¹cy nas obraz.

Czas t1 w którym dzia³a gradient Gy nazywamy cza-
sem kodowania fazy. Czas t2 w którym dokonujemy
próbkowania echa nazywamy czasem kodowania czê-
stoœci lub odczytu (TE). Przyjmujemy t2 = 0 w maksim-
um echa. Powtarzanie ca³ej sekwencji dokonuje siê po
czasie ~3T1. Czas ten nazywamy czasem repetycji (TR).
Po takim czasie uk³ad spinów j¹drowych wraca do
równowagi termodynamicznej. Jest to konieczne, aby
rozpoczynaæ sekwencjê zawsze dla takiego samego
równowagowego stanu spinów.

Wybór warstwy realizujemy przez zmianê czêstotli-
woœci �e co oznacza przesuwanie wzd³u¿ osi z. Mo¿na
warstwie nadaæ dowolny kierunek w³¹czaj¹c odpowied-
nie kombinacje gradientów Gx, Gy, Gz. Im d³u¿szy im-
puls, tym wê¿szy zakres czêstoœci jest pobudzony co
oznacza cieñsz¹ warstwê. Je¿eli obraz jest zbierany
z mniejszego pola, resztê do 256 dope³nia siê zerami.

7. SEKWENCJE IMPULSÓW I METODY
SKRACANIA CZASU OBRAZOWANIA

Obecnie stosuje siê wiele ró¿nych sekwencji maj¹cych
na celu skrócenie czasu rejestracji obrazu. Polegaj¹ one
generalnie na maksymalnym wykorzystaniu czasu re-
petycji TR poprzez równoczesne zbieranie sygna³ów od
ró¿nych p³aszczyzn obrazowania (plasterków) oraz na
dobieraniu takich sekwencji impulsów w.cz. i impulsów
gradientowych, aby czasy przeskoków pomiêdzy ko-
lejnymi punktami przestrzeni odwrotnej (kij) by³y jak
najkrótsze. Mo¿na tu wymieniæ przyk³adowo: EPI
(Echo Planar Imaging), EXORCIST do kompensowa-
nia zak³óceñ wywo³anych ruchem, FLASH (Fast Low
Angle Shot), FISP (Fast Imaging with Steady Pre-
cession), RARE (Rapid Aquisition with Relaxation En-
hancement). Szczegó³owe omówienie ró¿nych sekwen-
cji znajduje siê w literaturze specjalistycznej, np. [3–5].

W celu poprawienia jakoœci obrazów mo¿na synchro-
nizowaæ sekwencje impulsów z têtnem i rytmem oddechu.

8. APARATURA

System do obrazowania magnetyczno-rezonansowego
jest bardzo z³o¿onym urz¹dzeniem i sk³ada siê z elem-
entów przedstawionych schematycznie na rysunku 7.

Podstawowy blok steruj¹cy zawiera generator czêsto-
tliwoœci referencyjnej i generatory impulsów prostok¹t-
nych. S³u¿¹ one do formowania impulsów w.cz. oraz
impulsów gradientowych. Impulsy gradientowe po wzmoc-
nieniu s¹ podawane na cewki gradientowe. Cewki gra-
dientowe wytwarzaj¹ gradienty w zakresie 15–25 mT/m.

Impulsy w.cz. powstaj¹ poprzez zmieszanie czêsto-
tliwoœci rezonansowej z odpowiednimi impulsami pro-
stok¹tnymi, a nastêpnie po wzmocnieniu podawane s¹
do cewki nadawczo-odbiorczej. Sygna³ z cewki nadawczo-
odbiorczej odbierany jest kwadraturowo (rejestruje siê
dwa sygna³y przesuniête w fazie o 90°) a nastêpnie
wzmacniany, przetwarzany do postaci cyfrowej i anali-
zowany w konsoli operatora. �ród³em sta³ego pola magne-
tycznego jest cewka nadprzewodz¹ca lub magnes sta³y.

Mózgiem ca³ego systemu jest szybki komputer.
Funkcje komputera obejmuj¹: sterowanie prac¹ i pa-
rametrami systemu, sterowanie sekwencjami impulsów
w.cz. (RF), sterowanie sekwencjami gradientów, zbie-
ranie (akwizycja) danych, przetwarzanie danych przy
pomocy transformaty Fouriera oraz specjalistycznych
programów. Sterowanie prac¹ i parametrami systemu
odbywa siê przy wykorzystaniu komputera wyposa¿o-
nego w szybki procesor macierzowy (wektorowy) z du¿¹
pamiêci¹ operacyjn¹ (8–16 GB) zdolnego do szybkich
obliczeñ w czasie rzeczywistym (RT) lub pseudo-rze-
czywistym (pseudo-RT). Komputer powinien posiadaæ
pojemne dyski twarde (do kilkuset GB). Wa¿na jest wy-
dajna akwizycja danych i ich przetwarzanie, zarz¹dza-
nie i kontrola nad procesem obrazowania.

Przyk³adowe wymagania obliczeniowe dla szybkiego
procesora wektorowego/macierzowego (array processor)
do akwizycji danych i FT, dla szybkich obliczeñ:

– Do przeliczenia tablicy danych o wymiarach 256 x
256 px przy u¿yciu szybkiej transformaty Fouriera
(FFT) potrzebna jest szybkoœæ minimum 18*106 op/s.
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Rys 7. Schemat blokowy uk³adu do obrazowania magnetyczno-
rezonansowego



– Dla zarejestrowania jednego obrazu potrzeba: 512
x 512 = 262144 px (16 bit), co przy 1024 odcieniach
szaroœci daje 0,5 MB.

– Rejestracja jednego standardowego badania obejmu-
j¹cego: 3 obrazy (pilot) + 3 projekcje * 15 warstw
ka¿da * 2 (T1 i T2) wymaga pamiêci � 50 MB.

Istotnym elementem jest tzw. stacja postprocessin-
gowa. Pozwala ona na pobieranie zarejestrowanych ob-
razów w oparciu o wyspecjalizowane programy dla po-
trzeb lekarzy, co daje mo¿liwoœci opracowywania wy-
ników pod k¹tem wymagañ medycznych. Stosuje siê
równie¿ wspomaganie diagnozowania w oparciu o spe-
cjalistyczne aplikacje (CAD – Computer Assisted/Aided
Diagnosis), czyli programy u³atwiaj¹ce lekarzowi in-
terpretacjê uzyskanych obrazów, na przyk³ad automaty-
cznie zaznaczaj¹ce obszary podejrzane o patologiê.

Istotnym wymogiem wa¿nym dla u¿ytkowania sys-
temów OMR jest koniecznoœæ dobrego ekranowania
pomieszczeñ, w których siê znajduj¹. Wynika to z faktu,
¿e w czasie pracy systemu rejestruje siê bardzo s³abe sy-
gna³y (~ �V) o czêstotliwoœciach z zakresu nadawanych
fal radiowych i telewizyjnych. Dlatego ca³e pomiesz-
czenie musi byæ dobrze ekranowane np. odpowiednimi
blachami miedzianymi lub stalowymi (tzw. klatka
Faraday’a).

Uk³ady do obrazowania MR dzielimy na dwa ro-
dzaje: systemy wysoko-polowe i systemy nisko-polowe
ró¿ni¹ce siê Ÿród³em pola magnetycznego.

8.1. Systemy wysokopolowe

W systemach wysoko-polowych Ÿród³em sta³ego pola
magnetycznego jest cewka nadprzewodz¹ca. Pole ma-
gnetyczne uzyskuje siê tutaj dziêki przep³ywowi pr¹du
w uzwojeniach ze specjalnych materia³ów nadprzewo-
dz¹cych, które musz¹ znajdowaæ siê w temperaturze
ciek³ego helu (4,2 K = –269°C). Wymaga to kriostatu
tak skonstruowanego, aby wewn¹trz tej cewki nadprze-
wodz¹cej móg³ byæ cylindryczny otwór o wymiarach
pozwalaj¹cych tam umieœciæ cz³owieka przy temperatu-
rze pokojowej. Obecnie opracowano tak doskona³e
kriostaty sprzê¿one z mini-skraplark¹ helu i materia³y
izolacyjne, ¿e uzupe³nianie helu jest potrzebne co oko³o
pó³ roku. Brak ciek³ego helu powoduje zanik stanu nad-
przewodz¹cego a co za tym idzie brak pola magnetycz-
nego i dlatego takie systemy wymagaj¹ odpowiedniego
dozoru. W takich cewkach nadprzewodz¹cych uzys-
kujemy pola od 0,7 do 3,0 T. Obecnie najpopularniejsze
s¹ systemy z polem 1,5 T (czêstoœæ rezonansowa pro-
tonów ~ 67 MHz). Charakterystyczne dla tych syste-
mów jest to, ¿e pole magnetyczne jest równoleg³e do osi
d³ugiej pacjenta. Z uwagi na koniecznoœæ umieszczenia
pacjenta wewn¹trz cewki nadprzewodz¹cej ma on
ograniczenia polegaj¹ce na ma³ej dostêpnoœci do pa-
cjenta (np. w celu wykonywania zabiegów), klaustrof-
obie czy te¿ oty³oœæ pacjentów. System taki produkcji
firmy Siemens przedstawia rysunek 8.

8.2. Systemy niskopolowe

Uk³ady w których Ÿród³em pola s¹ magnesy sta³e na-
zywamy systemami nisko-polowymi, gdy¿ mo¿emy
w nich uzyskaæ maksymalne natê¿enie pola do 0,4 T.
Pole magnetyczne jest tu wytwarzane przez sta³e mag-
nesy typu Nd-Fe-B znajduj¹ce siê wewn¹trz nabiegun-
ników. Ich zalet¹ jest to, ¿e nie potrzebuj¹ bardzo kosz-
townych kriostatów, helu i ca³ego oprzyrz¹dowania po-
trzebnego do utrzymania ciek³ego helu. W tych syste-
mach pole magnetyczne jest prostopad³e do osi d³ugiej
pacjenta. Zalet¹ tych systemów jest ich otwartoœæ, czyli
³atwy dostêp do pola badania, a zatem mo¿liwoœæ wy-
konywania zabiegów i badanie pacjentów z klaustrofo-
bi¹. Ich wad¹ jest czu³oœæ na zmiany temperatury wyni-
kaj¹ca z w³aœciwoœci temperaturowych magnesów wy-
twarzaj¹cych pole, jednak¿e w³aœciwa stabilizacja tem-
peratury w pomieszczeniu usuwa ten problem. Wygl¹d
systemu nisko-polowego produkcji firmy Siemens
przedstawia rysunek 9.
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Rys. 8. System wysokopolowy OMR Siemens Magnetom So-
nata Maestro Class. Pracownia Rezonansu Magnetycznego
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw³a II

Rys. 9. System nisko-polowy OMR Siemens Magnetom C!.
Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Krakowski Szpitalu

Specjalistycznym im. Jana Paw³a II



9. PRZYK£ADY OBRAZÓW

Z uwagi na czasoch³onnoœæ obrazowanie magnetyczno-
-rezonansowe wykonywane jest na podstawie skiero-
wania od lekarza, który kieruje pacjenta na badanie. Le-
karz wskazuje, którymi obszarami organizmu lub orga-
nami jest zainteresowany. By maksymalnie skróciæ czas
badania i zapewniæ odpowiedni jego komfort, lekarz,
wraz z technikiem wykonuj¹cym badanie, optymalizuj¹
protokó³ badania tak, aby uzyskaæ przekroje istotne
i pomocne w postawieniu trafnej diagnozy.

Typowe badanie przebiega nastêpuj¹co:

Po umieszczeniu pacjenta w obszarze pola wykony-
wane s¹ orientacyjne obrazy tzw. „piloty” pozwalaj¹cych
na wybranie w³aœciwych orientacji przekroi, co trwa
oko³o 15–20 s. Nastêpnie rejestruje siê obrazy obszarów
wskazanych przez lekarza. Rejestracja pojedynczej sek-
wencji z protoko³u badania trwa œrednio oko³o 3 minut
a ³¹czny, przeciêtny czas badania wynosi oko³o 15–20
min. Czas ten mo¿e byæ wyd³u¿ony je¿eli zastosowano
obrazowanie z wykorzystaniem œrodka kontrastuj¹cego
lub zaawansowanych, specjalistycznych sekwencji im-
pulsów (np. stosowanych w angiografii MR lub obrazo-
waniu dyfuzyjnym). Ca³kowity, maksymalny czas ba-
dania nie przekracza na ogó³ 1 godziny.

Maj¹c do dyspozycji odpowiednie sekwencje impul-
sów oraz bior¹c pod uwagê czasy relaksacji T1 i T2

(rozdz. 2) mo¿na wyró¿niæ zasadnicze trzy typy obrazów:

1) Obrazy gêstoœci protonowej, gdy repetycji (TR) jest
odpowiednio d³ugi a czas echa (TE) odpowiednio
krótki. Najjaœniejsze na obrazie bêd¹ zatem tkanki
zawieraj¹ce najwiêcej wody (rys.10a).

2) Obrazy wa¿one T1, na których najjaœniejsze bêd¹
tkanki o krótkim T1 (rys. 10b). Dlatego bardzo wy-
raŸnie widaæ np. tkankê t³uszczow¹.

3) Obrazy wa¿one T2, na których najjaœniejsze bêd¹
tkanki o d³ugim T2 (rys. 10c).

Stosuj¹c odpowiednie sekwencje impulsów mo¿emy
uzyskaæ obraz, na którym bêdzie odpowiednio wyeks-
ponowana interesuj¹ca nas tkanka. Mo¿liwe jest te¿
zastosowanie sekwencji impulsów eliminuj¹cej sygna³ po-
chodz¹cy od t³uszczów lub wody (np. p³ynu mózgowo-
rdzeniowego). Mo¿na równie¿ wprowadziæ do organiz-
mu tzw. œrodki kontrastuj¹ce, które wnikaj¹c do tkanki
powoduj¹ zró¿nicowanie czasów relaksacji, a zatem
„kontrastuj¹” tkankê do której wniknê³y – najczêœciej
stosowanymi œrodkiem tego typu s¹ kontrasty na bazie
gadolinu, który skraca T1.

Istotnym faktem jest to, ¿e czasy relaksacji tkanek
nowotworowych s¹ ró¿ne od czasów tkanek zdrowych,
co pozwala lekarzowi na ich stosunkowo ³atw¹ identyfi-
kacjê nawet przy relatywnie ma³ych rozmiarach, równie¿
wtedy gdy pacjent nie odczuwa jeszcze ¿adnych dole-
gliwoœci.

10. ZASTOSOWANIE OMR
W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ

W³aœciwoœci techniki OMR dowodz¹ jej du¿ej przydat-
noœci do przedstawiania wewnêtrznych struktur anatomi-
cznych. Wœród wielu zalet techniki nale¿y podkreœliæ jej
specyficzne mo¿liwoœci takie jak wybór dowolnej p³asz-
czyzny badania i wybór ró¿nych sekwencji pozwala-
j¹cych uwypukliæ cechy interesuj¹cych nas tkanek i orga-
nów, a w szczególnoœci ognisk patologicznych czy te¿
zmian o charakterze nowotworowym.
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Rys. 10. Przyk³adowe obrazy kolana zarejestrowane dla
sekwencji a) protonowej (PD), b) wa¿one T1, c) wa¿one T2.
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OMR szczególnie dobrze nadaje siê do obrazowania
mózgu, rdzenia krêgowego i tkanek miêkkich, które s¹
s³abo kontrastowe w tomografii komputerowej. W mózgu
i rdzeniu krêgowym mo¿na odró¿niæ istotê bia³¹, istotê
szar¹ i p³yn mózgowo-rdzeniowy. Bardzo istotna jest
mo¿liwoœæ uwidocznienia struktur wewn¹trzczaszkowych.
Dotyczy to szczególnie tylnej jamy czaszkowej i obszaru
zestawienia krêgowo-podstawowego, których praktycz-
nie nie da siê obrazowaæ w tomografii komputerowej.
Technika ta pozwala na uwidocznienie wielu subtelnych
struktur anatomicznych, jak na przyk³ad nerwów s³ucho-
wych, o wiele proœciej i bezpieczniej ni¿ przy u¿yciu
cysternografii (jedna z metod radiologicznych) [6].

Obecnie szybkoœæ rejestracji obrazów jest na tyle
du¿a, ¿e mo¿na np. rejestrowaæ i obserwowaæ pracê serca
(Cardiac-MR).

10.1. Angiografia

Jedn¹ z wielu mo¿liwoœci jakie daje OMR jest angio-
grafia (angio-MR) czyli obrazowanie przep³ywu cieczy
ustrojowych, a w szczególnoœci krwi. Zasada angiografii
polega na tym, ¿e protony znajduj¹ce siê we krwi i wzbu-
dzone do rezonansu w danym miejscu (vokselu), po
chwili przep³ywaj¹ do innego voksela, co pozwala je
³atwo odró¿niæ od protonów pozostaj¹cych w spoczynku.
Angiografia umo¿liwia œledzenie przebiegu naczyñ
krwionoœnych w organizmie cz³owieka. Pozwala to w ³at-
wy sposób zlokalizowaæ np. zatory w têtnicach. Chc¹c
mieæ wyobra¿enie o przestrzennym u³o¿eniu naczyñ
w oparciu o seriê obrazów dwuwymiarowych kompute-
rowo tworzy siê obraz przestrzenny lub te¿ stosuje siê
sekwencje trójwymiarowe. Rzut takiego obrazu przed-
stawia rysunek 11.

10.2 Spektroskopia lokalna

Jak wiadomo, protony posiadaj¹ ró¿ne przesuniêcia che-
miczne (rozdz. 2) w zale¿noœci od wi¹zañ chemicznych
i moleku³ w których siê znajduj¹, co obserwujemy tech-

nik¹ spektroskopii MRJ. Po³¹czenie techniki OMR
i MRJ daje mo¿liwoœæ spektroskopii lokalnej. Polega to
na tym, ze przy pomocy odpowiedniej sekwencji wy-
bieramy interesuj¹cy nas element (np. fragment móz-
gu), przy czym voxel jest odpowiednio wiêkszy ni¿ dla
zwyk³ego obrazowania i dla tego elementu rejestrujemy
technik¹ spektroskopii MRJ linie rezonansowe w funk-
cji przesuniêcia chemicznego. Poniewa¿ przesuniêcia
chemiczne s¹ charakterystyczne dla ró¿nych bia³ek,
enzymów itp., mo¿emy ³atwo obserwowane linie przy-
pisaæ okreœlonym zwi¹zkom chemicznym wystêpuj¹-
cym w danej tkance, na przyk³ad mózgu, co ilustruje ry-
sunek 12. Mo¿emy ³atwo rozró¿niæ linie, które daje:
N-acetylo-asparaginian (NAA), lipidy (Lip), mleczan
(Lac), kreatyna (Cr), fosfokreatyna (PCr), cholina
(Cho) i inozytol (Ins) bêd¹ce istotnymi sk³adnikami
tkanki mózgowej.

Istotnym problemem jest jednak sygna³ pochodz¹cy
od wody poniewa¿ jest bardzo silny i ekranuje sygna³y
od innych moleku³. Dlatego do eliminacji sygna³u wody
stosuje siê odpowiednie sekwencje pozwalaj¹ce zmini-
malizowaæ ten efekt.

Wiele chorób powoduje, ¿e wzglêdne intensywnoœci
sygna³ów w takim widmie istotnie zmieniaj¹ siê. Poz-
wala to zidentyfikowaæ np. chorobê Alzheimera.

Rozwiniêciem mo¿liwoœci spektroskopii lokalnej
jest obrazowanie przesuniêcia chemicznego (Chemical
Shift Imaging – CSI, rys. 12 b). Stosuj¹c omówion¹ za-
sadê rejestracji obrazu przy pomocy kodowania fazy re-
jestruje siê widma poszczególnych vokseli, co pozwala
stworzyæ mapy przesuniêæ chemicznych dla wybranych
elementów tkanki lub p³aszczyzn obrazowania. Rejes-
truj¹c intensywnoœæ linii wybranych metabolitów w po-
szczególnych pikselach otrzymuje siê obraz przestrzen-
ny rozk³adu metabolitu, poniewa¿ intensywnoœæ linii
jest proporcjonalna do stê¿enia. Takie obrazowanie
mo¿na realizowaæ tylko na aparaturze o odpowiednio
du¿ej czu³oœci.

Henryk Figiel, Jerzy Haduch, Mieczys³aw Pasowicz
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Rys. 11. Angiografia aorty i naczyñ krwionoœnych. Cardiac-MR – póŸne kontrastowanie 3 dni i 3 miesi¹ce po zawale
(widoczny no-reflow wpierwszym badaniu). Angio-MR koñczyny dolnej z przesuwem sto³u

Obrazy uzyskane na systemie Siemens Magnetom Sonata Maestro Class w Oœrodku Diagnostyki Prewencji i Telemedycyny
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Paw³a II



Przy pomocy spektroskopii lokalnej mo¿na równie¿
œledziæ zmiany metaboliczne zachodz¹ce w czasie pracy
miêœni. Mo¿na to równie¿ realizowaæ przy u¿yciu spek-
troskopii na j¹drach fosforu.

10.3. Obrazowanie funkcjonalne

Bardzo ciekawa jest te¿ mo¿liwoœæ tzw. obrazowa-
nia funkcjonalnego. Obrazowanie funkcjonalne (fMRI

– functional magnetic resonance imaging) jest technik¹
wykorzystuj¹ca fakt lokalnej zmiany sygna³u rezonan-
sowego spowodowanej nap³ywem krwi do obszarów
mózgu o zwiêkszonej aktywnoœci. Przep³yw krwi boga-
tej w oksyhemoglobinê bêd¹cej diamagnetykiem, po-
woduje wzrost czasu relaksacji T2

* (czas zwi¹zany
z czasem T2 oraz przyczynkami zwi¹zanymi z zaburze-
niami jednorodnoœci pola) w tkankach i wzmocnienie
sygna³u MR – jest to tzw. efekt BOLD (Blood Oxygen-
ation Level Dependent). Aktywnoœæ obszarów mózgo-
wia zwi¹zana jest z reakcjami na bodŸce zewnêtrzne. W
badaniach fMRI wykorzystuje siê stymulacje wzro-
kow¹ (obrazy), temperaturow¹ (dotyk punktowy lub
przep³yw ciep³ego i zimnego powietrza), dotykow¹ lub
elektrostymulacjê (niewielkim impulsem pr¹dowym).
Najprostsze badanie tego typu wykonuje siê w ten
sposób, ¿e wybiera siê okreœlon¹ warstwê a nastêpnie
rejestruje siê obrazy w trakcie pobudzenia odpowied-
nim bodŸcem oraz w okresie spoczynku (bez bodŸca).
Nastêpnie wykonuje siê przy pomocy oprogramowania
kolorowe mapy aktywnoœci na³o¿one na obraz anato-
miczny celem identyfikacji obszarów o zwiêkszonym
sygnale a co za tym idzie wiêkszej aktywnoœci. W ten
sposób mo¿na uwidoczniæ obszary odpowiadaj¹ce za
reakcjê na dany rodzaj bodŸca (np. obraz). Jest to bar-
dzo interesuj¹cy kierunek badañ pozwalaj¹cy wyjaœniæ
procesy zachodz¹ce w mózgu.

Tego typu badania mog¹ mieæ zastosowanie np.
przed interwencjami chirurgicznymi w celu oszacowa-
nia ryzyka uszkodzenia wa¿nych oœrodków mózgu (np.
odpowiadaj¹cych za wzrok, mowê, s³uch itp.).

W badaniach technik¹ OMR musz¹ byæ przestrzeg-
ane bardzo surowe przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa
pacjenta. Pola magnetyczne u¿ywane w obrazowaniu
nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ 8 T (czêstotliwoœæ pola w.cz.
poni¿ej 350 MHz). Powszechnie stosowane systemy 1.5 T
i systemy niskopolowe s¹ du¿o poni¿ej tej granicy.
W trakcie badania generowaniu gradientów towarzysza
drgania mechaniczne spowodowane przep³ywem du¿ych
pr¹dów i daj¹ce g³oœny sygna³ dŸwiêkowy. Natê¿enie
tego dŸwiêku nie mo¿e przekraczaæ 99 dB. Dodatkowo
pacjenci dostaj¹ odpowiednie stopery do uszu lub maj¹
zak³adane s³uchawki t³umi¹ce dŸwiêk. Aczkolwiek nie
mamy tu promieniowania jonizuj¹cego, jednak¿e silne
fale elektromagnetyczne o czêstoœciach z zakresu
10–200 MHz przenikaj¹c pacjenta oddaj¹ niewielk¹
czêœæ swej energii. Wymogiem jest tu aby w czasie 15
minut by³o to mniej ni¿ 4 W/kg w ramach ca³ego cia³a
oraz dla mózgu 3W/kg w czasie 10 min. Zwi¹zany z tym
niewielki wzrost temperatury cia³a nie mo¿e przekro-
czyæ 1°C. Przed przyst¹pieniem do badania pacjenci
musz¹ od³o¿yæ wszystkie przedmioty magnetyczne oraz
metalowe. Przedmioty magnetyczne mog¹ powa¿nie
zak³óciæ pomiar i uszkodziæ element wytwarzaj¹cy pole
magnetyczne, a inne przedmioty metalowe mog¹ zak³ó-
ciæ lub wrêcz uniemo¿liwiæ badanie.
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Rys. 12. a) widmo NMR spektroskopii lokalnej z fragmentu
mózgu; b) obrazowanie przesuniêcia chemicznego
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11. ROZWÓJ TECHNIKI OBRAZOWANIA
MAGNETYCZNO-REZONASOWEGO

Technika obrazowania magnetyczno-rezonasowego jest
coraz szerzej stosowana w praktyce medycznej, g³ów-
nie w diagnostyce i badaniach maj¹cych na celu wy-
krywanie wczesnych stadiów nowotworowych. Jest da-
lej intensywnie rozwijana i doskonalona. Do jej dalsze-
go rozwoju potrzebne s¹ szybsze i pojemniejsze kom-
putery, doskonalsze sekwencje impulsowe. D¹¿y siê do
uzyskania jeszcze lepszej rozdzielczoœci i czu³oœci apa-
ratury i poszukuje nowych rozwi¹zañ prowadz¹cych do
skrócenia czasu badania przy zachowaniu wysokiej
jakoœci obrazów.

Kolejnym kierunkiem intensywnych prac badaw-
czych jest obrazowanie p³uc z zastosowaniem spolary-
zowanego helu. Poniewa¿ p³uca s¹ wype³nione powie-
trzem, wiêc nie otrzymujemy z nich obrazu. Jednak¿e
przy wielu chorobach p³uc taki obraz by³by bardzo
po¿yteczny przy diagnozie. Jest to mo¿liwe, je¿eli obra-
zowanie bêdziemy wykonywali nie na protonach, lecz
na j¹drach specjalnie przygotowanego (spolaryzowane-
go) helu, który wprowadzimy do p³uc. Obraz p³uc
uzyskany przy pomocy helu [7] przedstawia rysunek 13.

Widoczne s¹ rozga³êzienia oskrzeli i szczegó³y ana-
tomiczne p³uc. Dla pacjentów z wieloma chorobami
p³uc, jak np. astma, pozwala dostrzec uszkodzenia p³uc
(jamy, niedro¿noœci itp.) niewidoczne innymi technika-
mi. T¹ technikê stosuje siê ju¿ eksperymentalnie w kli-
nikach europejskich i w USA w celu ustalenia precyzyj-
nych wskazówek do operacji p³uc.

Jednym z bardzo interesuj¹cych zastosowañ jest ob-
razowanie w trakcie operacji. Zastosowano je ju¿ przy
operacjach mózgu w Klinice uniwersyteckiej w Calgary
w Kanadzie (rys. 14). Przed i po wykonaniu operacji
uk³ad OMR jest nasuwany na stó³ operacyjny, co poz-
wala sprawdziæ skutecznoœæ operacji i dokonaæ ewen-

tualnej korekty. Takie systemy ju¿ pracuj¹ w wielu szpi-
talach w Kanadzie i USA. Docelowo ten system ma
wspó³pracowaæ z robotem, tak ¿eby pacjent ca³y czas
by³ pod kontrol¹ uk³adu OMR a chirurg dokonywa³
operacji siedz¹c przy pulpicie operacyjnym w osobnym
pomieszczeniu. Oczywiœcie narzêdzia i elementy robota
s¹ wykonane ze specjalnych materia³ów nie zak³óca-
j¹cych obrazu.

Najbardziej ambitnym zamierzeniem jest zrealizo-
wanie obrazowania na j¹drach tlenu. Jak wiadomo tlen
jest kluczowym pierwiastkiem dla naszego organizmu
i poznanie jego dyfuzji, lokalizacji i roli w poszczegól-
nych tkankach by³oby bardzo po¿yteczne. Problem po-
lega jednak na tym, ¿e w cz¹steczkach tlenu dominuje
izotop 16O, który nie posiada j¹drowego momentu mag-
netycznego, a zatem jest nie u¿yteczny dla tej techniki.
Moment magnetyczny posiada izotop 17O, ale jest go
bardzo ma³o (3,7*10–2%) w naturalnym tlenie. Uzys-
kanie zatem sygna³u rezonansowego wymaga bardzo
czu³ej aparatury oraz tlenu wzbogaconego w ten izotop.
Jednak¿e ju¿ uzyskano na uniwersytecie w Chicago
pierwsze obrazy rozk³adu tlenu w organizmie. Nale¿y
wiêc mieæ nadziejê, ¿e dalszy rozwój tej techniki bêdzie
z po¿ytkiem dla medycyny i ochrony naszego zdrowia.

Rozwój systemów wysokopolowych ma na celu
zwiêkszenie czu³oœci i zwi¹zane z tym skrócenie czasu
badania oraz zwiêkszenie rozdzielczoœci. Ma to szcze-
gólne znaczenie dla angiografii, spektroskopii lokalnej
i obrazowania funkcjonalnego. Jednak¿e jest to zwi¹za-
ne z bardzo wysok¹ cen¹ takich systemów, co ogranicza
ich powszechne zastosowanie. Równolegle widoczny
jest równie silny rozwój systemów niskopolowych,
które aczkolwiek nie nadaj¹ siê do spektroskopii lokal-
nej i obrazowania funkcjonalnego jednak¿e z uwagi na
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Rys. 13. Obraz p³uc na spolaryzowanym helu [7]

Rys. 14. System IMRIS produkcji kanadyjskiej do obrazowa-
nia magnetyczno-rezonansowego w trakcie operacji. Po lewej
stronie widoczny jest magnes nadprzewodz¹cy, który nasuwa
siê na stó³ operacyjny (po prawej) w celu wykonania obrazo-

wania pacjenta przed i po operacji (fot. H. Figiel)



niski koszt mog¹ znaleŸæ szerokie zastosowanie nawet
na poziomie oœrodków zdrowia do diagnostyki kontrol-
nej w celu wczesnego wykrywania schorzeñ.

Czytelnik zainteresowany technik¹ Obrazowania
Magnetyczno-Rezonansowego i pragn¹cy pog³êbiæ sw¹
wiedzê na ten temat mo¿e siêgn¹æ po doskona³y pod-
rêcznik Hornaka dostêpny w Internecie [8].
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1.3.B. Rezonans magnetyczny
Ma³gorzata W³odarczyk

1. TOMOGRAFIA
REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Tomografia rezonansu magnetycznego nale¿y do grupy
nowoczesnych metod obrazowania uk³adów i narz¹dów
wewnêtrznych. Pozwala uzyskaæ wizualizacjê przekro-
jów przez dane narz¹dy, charakteryzuj¹c¹ siê wysok¹
dok³adnoœci¹ odwzorowania po³o¿enia, wielkoœci oraz
sk³adu skanowanych tkanek [8]. Konwencjonalne tech-
niki wizualizacji opieraj¹ siê przede wszystkim na ró¿-
nicach w³aœciwoœci fizycznych anatomicznych struktur
cia³a zwi¹zanych np. z gêstoœci¹ tkanki. W przeciwieñ-
stwie do nich, w rezonansie magnetycznym wykorzy-
stuje siê zró¿nicowany sk³ad chemiczny, co czyni go
metod¹ bardzo czu³¹, tak¿e w badaniach tkanek miêk-
kich [4]. Jest to niezmiernie cenna w³aœciwoœæ MRI
(Magnetic Resonance Imaging), która pozwoli³a uczy-
niæ technikê tê jednym z g³ównych narzêdzi badañ móz-
gu oraz uk³adu nerwowego cz³owieka.

2. HISTORIA MRI
I LICZNE NAGRODY NOBLA

Historia obrazowania MRI wi¹¿e siê z przyznaniem za-
dziwiaj¹co wielu Nagród Nobla. W³aœciwie tê szczê-
œliw¹ passê rozpocz¹³ swym odkryciem dr Isidor Rabi,
który jako pierwszy zastosowa³ metodê rezonansow¹,
aby zmierzyæ momenty magnetyczne j¹der atomowych.
Pocz¹tkowo wyniki jego badañ uwa¿ano jedynie za
artefakty zwi¹zane z wadami aparatury uczonego i nie
doceniono ich wartoœci. Jednak¿e potem opinia zosta³a
zmieniona, w wyniku czego w 1944 roku przyznano ba-
daczowi Nagrodê Nobla w dziedzinie fizyki. Pierwszy
eksperyment nad NMR (Nuclear Magnetic Resonance),
uwieñczony sukcesem, uda³o siê wykonaæ niezale¿nie
dwóm badaczom: Felixowi Blochowi i Edwardowi Pur-
cellowi, w dwa lata po przyznaniu Nobla Rabiemu, czy-
li w 1946 roku. Tak¿e ci naukowcy zostali uhonorowani
Nagrod¹ Nobla, obaj w 1952 roku [12]. Od tego czasu
do lat 70. prowadzono dalsze liczne doœwiadczenia
i NMR by³ stale rozwijany i u¿ywany do analiz fizycz-
nych i chemicznych na poziomie atomowym.

3. Z LABORATORIUM DO SZPITALA

Opisane wy¿ej doœwiadczenia i zwi¹zane z nimi osi¹g-
niêcia dotyczy³y czysto laboratoryjnych badañ w obsza-
rze fizyki. O zastosowaniach medycznych nikt wtedy
nawet nie myœla³. W 1971 roku nast¹pi³ jednak prze³om,

gdy Raymond Damadian wykaza³, ¿e czasy magnetycz-
nej relaksacji j¹drowej w zdrowych tkankach i komór-
kach rakowych ró¿ni¹ siê. Zachêci³o to naukowców do
poszukiwania mo¿liwoœci zastosowania rezonansu do
wykrywania tego groŸnego schorzenia. Równoczeœnie
w 1973 zosta³a po raz pierwszy zaprezentowana tomo-
grafia komputerowa (CT – Computed Tomography),
pokazuj¹ca, ¿e zarejestrowane przez komputer wyniki
eksperymentu fizycznego mog¹ s³u¿yæ do obrazowania
wybranych narz¹dów ¿ywego organizmu. W tym samym
roku pierwszy raz Paul Lauterbur przeprowadzi³ na
ma³ej próbie obrazowanie MRI. Zastosowa³ technikê
projekcyjn¹ podobn¹ do tej stosowanej w CT.

Dwa lata póŸniej Richard Ernest zaproponowa³ MRI
bazuj¹ce na kodowaniu czêstotliwoœciowym i fazowym
oraz zastosowaniu transformaty Fouriera, co sta³o siê
podstaw¹ wspó³czesnej metody. W 1977 roku Dama-
dian zademonstrowa³ MRI, które nazwa³ skoncentrowa-
nym na polu. W tym samym roku Peter Mansfield za-
prezentowa³ obrazowanie EPI (Echo Planar Imaging).
Technika ta w kolejnych latach rozwija³a siê i pozwoli³a
na tworzenie obrazów w tempie 330 pikseli na sekundê.
Kolejne lata znów przynios³y dalszy rozwój. Zwiêksza-
³a siê jej rozdzielczoœæ czasowa i przestrzenna. W 1991
roku rezonans magnetyczny umo¿liwi³ zdobycie Nobla
kolejnemu cz³owiekowi. Wspomniany wy¿ej Richard
Ernest zosta³ nagrodzony w dziedzinie chemii za swoje
osi¹gniêcia zwi¹zane z transformat¹ Fouriera NMR
i MRI. Rok póŸniej rozwinê³a siê technika fMRI (func-
tional Magnetic Resonance Imaging), czyli funkcjonalny
rezonans magnetyczny, która umo¿liwi³a badanie funk-
cji ró¿nych obszarów mózgu.

4. KOLEJNA NAGRODA NOBLA
I… AWANTURA

W 2003 roku Lauterbur i Mansfield zostali uhonoro-
wani ostatni¹, jak do tej pory, Nagrod¹ Nobla w dzie-
dzinie MRI. Nagrodê przyznano w dziedzinie medycy-
ny i fizjologii za ich odkrycia zwi¹zane z MRI, pozwa-
laj¹ce na obrazowanie ró¿nych struktur organizmu [3].
Doceniono prace Lauterbura i jego odkrycie, ¿e mo¿na
uzyskaæ dwuwymiarowy obraz badanych struktur, jeœli
zró¿nicuje siê natê¿enie pola magnetycznego, co obec-
nie robi siê dziêki zastosowaniu cewek gradientowych.
Da³o to mo¿liwoœæ zobrazowania struktur niemo¿li-
wych do zbadania innymi metodami. Poprzez analizê
w³aœciwoœci emitowanych przez atomy fal, o czêstotli-
woœciach fal radiowych, naukowiec umia³ okreœliæ po-

31



chodzenie tych atomów. Mansfield z kolei rozwin¹³ te-
chnikê, opart¹ na gradientach pola magnetycznego.
Zaprezentowa³ metodê analizy matematycznej sygna-
³ów, które uzyskuje siê w badaniu z gradientem pól.
Dziêki jego pomys³owoœci sta³o siê mo¿liwe zastosowa-
nie badania w praktyce medycznej. Naukowiec wskaza³
tak¿e, w jaki sposób znacznie przyspieszyæ badanie MRI
poprzez szybkie zmiany gradientu pola, w stosunkowo
krótkim czasie uzyskiwaæ sygna³y i przekszta³caæ je na
u¿yteczne w praktyce obrazy [10].

Damadian (rys. 1) na przyznanie Nagrody Nobla
swoim rywalom zareagowa³ bardzo ¿ywio³owo. Poczu³
siê do g³êbi ura¿ony, a decyzjê komisji uzna³ za fatalne
i niesprawiedliwe przeoczenie, gdy¿ uwa¿a³, ¿e jego
w³asne odkrycie mo¿liwoœci odró¿nienia dziêki MRI
tkanek zdrowych od chorych jest co najmniej równie
wa¿ne dla medycyny jak odkrycia Mansfielda i Lau-
terbura.

W ten sposób jeden z pionierów techniki MRI sam
siebie nazwa³ ofiar¹ niesprawiedliwoœci i braku taktu.
Zamieœci³ nawet w prasie brytyjskiej i amerykañskiej
og³oszenie zachêcaj¹ce czytelników do protestu i uzna-
nia jego prawa do nagrody. Sekretarz zgromadzenia
t³umaczy³ jednak decyzjê o przyznaniu nagrody tylko
dwóm wybranym naukowcom tym, ¿e zdecydowano siê
uhonorowaæ fakt mo¿liwoœci uzyskiwania obrazów, co
by³o œciœle zwi¹zane z wykorzystaniem gradientów
pola, a wiêc osi¹gniêciami Mansfielda i Lauterbura. Nie
pocieszy³o to chyba doktora Damadiana… [9].

Historia Nagród Nobla zwi¹zanych z MRI jest bar-
dzo bogata, ale przecie¿ wci¹¿ niedokoñczona. Za-
pewne przyda³oby siê trochê ³adniejsze i budz¹ce mniej
przykrych sporów zakoñczenie.

5. KTÓRY KAWA£EK MÓZGU
MYŒLI W TEJ CHWILI?

Wspominany we wczeœniejszym podrozdziale funkcjo-
nalny rezonans magnetyczny (fMRI) jest nieinwazyjn¹
metod¹ badania pracy mózgu, która opiera siê na tech-
nice zwyk³ego MRI, ale pozwala na obrazowanie funk-

cji ¿yj¹cego organu, a nie tylko jego anatomii [5]. W rezo-
nansie funkcjonalnym, tak jak w strukturalnym rezonan-
sie magnetycznym, Ÿród³em sygna³ów jest zachowanie
cz¹stek w wytwarzanym przez skaner polu magnetycz-
nym. W fMRI bierze siê jednak pod uwagê aktywnoœæ
nie protonów wodoru, lecz cz¹steczek hemoglobiny we
krwi [1]. Daje to mo¿liwoœæ uzyskania informacji
o przep³ywie krwi przez mózg, co pozwala badaczom na
obserwowanie, jakie struktury i obszary mózgu bior¹
udzia³ w wykonywaniu konkretnych aktywnoœci [7].
Metoda ta stawia zatem przed naukowcami nowe mo¿-
liwoœci i stwarza nowe wyzwania.

Podczas badania fMRI pacjent znajduje siê we-
wn¹trz skanera, eksperymentator zaœ, pozostaj¹c na ze-
wn¹trz, prezentuje badanemu odpowiednie bodŸce lub
zadania, na które pacjent mo¿e udzielaæ odpowiedzi,
dziêki specjalnym przyciskom zamieszczonym w ska-
nerze [5]. Badanie technik¹ fMRI obejmuje kilka eta-
pów, dlatego te¿ jest bardzo czasoch³onne. Warto tak¿e
pamiêtaæ, ¿e droga do uzyskania z surowych danych go-
towych wizualizacji jest ¿mudna i bardzo skomplikowa-
na. Wymaga obróbki wstêpnej, dokonania statystycznej
analizy danych, a w koñcowym etapie wizualizacji
otrzymanych wyników. Do jej przeprowadzenia stosuje
siê specjalne oprogramowania komputerowe [1].

Funkcjonalny rezonans magnetyczny ma bardzo sze-
rokie zastosowanie. Pozwala na przeprowadzanie badañ
nad percepcj¹ wzrokow¹, s³uchow¹, a tak¿e nad takimi
procesami poznawczymi jak uczenie siê, pamiêæ, myœ-
lenie i planowanie (rys. 2) [5]. Jako metoda badawcza
fMRI wnosi bardzo wiele nowych informacji do nauki
i daje szerokie mo¿liwoœci prowadzenia dalszych badañ
i ciekawych eksperymentów, uwzglêdniaj¹cych funk-
cjonowanie ró¿nych obszarów mózgu w konkretnych
sytuacjach. Pozwala na identyfikacjê obszarów mózgu
pod wzglêdem funkcji, za które odpowiadaj¹, pozwala
tak¿e na badanie plastycznoœci mózgu.
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Rys. 1. Raymond Damadian
�ród³o: [12]

Rys. 2. Obraz mózgu uzyskiwany metod¹ fMRI
w zadaniu pamiêciowym

�ród³o: [13]



6. ŒLEDZENIE CHORÓB MÓZGU

Technika fMRI mo¿e tak¿e byæ przydatna w badaniach
klinicznych i pomóc w wykrywaniu zmian funkcjonal-
nych mózgu u osób dotkniêtych chorob¹ lub destrukcj¹
fragmentu tego organu. Mo¿na j¹ tak¿e stosowaæ do
wykrywania nieprawid³owoœci funkcjonowaniu mózgu.

Zalet¹ stosowania tej metody w ró¿nego rodzaju ba-
daniach, podobnie jak w przypadku MRI, jest jej nie-
inwazyjnoœæ, brak niebezpiecznych dla zdrowia znacz-
ników czy promieniowania. Zastrze¿enie co do bezpie-
czeñstwa stosowania oddzia³ywania magnetycznego
pozostaje takie samo jak dla MRI. Metoda fMRI poz-
wala osi¹gn¹æ bardzo wysok¹ rozdzielczoœæ przestrzen-
n¹ (ok. 3 mm), najwy¿sz¹ ze wszystkich metod obrazo-
wania pracy mózgu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e fMRI podob-
nie jak MRI nie mo¿e byæ stosowane u wszystkich
pacjentów, przeciwwskazaniem s¹ elektroniczne ele-
menty wbudowane w cia³o badanego, a tak¿e klaustro-
fobia. Wad¹ tej techniki jest tak¿e s³aba rozdzielczoœæ
czasowa. Podczas gdy czas zachodzenia reakcji w OUN
(oœrodkowy uk³ad nerwowy) jest rzêdu kilkuset milise-
kund, sygna³ zwi¹zany z przep³ywem mo¿na zaobser-
wowaæ po 2 sekundach, a wartoœæ maksymaln¹ uzysku-
je on dopiero po 4÷6 sekundach od chwili ukazania siê
bodŸca. Stanowi to powa¿ne ograniczenie metody bada-
j¹cej funkcje uk³adu nerwowego. Warto tak¿e zauwa-
¿yæ, ¿e stosowanie fMRI jest obecnie bardzo drogie [6].
Tymczasem w in¿ynierii biomedycznej wa¿ne jest, aby
dobra metoda dawa³a nie tylko du¿e mo¿liwoœci, ale
tak¿e stanowi³a dostêpny œrodek dla badaczy i pacjen-
tów. Funkcjonalny rezonans magnetyczny jeszcze tych
warunków nie spe³nia.

7. BADANIE MRI
WIDZIANE OCZAMI PACJENTÓW.
STRESOWAÆ SIÊ CZY NIE?

Bez w¹tpienia osobiste doœwiadczenie badania rezo-
nansem magnetycznym jest prze¿yciem bardzo intere-
suj¹cym. Fakt, ¿e MRI nie jest jeszcze, mimo swych
wielu zalet, rutynowe i powszechnie stosowane, spra-
wia, ¿e wielu pacjentów obawia siê tego badania, dys-
komfortu podczas pomiaru oraz ewentualnych szkodli-
wych dla organizmu efektów. Czy rzeczywiœcie jest siê
czego obawiaæ?

Zanim udzielimy odpowiedzi na to pytanie, warto
zapoznaæ siê z pewnymi faktami.

Tomografy sytuuje siê najczêœciej w pomieszcze-
niach oddzielnych, znajduj¹cych siê w pewnym odda-
leniu od kanalizacji i sieci elektrycznej. Czêsto dla pra-
wid³owej pracy urz¹dzenia wymagane jest specjalne
ekranowanie magnetyczne i elektryczne, aby nie zak³ó-
caæ emitowanych i odbieranych fal [2]. Pomieszczenie,
do którego wchodzi pacjent, jest klatk¹ Faradaya. Przed

wejœciem do tego pomieszczenia nale¿y pozbyæ siê
wszelkich metalowych sprzêtów, monet, kluczy, zegar-
ków, bi¿uterii czy sprz¹czek przy paskach. Wiêksze
przedmioty mog¹ bowiem ju¿ na wejœciu zostaæ wci¹g-
niête poprzez magnes do cewki tomografu i same ulec
zniszczeniu, jak równie¿ zniszczyæ oprzyrz¹dowanie
badania. Inne – mog¹ spowodowaæ powstanie artefak-
tów, zafa³szowaæ wyniki badania, daj¹c zmienione i nie-
prawdziwe obrazy. Mo¿emy ponadto wyobraziæ sobie,
jak czu³by siê i wygl¹da³ pacjent, który wszed³by na re-
zonans np. w kolczykach (kiedy jedno ucho by³oby
ci¹gniête w jedn¹ stronê, a drugie w przeciwn¹)!

Osoby, które zastanawiaj¹ siê nad bezpieczeñstwem
obrazowania MRI, powinny wzi¹æ pod uwagê ten
aspekt badania. Choæ wydaje siê, ¿e œrodki ostro¿noœci
nie musz¹ byæ szczególnie wyrafinowane i ¿e ³atwo
unikn¹æ zagro¿eñ zwi¹zanych z przyci¹ganiem poprzez
silne pole magnetyczne, niestety zdarzy³o siê wielokrot-
nie, ¿e zapomniano o podstawowych zagro¿eniach.

8. FRUWAJ¥CE WIADRO,
STRZELAJ¥CY PISTOLET
I INNE WYPADKI ZDARZAJ¥CE SIÊ
PRZY MRI

Mimo wielu ostrze¿eñ producentów tomografów, nau-
kowców i specjalistów w dziedzinie, wci¹¿ maj¹ miej-
sce niebezpieczne, b¹dŸ tragiczne w skutkach wypadki.
Zdarzy³o siê np., ¿e metalowe wiadro z mopem, pozo-
stawione w pomieszczeniu z tomografem, w odleg³oœci
3 m od magnesu wytwarzaj¹cego pole 1,5 T, zosta³o
przez magnes przeci¹gniête przez pod³ogê i wci¹gniête
do cewki. Wypadek spowodowa³ liczne uszkodzenia
magnesu i zaburzona zosta³a jednorodnoœæ wytwarzane-
go pola magnetycznego. Umieszczona w skanerze cew-
ka do badania g³owy uleg³a ca³kowitemu zniszczeniu.
Ten i podobne wypadki powtarza³y siê wielokrotnie.

Chyba najtragiczniejsz¹ histori¹ by³a œmieræ szeœcio-
letniego ch³opca w 2001 roku. Tragedia ta pozwala
uzmys³owiæ sobie, jak wa¿ne jest przestrzeganie pod-
stawowych zasad bezpieczeñstwa. Ch³opiec zmar³
w wyniku obra¿eñ, których dozna³ w skanerze. Zbiornik
na tlen zosta³ przyniesiony do pokoju z tomografem,
mimo tocz¹cych siê badañ i wci¹gniêty przez magnes do
wnêtrza urz¹dzenia, gdzie znajdowa³ siê ch³opiec.

Inna historia, ju¿ nie tak tragiczna, dotyczy³a oficera,
któremu pozwolono przejœæ z na³adowan¹ broni¹ obok
magnesu. Broñ zosta³a wyrwana z rêki oficera i wci¹g-
niêta do cewki. Si³a uderzenia w magnes spowodowa³a
wybuch. Tylko cudem nikt nie zosta³ ranny.

Historie te powinny byæ przestrog¹, ale te¿ uœwiado-
miæ nam, ¿e w prosty sposób mo¿na unikn¹æ niebez-
pieczeñstwa, wynikaj¹cego w gruncie rzeczy z obowi¹-
zuj¹cych praw fizyki.

33

CZÊŒÆ 1. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA: JAK MASZYNY WIDZ¥ LUDZI



9. CO JESZCZE WARTO WIEDZIEÆ
PRZED BADANIEM?

Pacjenci z rozrusznikami serca nie powinni byæ pod-
dawani rezonansowi, poniewa¿ rozrusznik przesta³by
pracowaæ. Podobnie do badañ zazwyczaj nie dopuszcza
siê osób z metalowymi wype³nieniami, protezami czy
innymi elementami, gdy¿ mog¹ one ulec przemieszcze-
niu w ciele i w konsekwencji spowodowaæ uszkodzenia.
Jednak¿e najnowsze implanty ze stali nierdzewnej
o bardzo wysokiej jakoœci pozwalaj¹ na przeprowadze-
nie obrazowania.

Warto tak¿e pamiêtaæ, ¿e podczas badania pacjent
pozostaje sam w pomieszczeniu z tomografem, chyba
¿e wymagana jest specjalna opieka pielêgniarki. Ob-
s³uga kieruje skanerem ze specjalnego pomieszczenia,
gdzie umieszczony jest m.in. komputer, na którym wy-
œwietlane zostaj¹ uzyskiwane obrazy. Stamt¹d te¿ wi-
doczne jest pomieszczenie ze skanerem tak, ¿e pacjent
ca³y czas jest pod kontrol¹ personelu. Przez specjalny
system nag³aœniaj¹cy, obs³uga mo¿e przekazywaæ pa-
cjentowi okreœlone informacje czy polecenia.

10. NIE DLA GRUBASÓW!

Obrazowanie przebiega we wnêtrzu tub stosunkowo
w¹skich, bo o œrednicy 60 cm. Badanie zatem mo¿e sta-
nowiæ problem, a nawet byæ niemo¿liwe do przeprowa-
dzenia, w przypadku osób zbyt „pulchnych”, które po
prostu mog¹ nie zmieœciæ siê we wnêtrzu skanera.
W¹skie tuby stanowi¹ przeszkodê tak¿e dla osób cier-
pi¹cych na klaustrofobiê. Gdy obrazowana jest g³owa,
ramiona czy klatka, niemal ca³e cia³o znajduje siê
w cewce, co mo¿e spowodowaæ uczucie lêku. Czêsto
dopiero podczas badania niektóre osoby dowiaduj¹ siê,
i¿ cierpi¹ na klaustrofobiê. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e badanie mo¿na w ka¿dej chwili przerwaæ. Pacjent
w czasie badania ma w rêce specjaln¹ gruszkê, której
œciœniêcie powoduje natychmiastowe przerwanie bada-
nia i wysuniêcie z tuby platformy, na której le¿y pacjent.
Tomografy niskopolowe, jak wiemy, s¹ zbudowane tro-
chê inaczej i nie posiadaj¹ tub. Obs³uga ma ³atwiejszy
dostêp do pacjenta, który nie odnosi wra¿enia tak ogra-
niczonej przestrzeni. Te tomografy s¹ zatem jedynym
rozwi¹zaniem dla niektórych osób badanych.

11. £O¯E TORTUR?

Badanie NMR mo¿e powodowaæ uczucie psychicznego
dyskomfortu nawet mimo najmilszej obs³ugi. Pacjent
musi po³o¿yæ siê na ³ó¿ku skanera, zak³ada siê na niego
specjalne cewki, zale¿nie od obrazowanej czêœci cia³a.
Powoduje to pewne ograniczenie ruchów. Nastêpnie
obs³uga pozycjonuje cewkê wokó³ struktury, która ma

zostaæ zobrazowana tak, by badane miejsce mog³o zos-
taæ przedstawione z najwy¿sz¹ rozdzielczoœci¹. Kiedy
pacjent le¿y nieruchomo i czeka, a¿ zostanie wsuniêty
do cewki, a wokó³ niego przemieszczaj¹ siê specjaliœci,
powstaj¹ce u niego uczucie zdenerwowania nie jest
chyba niczym dziwnym. Zw³aszcza, ¿e pacjent ma
przed sob¹ perspektywê badania, trwaj¹cego przeciêt-
nie oko³o 20 minut (a niektórych czêœci cia³a nawet po-
wy¿ej 40 min). W niektórych centrach na œwiecie, aby
uprzyjemniæ ludziom czas obrazowania, pozwala siê
rodzinie lub przyjacio³om przebywaæ w pomieszczeniu,
z którego mog¹ rozmawiaæ z pacjentami przez specjalny
system nag³aœniaj¹cy.

Podczas badania pacjenci czêsto s³ysz¹ powtarzaj¹ce
siê postukiwanie, czasem brzmi¹ce wrêcz jak dŸwiêk
karabinów maszynowych! DŸwiêki te spowodowane s¹
przez za³¹czane i wy³¹czane pole gradientów. Aby chro-
niæ s³uch czasami zak³ada siê pacjentom specjalne sto-
pery b¹dŸ nauszniki. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ masko-
wania tego dŸwiêku, niezbyt mi³ego dla pacjenta, po-
przez muzykê, co redukuje nieco dyskomfort. Niektórzy,
lecz w rzadkich przypadkach, doœwiadczaj¹ tak¿e wra-
¿enia obserwowania b³ysków œwiat³a. Pierwszy raz efekt
ten zaobserwowano w 1896 roku. Takie wra¿enia spo-
wodowane s¹ poprzez wyindukowany pr¹d elektryczny
w siatkówce oka, podczas ruchów ga³ki w sta³ym polu
magnetycznym lub bezruchu w polu zmiennym [3].

12. BEZPIECZNIE CZY NIE?

Generalnie uwa¿a siê, i¿ MRI nie stanowi zagro¿enia
zdrowia dla osoby poddawanej badaniu, gdy¿ nie wy-
korzystuje szkodliwego promieniowania jonizuj¹cego
[4]. Jednak¿e dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa, w nie-
których krajach zosta³y opublikowane normy dotycz¹ce
dopuszczalnych wielkoœci zmiennych pó³ magnetycz-
nych, a tak¿e energii fal u¿ywanych w metodzie MRI
[2]. Ostatnio zaczêto bowiem zastanawiaæ siê nad mo¿-
liwoœci¹ negatywnego wp³ywu badania na organizm
cz³owieka.

W wyniku badania pacjent uzyskuje obrazy struktur
w³asnego cia³a na p³ytce CD oraz opis lekarza radiolo-
ga. MRI umo¿liwia zestawienie dwuwymiarowych ska-
nów i utworzenie barwnego obrazu trójwymiarowego
[6]. Metoda pozwala na obrazowanie wybranych orga-
nów w dowolnej p³aszczyŸnie. Mo¿liwoœæ uzyskiwania
wyraŸnych odwzorowañ szczegó³ów tkanek oraz du¿a
rozdzielczoœæ przestrzenna jest istotn¹ zalet¹ tomografii
rezonansowej [2]. Otrzymywany wynik jest zatem cen-
n¹ nagrod¹ za chwile dyskomfortu prze¿yte w czasie ba-
dania. Kolorowe komputerowe rekonstrukcje danych
z MRI pozwalaj¹ na uzyskiwanie bardzo ciekawych
i efektownych obrazów badanych narz¹dów (rys. 3).
W praktyce medycznej jednak¿e lekarze wol¹ pos³ugi-
waæ siê prostymi, czarno-bia³ymi obrazami.
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13. B£ÊDNE OBRAZY POWSTAJ¥CE
W WYNIKU BADANIA

Zdarza siê, ¿e skanery nie pracuj¹ tak jak powinny i jak
tego oczekuj¹ specjaliœci. Powstaj¹ce obrazy nie s¹ rze-
czywistym odwzorowaniem badanych struktur, lecz za-
wieraj¹ tak zwane artefakty. Artefaktami nazywa siê te
cechy obrazu, które nie s¹ elementami rzeczywistego,
skanowanego obiektu. Ich powstanie wi¹¿e siê prze-
wa¿nie z niew³aœciw¹ prac¹ tomografu, czasem tak¿e
z konsekwencjami w³aœciwoœci i procesów zachodz¹-
cych w sposób naturalny w ciele cz³owieka. Warto wie-
dzieæ, co mo¿e stanowiæ Ÿród³o artefaktów i jak takie
artefakty mog¹ zmieniaæ rzeczywisty obraz, gdy¿ daje
to mo¿liwoœæ ich dostrze¿enia i odrzucenia nieprawi-
d³owych odwzorowañ. Artefakty mog¹ spowodowaæ
mylne odczytanie obrazu, nieprawid³ow¹ interpretacje.
Zatem patologie mog¹ zostaæ w chorej tkance pominiête
lub te¿ zdrowe struktury mo¿na uznaæ za zdegenerowa-
ne. Przewa¿nie artefakty dzieli siê ze wzglêdu na Ÿród³o
ich powstania.

Rozró¿nia siê artefakty zwi¹zane z nieprawid³ow¹
prac¹ detektorów czêstotliwoœci radiowych (RF – Radio
Frequency). �ród³em b³êdów w powstaj¹cym obrazie
mog¹ byæ tak¿e nieprawid³owoœci w pracy os³on RF, któ-
re powinny zapobiegaæ przedostawaniu siê zewnêtrzne-
go zak³óceñ i szumów do detektorów. W tym wypadku
rodzaj uzyskanego artefaktu zale¿y od Ÿród³a zak³óce-
nia oraz od tego, w którym momencie wp³yn¹³ on na od-
bierany sygna³. Innym Ÿród³em b³êdów mo¿e byæ wy-
tworzenie niejednorodnego pola magnetycznego lub
trudnoœci z otrzymaniem odpowiednich gradientów.
Taki problem mo¿e powstaæ, gdy któraœ z cewek gra-
dientowych ulegnie zniszczeniu, b¹dŸ te¿ pr¹d p³yn¹cy

przez cewki nie bêdzie mia³ prawid³owego przebiegu.
Z kolei artefakty zwi¹zane z niehomogenicznoœci¹ RF
to obecnoœæ nieporz¹danych i nieplanowanych zmian
w intensywnoœci sygna³u podczas tworzenia obrazu, co
mo¿e byæ spowodowane zepsutymi elementami cewek
RF lub obecnoœci¹ metalowych elementów w badanym
obiekcie [3].

14. WYWO£YWANIE DUCHÓW

Czêsto mo¿na tak¿e spotkaæ siê z artefaktami zwi¹za-
nymi z ruchem obrazowanego obiektu. Jeœli rusza³ siê
ca³y badany element, powstaj¹ zamglenia ca³ego obrazu
i tak zwane „duchy” – nieistniej¹ce w rzeczywistoœci
elementy (rys. 4). Jeœli porusza³a siê tylko czêœæ bada-
nego materia³u, to zamglenia obejmuj¹ tylko fragment
obrazu.

Takie artefakty s¹ czêste przy badaniach jamy brzu-
sznej, kiedy cia³o pacjenta skanowane jest podczas
wdechu. Zdarza siê bowiem, i¿ pacjent nie utrzyma po-
wietrza w p³ucach przez wymagany czas. Podobnie
Ÿród³em artefaktów mo¿e byæ przep³yw p³ynów cia³a
w organizmie (np. krwi) w czasie robienia skanu [3].

15. OBRAZKI ZAWIJANE

Artefakty powstaj¹ tak¿e, gdy obiekt, który chcemy
obserwowaæ, znajdzie siê na granicy pola badania. Wte-
dy czêœæ skanowanego obiektu zostaje przeniesiona na
drug¹ stronê uzyskiwanego obrazu, tak jakby zawija³
siê on wokó³ rolki (rys. 5). By tego unikn¹æ, mo¿na
obrazowaæ wiêksze obszary i umieszczaæ badane ele-
menty w samym centrum [3].
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Rys. 3. Rekonstrukcja danych MRI w postaci obrazu 3D
�ród³o: [11]

Rys. 4. Artefakty („duchy”) powstaj¹ce w wyniku poruszania
g³ow¹ w górê i w dó³ w trakcie otrzymywania obrazu

�ród³o: [3]



16. PODSUMOWANIE

Metoda rezonansu magnetycznego w diagnostyce me-
dycznej zajmuje bardzo istotn¹ pozycjê. WyraŸnie wi-
daæ szeroki zakres jej stosowalnoœci. Istniej¹ jednak¿e
obszary, w których metoda MRI nie mo¿e jeszcze byæ
wykorzystywana lub ustêpuje w skutecznoœci innym
metodom. Sytuacji takich jest jednak coraz mniej i choæ
potencja³ mo¿liwoœci zarówno poznawczych, jak i dia-
gnostycznych, który niesie stosowanie opisanej tech-
niki, nie zosta³ jeszcze osi¹gniêty, wci¹¿ prowadzone s¹
energiczne prace zbli¿aj¹ce badaczy do tego celu.
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Rys. 5. Artefakty powstaj¹ce w wyniku niedopasowania pola pomiaru
�ród³o: [3]



1.4.A. Obrazowanie radioizotopowe
– medycyna nuklearna

Marta Wasilewska-Radwañska

1. WPROWADZENIE

Medycyna nuklearna jest to dzia³ medycyny, w którym
do diagnozowania i do terapii wykorzystuje siê radio-
izotopy. W technice tej mo¿na wyró¿niæ obrazowanie
radioizotopowe oraz technikê znaczników promienio-
twórczych stosowan¹ np. w radioimmunologii i w tes-
tach oddechowych.

Obrazowanie radioizotopowe odgrywa bardzo wa¿-
n¹ rolê w diagnostyce medycznej, poniewa¿ umo¿liwia
nie tylko poznanie budowy narz¹dów wewnêtrznych
(obraz statyczny), ale równie¿ ich funkcjonowanie (ob-
raz dynamiczny).

2. RADIOIZOTOPY I ODDZIA£YWANIE
PROMIENIOWANIA JONIZUJ¥CEGO
Z MATERI¥

Pierwiastki promieniotwórcze (radioizotopy) mog¹
emitowaæ promieniowanie � (alfa), �– (beta minus), �+

(beta plus) lub � (gamma). Zarówno cz¹stki � (j¹dra
atomu helu), jak i cz¹stki �– (elektrony) bardzo silnie
oddzia³uj¹ z oœrodkiem materialnym, a wiêc i z tkank¹,
g³ównie poprzez jonizacjê i wzbudzenie atomów, w wy-
niku czego ich zasiêg jest niewielki.

Promieniowanie gamma jest promieniowaniem elek-
tromagnetycznym emitowanym przez j¹dra atomowe
przy zmianie ich stanu energetycznego (przejœcie ze sta-
nu o wy¿szej energii do stanu o ni¿szej energii) lub po-
wstaj¹cym w wyniku anihilacji pozytonu. Promienio-
wanie to jest bardzo przenikliwe, mimo ¿e oddzia³uje
z oœrodkiem materialnym, przez który przechodzi, ale
znacznie s³abiej traci energiê ni¿ cz¹stki na³adowane
elektrycznie.

G³ówne procesy oddzia³ywania promieniowania gam-
ma z materi¹ wymieniono poni¿ej.

– Zjawisko fotoelektryczne, w którym foton znika,
a z atomu zostaje wybity elektron, który unosi ener-
giê kinetyczn¹ równ¹ ró¿nicy miêdzy energi¹ fo-
tonu, a energi¹ wi¹zania elektronu w atomie. Aby
zjawisko to mog³o zajœæ, energia fotonu (kwantu
gamma) musi byæ wiêksza lub co najmniej równa
energii wi¹zania elektronu w atomie. Prawdopo-
dobieñstwo zajœcia zjawiska fotoelektrycznego sil-
nie zale¿y od liczby atomowej oœrodka (Z) oraz
energii (E) promieniowania: ~Z4/E3.

– Efekt Comptona zachodzi, gdy foton napotyka
s³abo zwi¹zany elektron, np. elektron walencyjny.
Foton przekazuje elektronowi czêœæ swej energii,
zmienia kierunek biegu (ulega „rozproszeniu”),
a elektron zwany elektronem odrzutu lub elektro-
nem comptonowskim uzyskuje energiê kinetyczn¹
równ¹ ró¿nicy pierwotnej energii fotonu i energii
fotonu rozproszonego. Prawdopodobieñstwo tego
zjawiska s³abo zale¿y od liczby atomowej (Z) oœrod-
ka i s³abo zmniejsza siê ze wzrostem energii pro-
mieniowania.

– Zjawisko tworzenia pary elektron-pozyton (e– – e+)
zachodzi, gdy energia fotonu jest równa lub wiêk-
sza od sumy energii spoczynkowych elektronu
i pozytonu, tj. od 1,022 MeV. Prawdopodobieñ-
stwo zjawiska tworzenia par wzrasta ze wzrostem
liczby atomowej proporcjonalnie do Z2 i roœnie ze
wzrostem energii promieniowania.

Promieniowanie gamma (podobnie jak promienio-
wanie X) przechodz¹c przez oœrodek materialny, powo-
duje jego poœredni¹ jonizacjê w wyniku przekazywania
swej energii fotoelektronom, elektronom comptonow-
skim oraz parom elektron-pozyton.

Promieniowanie gamma o energii od oko³o 30 keV
do 300 keV (optymalna energia 100÷200 keV) wyko-
rzystywane jest w obrazowaniu radioizotopowym.
Wa¿nym warunkiem, który musi spe³niaæ radioizotop,
jest odpowiednio krótki czas po³owicznego zaniku T1/2,
zwany te¿ okresem pó³rozpadu, który powinien umo¿li-
wiæ zarejestrowanie obrazu przy jak najmniejszym ob-
ci¹¿eniu radiologicznym pacjenta.

Cz¹stki �+ (pozytony) napotykaj¹c na swej drodze
elektrony, ulegaj¹ anihilacji (znikaj¹), a w ich miejsce
powstaj¹ dwa kwanty promieniowania gamma, rozcho-
dz¹ce siê w przeciwnych kierunkach, przy czym ka¿dy
z nich ma energiê 0,511 MeV (1 eV = 1,6�10–19 J). Pro-
mieniowanie to wykorzystywane jest w metodzie pozy-
tonowej tomografii emisyjnej zwanej PET (Positron
Emission Tomography), która jest omówiona w roz-
dziale 1.5.

Radioaktywnoœæ (aktywnoœæ) preparatu promienio-
twórczego, tj. liczbê j¹der ulegaj¹cych rozpadowi w jed-
nostce czasu wyra¿a siê w bekerelach [Bq]:

1 Bq = 1 rozpad/s.
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Nazwa tej jednostki pochodzi od nazwiska francus-
kiego fizyka Antoine’a Henriego Becquerela, który
w roku 1891 odkry³ zjawisko promieniotwórczoœci
w rudzie uranowej.

Bekerel jest jednostk¹ uk³adu SI (Systeme Internatio-
nale) i zast¹pi³ jednostkê aktywnoœci zwan¹ kiur [Ci] od
nazwiska Marii Sk³odowskiej-Curie i Piotra Curie:

1 Ci = 3,7�1010 rozpadów/s,

1 Ci = 37 GBq.

Radioaktywnoœæ Ÿród³a promieniotwórczego maleje
w czasie w sposób eksponencjalny. Czas, po którym
zmniejszy siê o po³owê, nazywamy okresem pó³rozpa-
du T1/2 lub okresem po³owicznego zaniku.

3. RADIOFARMACEUTYKI

Pierwiastek promieniotwórczy zwykle jest ³¹czony ze
zwi¹zkiem chemicznym (ligandem, farmaceutykiem),
który po podaniu pacjentowi jest gromadzony przede
wszystkim w narz¹dzie, który ma byæ obrazowany. Ra-
diofarmaceutyk podawany jest pacjentowi do¿ylnie, do-
ustnie lub wziewnie. Dlatego musi byæ on przygotowa-
ny sterylnie i pozbawiony toksyn gor¹czkotwórczych.

Wybrany radioizotop powinien zawieraæ przede
wszystkim promieniowanie gamma o energii pozwala-
j¹cej na jego rejestracjê na zewn¹trz pacjenta i niewiel-
kie iloœci cz¹stek na³adowanych (beta minus), które ze
wzglêdu na ma³¹ przenikliwoœæ zostan¹ poch³oniête

w organizmie pacjenta, zwiêkszaj¹c nara¿enie radiolo-
giczne.

Odpowiednio dobrany radiofarmaceutyk dla danego
narz¹du pozwala na diagnozê na podstawie obrazu
zmiany chorobowej, której wynikiem jest albo utworze-
nie „ogniska gor¹cego” (wiêksza aktywnoœæ), albo
„ogniska zimnego” (brak aktywnoœci).

W tabeli 1 podano przyk³ady radioizotopów wyko-
rzystywanych w diagnostyce medycznej.

Przyk³ady radiofarmaceutyków u¿ywanych do ob-
razowania ró¿nych narz¹dów wewnêtrznych przedsta-
wiono w tabeli 2.

4. GENERATOR 99Mo-99mTc

Radioizotop 99mTc metastabilny (metatrwa³y) jest naj-
czêœciej stosowanym Ÿród³em promieniotwórczym ze
wzglêdu na monoenergetyczne promieniowanie gamma
o energii 140 keV i tylko oko³o 10% promieniowania
s³abo przenikliwego (cz¹stki beta minus, promieniowa-
nie X, elektrony konwersji) oraz krótki okres pó³rozpa-
du T1/2 = 6 godz.

Otrzymuje siê go z tzw. generatora 99Mo-99mTc, któ-
rego prototyp zbudowany zosta³ w 1957 roku w Brook-
haven National Laboratories (USA). Zasadnicz¹ czêœæ
generatora stanowi kolumna z tlenku glinu, na której za-
adsorbowany jest radioizotop 99Mo o okresie po³owicz-
nego zaniku 67 godz. Izotop ten otrzymuje siê w reak-
torze j¹drowym z reakcji rozszczepienia j¹der 235U neu-
tronami termicznymi.
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Radiofarmaceutyk
Sposób

podania
Znakowany narz¹d

Poziomy referencyjne aktywnoœci [MBq]
preparatu dla standardowego pacjenta
(o masie 70 kg i wzroœcie 1,70 m) [4]

99mTc MIBI do¿ylnie tarczyca 750

99mTc fosfoniany do¿ylnie perfuzja miêœnia sercowego 800

99mTc-HmPAO, 99mTc-ECD do¿ylnie perfuzja mózgu 750

99mTc-fosforany, fosfoniany do¿ylnie koœciec 750

Tabela 2
Radiofarmacutyki stosowane w diagnostyce obrazowej (przyk³ady)

Radioizotop Sposób rozpadu T1/2 Reakcja j¹drowa
Radioizotop macierzysty

(generator)
T1/2

131I (�–, �) 8,05 dni 130Te(n,�)131Te�131I – –

111In (EC, �) 2,81 dni 111Cd(p,n)111In – –

99mTc IT 6 godz. – 99Mo 67 godz.

Tabela 1
Radioizotopy stosowane w diagnostyce obrazowej (przyk³ady)

EC (Electron Capture) – wychwyt elektronu
IT (Isomeric Transition) – przejœcie izomeryczne



Schemat budowy generatora 99Mo-99mTc pokazano
na rysunku 1.

Pobieranie 99mTc (w postaci nadtechnecjanu TcO4
– )

odbywa siê poprzez przep³ukiwanie kolumny sol¹ fizjo-
logiczn¹ z „penicylinówki” i zasysanie roztworu do dru-
giej „penicylinówki”, umieszczonej w os³onie o³owia-
nej, a uprzednio pozbawionej powietrza (pró¿nia).
Otrzymany roztwór radioaktywny ³¹czy siê nastêpnie
z odpowiednim ligandem, którego wybór zale¿y od ro-
dzaju narz¹du i badania.

Radioaktywny nadtechnecjan mo¿e byæ bezpoœred-
nio zastosowany do obrazowania tarczycy, mózgu, gru-
czo³ów œlinowych (œlinianki) i pêcherza moczowego.

5. GAMMAKAMERA

Urz¹dzenie umo¿liwiaj¹ce detekcjê obrazu nazywa siê
gammakamer¹. Promieniowanie gamma, wychodz¹ce
z pacjenta przechodzi przez kolimator i rejestrowane
jest przez licznik scyntylacyjny (NaI(Tl), BGO i in.),
a nastêpnie przetworzone w fotopowielaczu na sygna³
elektryczny, którego amplituda jest badana w spektro-
metrze i informacja podawana jest do komputera. Kom-
putery wspó³pracuj¹ce z gammakamer¹ maj¹ obecnie
rozbudowane oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce nie tylko
jakoœciow¹, ale i iloœciow¹ analizê obrazu.

Na rysunku 2 przedstawiono schemat gammakamery.
Obecnie istniej¹ dwa typy gamma kamer:

1) gammakamera planarna (rys. 3) – obraz jest 2-wy-
miarowy,

2) SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomo-
graphy) (rys. 4) – gdzie otrzymuje siê czêstoœæ zli-
czeñ dla poszczególnych przekrojów, podobnie, jak
w rentgenowskiej tomografii komputerowej (CT –
Computed Tomography).
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Rys. 1. Schemat budowy generatora 99Mo-99mTc1

Rys. 2. Schemat gammakamery

Rys. 3. Gammakamera planarna firmy MEDISO (Wêgry):
a) widok ogólny; b) widok g³owicy pomiarowej (detektor

scyntylacyjny w obudowie)

a)

b)

1 Rysunki i fotografie (rys. 1–4) wykona³a pani mgr in¿. Katarzyna Matusiak.



6. WEWNÊTRZNE NARA¯ENIE
RADIACYJNE (MIRD – MEDICAL

INTERNAL RADIATION DOSE)

Nara¿enie radiologiczne ogó³u ludnoœci, pacjentów oraz
osób zawodowo pracuj¹cych z promieniowaniem joni-
zuj¹cym okreœla siê, wprowadzaj¹c wielkoœci dozyme-
tryczne. Jedn¹ z podstawowych jest dawka poch³oniêta
D promieniowania definiowana jako stosunek poch³o-
niêtej energii E przez okreœlon¹ masê m:

D
E

m
� [J·kg–1] (1)

Jednostk¹ dawki poch³oniêtej jest grej [Gy]: 1 Gy =
= 1 J·kg–1. Œmiertelna dawka dla cz³owieka wynosi 10 Gy.

Oszacowanie wewnêtrznego nara¿enia radiologicz-
nego spowodowanego wprowadzeniem preparatu pro-
mieniotwórczego do organizmu cz³owieka wymaga
znajomoœci:

– radioaktywnoœci preparatu i czasu jego przebywa-
nia w organizmie – aktywnoœæ kumulowana [Bq·s],

– rodzaju promieniowania i jego ca³kowitej energii,
– u³amka energii promieniowania absorbowanej w or-

ganizmie.

Typowe wartoœci dawki poch³oniêtej w diagnostyce
radioizotopowej mieszcz¹ siê w granicach 10÷100 mGy.

7. PRZYK£ADY RADIOIZOTOPOWYCH
BADAÑ DIAGNOSTYCZNYCH

Badanie tarczycy – najczêœciej wykorzystywanym ra-
dioizotopem jest 99mTc podawany do¿ylnie w postaci
nadtechnecjanu, podawany. Na rysunku 5 pokazano pra-
wid³owy obraz tarczycy, natomiast na rysunku 6 przy-
k³ady zarejestrowanych zmian chorobowych.

Badanie serca – mo¿e obejmowaæ badanie czynnoœci
komór serca, przep³ywu krwi (perfuzji) w miêœniu ser-
cowym, ognisk martwiczych i in.
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Rys. 4. Gammakamera jednog³owicowa SPECT X-RING
firmy MEDISO (Wêgry)

Rys. 5. Prawid³owy scyntygram tarczycy zarejestrowany gam-
makamer¹ Nucline firmy MEDISO (projekcja przód-ty³)2

Rys. 6. Zmiany chorobowe w tarczycy: (ciemniejszym kolo-
rem zaznaczono „ogniska gor¹ce”, tj. miejsca o podwy¿szonej
radioaktywnoœci): a) powiêkszenie tarczycy (wole) bez guz-

ków; b) guzkowate powiêkszenie tarczycy (wole)

a)

b)

2 Scyntygramy (rys. 5–10) zosta³y udostêpnione autorce przez Zak³ad Medycyny Nuklerarnej 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Poliklinik¹ w Krakowie.



Na rysunku 7 przedstawiono jako przyk³ad prawid³o-
wy obraz perfuzji uzyskany po do¿ylnym podaniu ra-
diofarmaceutyku 99mTc-MIBI.

Badanie uk³adu kostnego (rys. 8) – stosowanie
zwi¹zków fosfonianowych znakowanych 99mTc umo¿li-
wia diagnozê zapalenia koœci, zmian pourazowych,
martwicy koœci, jak równie¿ zmian nowotworowych
pierwotnych i wtórnych (przerzuty do uk³adu kostnego).

Badanie mózgu – stosowane jest w diagnostyce oœ-
rodkowego uk³adu nerwowego (OUN) i dotyczyæ mo¿e
czynnoœci bariery krew-mózg, przep³ywu krwi w móz-
gu, uk³adów receptorowych mózgu, metabolizmu tkan-
ki mózgowej oraz badania kr¹¿enia p³ynu mózgowo-
-rdzeniowego. Rodzaj stosowanego radiofarmaceutyku
zale¿y od badania.

Na rysunku 9 przedstawiono scyntygram uzyskany
w badaniu przep³ywu krwi w mózgu, w obszarach nie-
dokrwienia radiofarmaceutyk siê nie gromadzi. Nato-
miast na rysunku 10 pokazano scyntygramy mózgu u pa-
cjenta z chorob¹ Alzheimera.
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Rys. 7. Prawid³owe obrazy perfuzji miêœnia sercowego uzyskane metod¹ SPECT z zastosowaniem radiofarmaceutyku 99mTc-MIBI

Rys. 8. Scyntygram koœci w projekcji przód-ty³ (a)
oraz ty³-przód (b)

a) b)

Rys. 9. Scyntygramy mózgu – upoœledzenie przep³ywu krwi
(brak gromadzenia radioznacznika)

Rys. 10. Scyntygramy mózgu – choroba Alzheimera
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1.4.B. Obrazowanie radioizotopowe
Klaudia Czopek, Miros³awa Zazulak

Medycyna nuklearna „narodzi³a siê” w roku 1951
w Stanach Zjednoczonych. Swoj¹ nazwê bierze od s³o-
wa nucleus, czyli j¹dro, bowiem zajmuje siê wykorzy-
staniem zjawisk zachodz¹cych w j¹drach atomowych
pierwiastków – rozpadów promieniotwórczych do diag-
nostyki i terapii medycznej. Diagnostyczne badania me-
dycyny nuklearnej polegaj¹ na zastosowaniu izotopów
promieniotwórczych do rozpoznawania ró¿nych cho-
rób. Najistotniejsz¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ obrazowanie
radioizotopowe od innych technik diagnostyki obrazo-
wej (takich jak TK – rentgenowska tomografia kompu-
terowa, MRI – Magnetic Resonance Imaging tj. obrazo-
wanie metod¹ rezonansu magnetycznego, USG – ultraso-
nografia) jest ocena nie tylko anatomiczna, ale przede
wszystkim czynnoœciowa badanych narz¹dów czy tkanek,
równie¿ na poziomie molekularnym.

Medycyna nuklearna obejmuje trzy zasadnicze dzia-
³y: technikê obrazowania radioizotopowego, nazywan¹
scyntygrafi¹, terapiê izotopow¹, o której wspomniano
w rozdziale 6.4, oraz diagnostykê in vitro. Poniewa¿
podstawy fizyczne badañ radioizotopowych zosta³y
przedstawione w czêœci A niniejszego rozdzia³u, tutaj
skupimy siê tylko na opisie niektórych technik diagnos-
tycznych medycyny nuklearnej. Metoda PET (Positron
Emission Tomography), tj. pozytonowej tomografii
emisyjnej), mimo i¿ nale¿y równie¿ do dzia³u obrazo-
wañ radioizotopowych, zosta³a przez nas pominiêta,
gdy¿ poœwiêcono jej osobny rozdzia³ (1.5).

1. SCYNTYGRAFIA

Scyntygrafia jest podstawow¹ metod¹ diagnostyki ra-
dioizotopowej, s³u¿¹c¹ do uzyskiwania obrazów na-
rz¹dów, a przede wszystkim oceny ich czynnoœci, przy
pomocy niewielkich aktywnoœci izotopów promienio-
twórczych (radioznaczników). Radiofarmaceutyki1 po-
dawane s¹ zwykle do¿ylnie, wyj¹tkowo doustnie lub
wziewnie. S¹ to substancje powsta³e z po³¹czenia che-
micznego dwóch wa¿nych sk³adników: radioizotopu,
czyli promieniotwórczego izotopu pewnego pier-
wiastka oraz ligandu, czyli zwi¹zku chemicznego,
cz¹steczki lub komórki wykazuj¹cej specyficzne gro-
madzenie w obrazowanym narz¹dzie lub tkance. Pro-
mieniowanie emitowane przez izotop jest nastêpnie re-
jestrowane przez gammakamerê (rys. 1) i pozwala od-
tworzyæ rozmieszczenie radiofarmaceutyku w ciele pa-

cjenta, zaœ ligand jest noœnikiem, który dostarcza radio-
izotop w odpowiednie miejsce umo¿liwiaj¹c zobrazo-
wanie danej tkanki. Ligandy dobiera siê w oparciu o zna-
jomoœæ funkcji pe³nionych przez dan¹ tkankê – s¹ one
w tej tkance wychwytywane, metabolizowane lub ucze-
stnicz¹ w jej fizjologicznych procesach.

Uzyskane w ten sposób obrazy scyntygraficzne, zwa-

ne scyntygramami, okreœlaj¹ kszta³t, wielkoœæ, po³o¿e-
nie oraz makrostrukturê badanego narz¹du, ale w kon-
tekœcie jego funkcji (czyli w sposób czynnoœciowy).
Przyk³adowy scyntygram przedstawiono na rysunku 2.

1 Nazwa „radioznacznik” jest zamiennie stosowana z nazw¹ „radiofarmaceutyk”

Rys. 1. Schemat dzia³ania gamma kamery
�ród³o: [10]

Rys. 2. Po lewej prawid³owy obraz dynamicznej scyntygrafii
nerek, po prawej strza³ki wskazuj¹, gdzie nie gromadzi siê ra-

diofarmaceutyk, co wskazuje na stan chorobowy nerek
�ród³o: [8]



2. SPECT

SPECT (Single Photon Emission Computed Tomo-
graphy) jest to komputerowa tomografia emisyjna po-
jedynczych fotonów. Sposób dzia³ania metody SPECT
jest podobny jak dzia³anie zwyk³ej rentgenowskiej to-
mografii komputerowej (opisanej w rozdziale 1.2), jed-
nak¿e w tym przypadku sam pacjent jest Ÿród³em pro-
mieniowania, które promieniuje we wszystkie strony.
Detektor wykonuje ruch okrê¿ny wokó³ pacjenta, gene-
ruj¹c przy pomocy komputera dowolne przekroje trój-
wymiarowego rozk³adu radiofarmaceutyku o ró¿nych
aktywnoœciach w poszczególnych czêœciach narz¹du.
Dziêki tej technice mo¿liwe jest uzyskanie wysokiego
kontrastu odwzorowania oraz okreœlenie prawid³owej
lokalizacji, co wi¹¿e siê z dok³adniejszym pomiarem ob-
szarów chorobowo zmienionych ni¿ tradycyjne metody.

3. BADANIE OUN2

ZA POMOC¥ RADIOIZOTOPÓW

Mózg jest chroniony przed szkodliwymi substancjami,
które przedosta³y siê do krwi, za pomoc¹ tzw. bariery
krew – mózg. Jest to specyficzny „mur” zbudowany ze
œródb³onka naczyñ krwionoœnych oraz tkanki glejowej,
maj¹cy na celu przepuszczanie substancji od¿ywczych,
takich jak na przyk³ad tlen, do mózgu oraz ochronê
tkanki nerwowej przed wnikniêciem wiêkszoœci sub-
stancji chemicznych. Aby mo¿liwe by³o diagnozowanie
OUN za pomoc¹ scyntygrafii perfuzyjnej mózgu meto-
d¹ SPECT, konieczne jest zastosowanie takich radiofar-
maceutyków, które przejd¹ przez barierê krew – mózg
i przedostan¹ siê do p³ynu mózgowo – rdzeniowego.
Gdy radioznacznik nie napotka na zmiany chorobowe
w mózgu, to rozmieœci siê równomiernie, co zwi¹zane
jest z równomiernym ukrwieniem i metabolizmem móz-
gu. Jednak u osób chorych z niedokrwieniem mózgu, na
obrazach scyntygraficznych wystêpuj¹ obszary, w któ-
rych mo¿emy zaobserwowaæ mniejsze gromadzenie siê
radioznacznika.

4. DIAGNOSTYKA IN-VITRO

Badania in vitro s¹ to metody laboratoryjne, wykonywa-
ne w próbce materia³u biologicznego (np. krew, mocz,
itp.), znakowanego radiofarmaceutykiem, pobranego od
pacjenta. W zale¿noœci od sposobu podania radioznacz-
nika, wyró¿niamy dwie grupy badañ in vitro: badania
metaboliczne, w których radioizotop jest podawany
choremu przed pobraniem próbki materia³u do analizy,
oraz badania s³u¿¹ce oznaczaniu stê¿enia substancji
wystêpuj¹cych w materiale w iloœciach bardzo ma³ych
(œladowych) – g³ównie s¹ to metody radioimmunoche-
miczne. W tej drugiej grupie metod in vitro, chory

w ogóle nie ma kontaktu z promieniowaniem – radio-
znacznik jest podawany dopiero do pobranego mate-
ria³u, a zatem s¹ to techniki ca³kowicie bezpieczne dla
pacjenta.

5. RADIOIMMUNODETEKCJA

W dzisiejszych czasach trudno by³oby pomin¹æ diag-
nostykê nowotworów. Tu tak¿e jest pomocne obrazo-
wanie radioizotopowe. Metody te s¹ stosowane do roz-
poznawania, monitorowania przebiegu oraz wyników
leczenia chorób nowotworowych. Jedn¹ z takich metod
jest immunoscyntygrafia, zwana inaczej radioimmu-
nodetekcj¹. W metodzie tej podaje siê pacjentowi prze-
ciwcia³a znakowane izotopem promieniotwórczym,
a po up³ywie okreœlonego czasu mierzy siê emitowane
promieniowanie za pomoc¹ gammakamery, w celu do-
k³adnej lokalizacji guza nowotworowego. Jest to mo¿-
liwe dlatego, ¿e podawane przeciwcia³a posiadaj¹ swo-
ist¹ zdolnoœæ rozpoznania konkretnego antygenu (tzw.
przeciwcia³a monoklonalne) i wi¹zania siê z nim, czyli
odpowiednio dobrane ³¹cz¹ siê tylko z tkank¹ zmie-
nion¹ nowotworowo, co powoduje „œwiecenie” guza.

Radioimmunodetekcja tkanki nowotworowej zna-
laz³a zastosowanie równie¿ w kontroli œródoperacyjnej,
która w tym przypadku jest nazywana metod¹ RIGS
(RadioImmunoGuided Surgery). Dziêki pomiarowi ra-
dioaktywnoœci tkanki za pomoc¹ sondy promieniowania
gamma (rys. 3), chirurg decyduje o tym, czy zmieniona
chorobowo tkanka ma zostaæ usuniêta, czy te¿ nie, co
ma bardzo istotne znaczenie w leczeniu nowotworów.
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2 OUN – Oœrodkowy Uk³ad Nerwowy

Rys. 3. Przyk³adowa przenoœna sonda promieniowania gamma
stosowana w metodzie RIGS

�ród³o: [11]
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1.5.A. PET – pozytonowa tomografia emisyjna
Joanna Grabska-Chrz¹stowska

1. WPROWADZENIE

Omawiana w tym rozdziale pozytonowa tomografia
emisyjna (powszechnie znana jako PET od angielskiej
nazwy Positron Emission Tomography) jest w Polsce
technologi¹ wci¹¿ bardzo ma³o rozpowszechnion¹,
mimo szerokich mo¿liwoœci diagnostycznych, w zasa-
dzie niedostêpnych dla innych technologii obrazowa-
nia. Na œwiecie stosowana jest natomiast od lat 80.
ubieg³ego wieku i przynosi wyniki, które œmia³o mo¿na
uznaæ za rewelacyjne.

Technika PET nale¿y do szerszej grupy metod tzw.
medycyny nuklearnej, gdy¿ stosowanie PET wymaga
wprowadzenia do organizmu znakowanej promienio-
twórczo substancji, radioaktywnego izotopu. Mog¹ zo-
staæ u¿yte wszystkie substancje, które w wyniku roz-
padu emituj¹ promieniowanie �+ czyli pozytony. Wiêk-
szoœæ wystêpuj¹cych w organizmie substancji takich jak
tlen, wêgiel czy azot, posiada takiego typu izotopy (od-
powiednio C-11, O-15 czy N-13).

Opisywana tomografia pozwala okreœliæ nie tylko
po³o¿enie i stê¿enie badanej substancji, ale równie¿ jej
przemieszczanie w czasie, czyli pozwala analizowaæ
procesy metaboliczne, w których dana substancja bierze
udzia³.

2. ZASADA TOMOGRAFII PET

W rozpadzie �+ s¹ emitowane dwie cz¹stki:

1) dodatni elektron e+ zwany pozytonem,

2) neutrino nie podlegaj¹ce wykrywaniu przez tomo-
graf.

W zwi¹zku z tym, ¿e same pozytony równie¿ nie
podlegaj¹ detekcji i dopiero ich anihilacja z elektronami
jest mo¿liwa do wykrycia przez tomograf, to istotny
okazuje siê zasiêg ich emisji.

Pozytony powstaj¹ce z rozpadu pierwiastków u¿y-
wanych w PET maj¹ w tkance zasiêg kilku milimetrów
i to jest naturalne ograniczenie przestrzennej zdolnoœci
rozdzielczej tej techniki. W wyniku zderzenia pozytonu
z ujemnym elektronem dochodzi do ich anihilacji. Po-
wsta³a w wyniku tego procesu para fotonów o tej samej
energii 511 keV rozchodzi siê w przeciwnych kierun-
kach tworz¹cych k¹t 180°. Wyst¹pienie pary fotonów
w tym samym czasie, zarejestrowane przez dwa z wielu
detektorów, stanowi podstawê przybli¿onego okreœle-
nia miejsca, w którym nast¹pi³a anihilacja pozytonów.

Zwykle detektory umieszcza siê naoko³o cia³a pacjenta
w formie pierœcienia (rys. 1). Z powodu krótkiego czasu
¿ycia wiêkszoœci nuklidów ich produkcja musi byæ
umiejscowiona zarówno w s¹siedztwie akceleratora, jak
i kliniki z aparatem PET. Ten aspekt spowodowa³, ¿e
w Polsce przez wiele lat funkcjonowa³ tylko jeden tomo-
graf tego typu (w Bydgoszczy). W 2007 roku otwarto
drugi oœrodek we Wroc³awiu, a kilka miesiêcy póŸniej
uruchomiono trzeci w Polsce tomograf pozytonowy –
w gliwickim Instytucie Onkologii. Obecnie trwaj¹ prace
nad uruchomieniem tomografu w Warszawie.

3. BUDOWA TOMOGRAFU

System PET sk³ada siê z modu³u diagnostycznego
(gantry), w który wbudowany jest zespó³ detektorów
i sto³u pacjenta (rys. 2) oraz konsoli operatora zawiera-
j¹cej komputer. Celem badania prowadzonego z u¿y-
ciem systemu PET jest uzyskanie diagnostycznego
obrazu badanego organu.

Dane uzyskane z detektorów stanowi¹ podstawê
komputerowej rekonstrukcji obrazu (rys. 3). Obraz jest
przybli¿eniem miejsc bêd¹cych oœrodkami anihilacji
pozytonów. Zjawisko anihilacji stanowi wa¿ny problem
w precyzyjnej lokalizacji Ÿróde³ (degradacja rozdziel-
czoœci przestrzennej obrazu). W wyniku anihilacji
powstaj¹ dwa fotony o energii 511 keV, poruszaj¹ce siê
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Rys. 1. Zasada dzia³ania tomografu PET



w przeciwnych kierunkach. Je¿eli w momencie anihila-
cji pozyton i elektron by³y w stanie spoczynku, wyge-
nerowane fotony bêd¹ rozchodzi³y siê pod k¹tem 180
stopni. W przeciwnym przypadku k¹t ten podlegaæ
mo¿e zró¿nicowaniu rzêdu 0,3 stopnia, co dla pola wi-
dzenia systemu rzêdu przyk³adowo 60 cm powoduje de-
gradacjê jego rozdzielczoœci o 1,57 mm.

Detektory stosowane w systemach PET zbudowane
s¹ w formie pierœcieni otaczaj¹cych pacjenta. Liczba ta-
kich pierœcieni wynosi – w zale¿noœci od systemu – od 6
do 16, a ka¿dy pierœcieñ zawiera od 220 do 512 krysz-
ta³ów tlenku bizmutowo-germanowego, aktywowanego
talu, fluorku baru lub cezu.

Pojêcie koincydencji par fotonów dotyczy takich
dwóch fotonów, które zosta³y zarejestrowane prawie
równoczeœnie przez dwa przeciwleg³e detektory. Cz¹st-

ki, które nie przysz³y w parach (w przeci¹gu kilkunastu
nanosekund) s¹ ignorowane (rys. 4). Impuls na wyjœciu
przedstawionego uk³adu pojawia siê tylko przy rów-
noczesnej detekcji i zliczeniu przez obydwa liczniki.
Je¿eli dwa fotony anihilacyjne zostan¹ zarejestrowane
w koincydencji, to miejsce anihilacji zostaje zlokalizo-
wane jako punkt le¿¹cy na linii koincydencji zwanej
lini¹ zdarzenia.

Wystêpuj¹ nastêpuj¹ce rodzaje koincydencji:

– Prawdziwa koincydencja (rys. 5a) – poruszaj¹ce siê
po linii zdarzenia, pochodz¹ce od Ÿród³a fotony s¹
rejestrowane przez detektory w danym w¹skim
przedziale czasowym.

– Koincydencja rozproszenia (rys. 5b) – fotony pocho-
dz¹ce od Ÿród³a ulegaj¹ czêœciowemu rozproszeniu
powoduj¹cemu zmianê ich drogi, a przez to ich
rejestracjê w danym w¹skim przedziale czasowym
przez detektory inne ni¿ te wyznaczaj¹ce dla da-
nego Ÿród³a liniê zdarzenia. Uk³ad detekcji ma za
zadanie wychwyciæ ich mniejsz¹ energiê i zdarze-
nie powinno zostaæ zignorowane.

– Koincydencje losowe (rys. 5c) wystêpuj¹ wtedy,
gdy fotony pochodz¹ce od ró¿nych Ÿróde³ (anihila-
cji) s¹ rejestrowane w danym w¹skim przedziale
czasowym przez detektory zlokalizowane w pierœ-
cieniu naprzeciw siebie.

– Koincydencje wielokrotne wystêpuj¹ wtedy, gdy
wiêcej ni¿ dwa fotony s¹ rejestrowane przez od-
powiednie detektory w danym w¹skim przedziale
czasowym. Poniewa¿ nie mo¿na wówczas okreœliæ
przebiegu linii odpowiedzi, dlatego zdarzenia takie
s¹ odrzucane. Prawdopodobieñstwo ich wyst¹pie-
nia jest bardzo ma³e.
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Rys. 2. Przyk³ad skanera PET
�ród³o: [4]

Rys. 3. Zasada rekonstrukcji obrazu w PET
�ród³o: [5]

Rys. 4. Uk³ad do detekcji fotonów



Z dotychczasowych rozwa¿añ wynika, ¿e detektory
stosowane w PET musi cechowaæ:

– du¿a wydajnoœæ detekcji par fotonów,
– ich wielkoœæ powinna byæ ma³a (jak najlepsze okreœ-

lenie kierunku emisji fotonów),
– jak najlepsza czasowa zdolnoœæ rozdzielcza (se-

lekcja koincydencji i jej braku),
– jak najlepsza energetyczna rozdzielczoœæ (selekcja

koincydencji fotonów).

Takie warunki spe³niaj¹ np. materia³y scyntylacyjne.
Zazwyczaj u¿ywa siê detektorów BGO (Bi3Ge4O12).

4. ZASTOSOWANIA TOMOGRAFII PET

Systemy PET umo¿liwiaj¹ pomiary biochemicznej i fiz-
jologicznej aktywnoœci komórek badanego organu.
Takie badanie funkcjonalne pozwala na ocenê procesów
metabolicznych i przep³ywu krwi. Zmiana poziomu
aktywnoœci biochemicznej komórek, obserwowana na
obrazie w postaci kolorystycznych przejœæ miêdzy ró¿-
nymi regionami, mo¿e wskazywaæ na wystêpowanie
zmian chorobowych. Dziêki temu, mo¿liwe jest wykry-
cie takich zmian w bardzo wczesnym okresie ich zaa-
wansowania, czyli du¿o wczeœniej w porównaniu z in-
nymi technikami obrazowania.

Systemy PET znajduj¹ zastosowanie w:
– neurologii:

• badanie funkcjonalne mózgu, m.in. w procesach
postrzegania, s³uchania, myœlenia i rozpoznawa-
nia obrazów (zu¿ycie tlenu, glukozy, leków);

• w zaburzeniach ruchu zwi¹zanych z chorobami
neurologicznymi (parkinsonizm, choroba Hun-
tingtona, Wilsona);

– kardiologii do oceny pracy serca za pomoc¹ bada-
nia metabolizmu glukozy, ale równie¿ za pomoc¹
znakowanego amoniaku;

– psychiatrii do okreœlenia zmian biochemicznych
mózgu pacjentów ze schizofreni¹ lub np. depresj¹;

– onkologii (wykrywanie zmian nowotworowych) do
odró¿niania form ³agodnych od z³oœliwych (zale¿-
noœæ metabolizmu glukozy), okreœlenia stopnia z³oœ-
liwoœci guza, stwierdzenia przerzutów, oszacowa-
nia efektywnoœci leczenia.

5. PET-CT

Najczêœciej spotykan¹ technik¹ rozszerzaj¹c¹ zastoso-
wania tomografii emisyjnej PET jest ³¹czenie wyników
PET z obrazowaniem typu CT, czyli tomografi¹ kompu-
terow¹ (rys. 6).
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Rys. 5. Rodzaje koincydencji: a) prawdziwe; b) rozproszenia; c) losowe
�ród³o: [6]

a) b) c)

Rys. 6. Porównanie zastosowania w onkologii dwóch technik obrazowania (CT i PET oddzielnie) oraz tomografii ³¹cznej PET-CT
�ród³o: [7]



Takie podejœcie g³ównie stosuje siê w:
– onkologii: aby dok³adnie zlokalizowaæ i kontrolo-

waæ wzrost guza oraz monitorowaæ efekty prowa-
dzonej terapii;

– neurologii: jako badanie pomocnicze w diagnos-
tyce choroby Alzheimera, demencji i napadów pa-
daczkowych;

– chirurgii: w oszacowaniu w³aœciwego miejsca i za-
kresu interwencji chirurgicznej.

6. PODSUMOWANIE

Tomografia emisyjna PET jest niezwykle obiecuj¹c¹
i gwa³townie rozwijaj¹c¹ siê metod¹ obrazowania ¿y-
wego organizmu i jego funkcji.

Coraz wiêcej oœrodków dysponuje t¹ technik¹ i oprócz
wy¿ej wymienionych, bardzo wa¿nych zastosowañ kli-
nicznych wielu badaczy, tak jak grupa Joanny Fowler
z Brookhaven National Laboratory ze Stony Brook Uni-
versity w Nowym Yorku [2], przeprowadza ró¿norodne
eksperymenty naukowe (rys. 7).

W niedalekiej przysz³oœci mo¿na spodziewaæ siê
jeszcze powszechniej stosowanej kombinacji techniki
PET zarówno z badaniem CT, jak i MRI (Magnetic Reso-
nance Imaging) (technik¹ rezonansu magnetycznego),
a tak¿e lepszych wyników klinicznych oraz donios³ych
rezultatów naukowych opartych na opisanych metodach.
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Rys. 7. Porównanie wychwytu enzymu MOA przez organy
wewnêtrzne u osoby pal¹cej i niepal¹cej

�ród³o: [8]

1.5.B. PET to nie zwierz¹tko,
tylko metoda obrazowania

Ma³gorzata W³odarczyk

1. WPROWADZENIE

Jak wiadomo s³owo PET w jêzyku angielskim u¿ywane
jest jako popularne okreœlenie domowego zwierz¹tka.
W tym rozdziale PET Scanner nie bêdzie jednak urz¹-
dzeniem, którego ¿artobliwe wyobra¿enie pokazano na
rysunku 1.

Pozytonowa emisyjna tomografia (PET – Positron
Emission Tomography) jest metod¹ obrazowania, nale-
¿¹c¹ do dzia³u medycyny nuklearnej. Badanie PET
opiera siê na wstrzykniêciu pacjentowi markerów ra-
dioaktywnych, które maj¹ zdolnoœæ ³¹czenia siê z ró¿-
nymi zwi¹zkami chemicznymi.
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Te radioaktywne izotopy j¹drowe, przechodz¹c
przez dany organ, przyczyniaj¹ siê do emisji cz¹stek
gamma, których dystrybucja czasowa oraz po³o¿enie
odnotowuj¹ specjalne detektory tomografu. Technika
ta znalaz³a szczególne zastosowanie w diagnostyce do-
tycz¹cej p³uc oraz mózgu. W badaniach mózgu PET
czêsto wykorzystuje siê do uzyskania informacji o lokal-
nym przep³ywie krwi, czyli tzw. CBF (Cerebral Blood
Flow) [4]. Dane te pozwalaj¹ badaæ funkcjonalne
aspekty mózgu, co jest niezwykle cennym osi¹gniêciem.

2. KRÓTKA HISTORIA
MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Jak zosta³o wspomniane, badania PET stanowi¹ pod-
stawow¹ technikê obrazowania w medycynie nuklear-
nej. Czym zatem zajmuje siê ten dzia³ nauki o zdrowiu
i chorobie? Medycyna nuklearna poœwiêcona jest zasto-
sowaniu radioizotopów tak w diagnostyce, jak równie¿
w terapii. Koncentruje siê na badaniu, w jaki sposób
w ciele cz³owieka zachowuj¹ siê ró¿ne substancje chemicz-
ne, jak przebiegaj¹ w czasie procesy z nimi zwi¹zane.

Pocz¹tki tej dyscypliny wi¹¿¹ siê z pomys³em Gra-
hama Bella, naukowca znanego ju¿ czytelnikom za-
pewne jako wynalazca m.in. telefonu. Bell w 1903 roku
zaproponowa³ doœwiadczenie oparte na umieszczeniu
w pobli¿u zmienionych nowotworowo tkanek radioak-
tywnego radu. Dziêki jego pomys³owoœci wkrótce nie
tylko realn¹ ciszê przerwa³y dŸwiêki telefonów, lecz
tak¿e w umys³ach ówczesnych naukowców coœ „zadz-
woni³o”, obudzi³a siê nowa idea i wkroczono na nie-
znan¹ dot¹d œcie¿kê badañ.

W 1913 roku Frederick Proescher opublikowa³
pierwsz¹ pracê z dziedziny medycyny nuklearnej, do-
tycz¹c¹ badañ nad zastosowaniem do¿ylnie podanego
radu w leczeniu ró¿norodnych schorzeñ. Od tamtej pory
wielu badaczy zaczê³o prowadziæ eksperymenty kon-
centruj¹ce siê wokó³ substancji radioaktywnych, g³ów-
nie w odniesieniu do badania przep³ywu krwi.

Kolejnym ogromnym krokiem w rozwoju tej dyscy-
pliny sta³o siê opublikowanie w 1932 roku przez Erne-
sta O. Lawrence’a oraz Stanleya Livingstona artyku³u
na temat masowej produkcji radioaktywnych izotopów.
Od tego momentu medycyna nuklearna mog³a z fascy-
nuj¹cej, aczkolwiek ma³o praktycznej jeszcze dziedzi-
ny, przerodziæ siê w u¿yteczn¹ w praktyce medycznej
dyscyplinê, jak¹ pozostaje do dziœ. Kolejne lata by³y ob-
fite w wiele badañ nad mo¿liwoœciami stosowania izo-
topów w terapii ró¿nych chorób. W 1940 r. ufundowano
w USA pierwszy cyklotron do masowej produkcji izo-
topów, przydatnych z punktu widzenia medycyny.
W latach 1952–1958 Hal Anger opracowa³ kamerê pro-
mieni gamma, która mog³a byæ wykorzystywana do
tworzenia zdjêæ radiogramów. Pozwala³a wykrywaæ
nowotwór przez obrazowanie promieniowania emito-
wanego przez izotopy [1].

W 1953 roku profesor neurochirurgii, William H.
Sweet, zaprezentowa³ w swym artykule pierwsze ba-
danie pozytonowe. Sukces prototypu skanera pozyto-
nowego doprowadzi³ do stworzenia pierwszego skanera
przeznaczonego do obrazowania mózgu (rys. 2) [2].

Rys. 1. ¯artobliwa wizja skanera PET1

Rys. 2. Pierwsze urz¹dzenie kliniczne do pozytonowego
neuroobrazowania mózgu

�ród³o: [2]

1 Rysunek wykona³a K. Barczewska.
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Technika PET taka, jak¹ znamy obecnie, powsta³a
w 1973 roku w Washington University-St. Louis, dziêki
pracy doktora M.E. Phelpsa oraz zespo³u jego pracow-
ników. W 1974 grupa skonstruowa³a pierwszy aparat
PET, który umo¿liwia³ badanie mózgu i ca³ego cia³a.
W latach 80. PET znalaz³o zastosowanie w onkologii.
Kolejne lata przynios³y nowe osi¹gniêcia, pozwalaj¹ce
na dalszy rozwój techniki. Obecnie PET stosowana jest
coraz powszechniej, na rynku pojawia siê coraz wiêcej
skanerów, a badania znajduj¹ nowe zastosowania [9].

3. PET I ZWIERZÊTA DOMOWE

Pozytonow¹ emisyjn¹ tomografiê ze zwierzêtami wbrew
pozorom ³¹czy nie tylko nazwa. Szczególnie du¿o na ten
temat, oczywiœcie jeœli tylko mog³yby mówiæ, mia³yby
do powiedzenia ma³e gryzonie.

Wspó³czeœnie badania metod¹ PET prowadzi siê bo-
wiem, jak i wiele innych prób medycznych, nie tylko na
ludziach, ale tak¿e na zwierzêtach.

Grupa naukowców z Europejskiej Organizacji Ba-
dañ J¹drowych CERN rozpoczê³a miêdzynarodow¹
wspó³pracê w ramach projektu Crystal Clear Collabo-
ration (CCC). CCC stworzy³o i skonstruowa³o spe-
cjalne tomografy PET dla ma³ych zwierz¹t – Clear-PET
(rys. 3). Zosta³y one stworzone specjalnie z myœl¹
o badaniu szczurów oraz myszy. Tomografy s¹ przewa¿-
nie stosowane do pomiaru aktywnoœci mózgu zwierz¹tek
(rys. 4). Badania takie wykorzystuje siê obecnie g³ów-
nie w pracach nad tworzeniem nowych oraz doskonale-
niem ju¿ obecnych leków. Dzia³anie œrodków chemicz-
nych na organizmy gryzoni, efekty ich stosowania mo¿-
na monitorowaæ na bie¿¹co in vivo.

Rys. 3. Tomograf ClearPET. Badanie szczura
�ród³o: [8]

Rys. 4. Obraz PET mózgu szczura, praca z projektu CCC, opisy po polsku wykonane przez autorkê
�ród³o: [8]
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Nowe tomografy ClearPET pozwoli³y na uzyskanie
dobrych efektów dziêki niespodziewanie wysokiej roz-
dzielczoœci przestrzennej – do 1 mm! [8].

Specjalne skanery dla ma³ych zwierz¹t pozwalaj¹
oczywiœcie równie¿ na obrazowanie innych czêœci orga-
nizmu – np. serca, uk³adu kostno-szkieletowego. Zalety
stosowania PET na ma³ych zwierzêtach s¹ ogromne.
Przede wszystkim metaboliczne procesy mog¹ byæ ob-
serwowane na ¿ywych organizmach w warunkach na-
prawdê korzystnych dla zwierz¹t. Nie s¹ one poddawa-
ne wiêkszemu uczuciu dyskomfortu i nie znajduj¹ siê
w gorszych warunkach ni¿ te, których doœwiadcza zwy-
k³y pacjent badany za pomoc¹ PET. Ponadto badania
mog¹ byæ powtarzane wielokrotnie na tym samym orga-
nizmie, co zwiêksza rzetelnoœæ i wartoœæ pomiaru, a tak-
¿e pozwala na znaczn¹ redukcjê liczby potrzebnych
zwierz¹t doœwiadczalnych [10].

4. PET I LUDZIE

Metoda PET doczeka³a siê bardzo ciekawych zastoso-
wañ w neurologii. Wiêkszoœæ chorób mózgu mo¿e byæ
dziêki niej skutecznie wykryta, zmiany w obrazie móz-
gu s¹ stosunkowo ³atwe do interpretacji. Nietrudno jest
zlokalizowaæ uszkodzone, niefunkcjonuj¹ce fragmenty
tkanki, które zosta³y zniszczone np. w wyniku wypadku
[7]. Technika ta jest tak¿e bardzo przydatna w rozpoz-
nawaniu problemów dotycz¹cych kr¹¿enia krwi w móz-
gu, ognisk padaczkowych. Pozwala w chorobie Parkinso-
na stawiaæ diagnozy dotycz¹ce rodzaju zaburzeñ, a tak-
¿e okreœlaæ dok³adne miejsce ich wyst¹pienia. Daje
nawet mo¿liwoœci oceny skutecznoœci podjêtego lecze-
nia tej choroby. Jest ponadto bardzo efektywna w wy-
krywaniu nowotworów [6]. Obrazowanie PET stosuje
siê tak¿e w badaniach naukowych do wyznaczania
obszarów mózgu, które wykazuj¹ siê zwiêkszon¹ b¹dŸ
zmniejszon¹ aktywacj¹ pod wp³ywem okreœlonych
czynników. Metoda pozwala np. wyznaczyæ regiony
pobudzone przez za¿ycie œrodków narkotyzuj¹cych
i zaobserwowaæ wywo³ane zmiany funkcjonowania
mózgu [7].

PET daje mo¿liwoœæ prowadzenia badañ nad umiejs-
cowieniem ró¿nych funkcji poznawczych oraz rucho-
wych w mózgu [4]. Do badañ takich stosuje siê skanery
PET z zamieszczonymi wewn¹trz ekranami, na których
wyœwietlane s¹ obrazki b¹dŸ ró¿ne polecenia czy zada-
nia dla pacjenta. Odpowiedzi mo¿e udzielaæ osoba bada-
na poprzez naciœniêcie rêk¹ odpowiedniego przycisku.
W ten sposób mo¿liwe jest zlokalizowanie aktywowa-
nych czêœci mózgu oraz si³y ich pobudzenia w zale¿-
noœci od rodzaju i trudnoœci zadania czy te¿ rodzaju pre-
zentowanego obrazu. Mo¿na dziêki temu np. zbadaæ,
które obszary mózgu najsilniej odpowiadaj¹ podczas
przetwarzania drastycznych zdjêæ, a które podczas prze-
twarzania obrazów przyjemnych. Richard Haier przy

u¿yciu techniki PET dostarczy³ spektakularnych danych
zwi¹zanych z biologicznymi podstawami inteligencji.
Przy u¿yciu omawianej techniki neuroobrazowania
mierzy³ poziom metabolizmu w ró¿nych obszarach kory
mózgowej zale¿nie od poziomu inteligencji osoby ba-
danej oraz trudnoœci zadania. Badacz wraz ze wspó³pra-
cownikami dostrzeg³, ¿e trudniejsze zadania wymagaj¹
wiêkszego zu¿ycia glukozy przez mózg. Jednak¿e ob-
serwowany efekt by³ stosunkowo mniej wyraŸny u osób
bardziej uzdolnionych. Zgodnie z koncepcj¹ badacza,
z eksperymentu wynika, i¿ biologicznym pod³o¿em in-
teligencji jest wydajnoœæ pracy tkanki mózgowej. A za-
tem wy¿szy poziom inteligencji bêd¹ wykazywali ci
z nas, którzy potrafi¹ rozwi¹zywaæ trudne zadania, zu-
¿ywaj¹c mniejsz¹ iloœæ energii [5].

5. CZY PET MA OGRANICZENIA?

G³ówn¹ zalet¹ PET jest jej bardzo wysoka czu³oœæ i mo-
¿liwoœæ badania nawet subtelnych zmian powstaj¹cych
w badanych strukturach [6]. Ponadto PET cechuje siê
stosunkowo dobr¹ rozdzielczoœci¹ przestrzenn¹ (prze-
wa¿nie oko³o 5 mm). Niestety rozdzielczoœæ czasowa
tej metody jest bardzo s³aba, co wci¹¿ znacznie ograni-
cza mo¿liwoœci przeprowadzania wspomnianych badañ
nad funkcjonowaniem mózgu wobec bardzo du¿ej szyb-
koœci przebiegu procesów w uk³adzie nerwowym. Co
wiêcej, technika ta jest jedn¹ z najdro¿szych, gdy¿ kosz-
ty wytwarzania znaczników, markerów s¹ bardzo wy-
sokie [3]. Dodatkowy problem zwi¹zany z markerami to
fakt, ¿e s¹ one substancjami radioaktywnymi. Z tego po-
wodu pomiary wykonywane podczas jednego badania
musz¹ byæ ograniczone w liczbie i w czasie, a technika
nie nadaje siê do badania dzieci czy kobiet w ci¹¿y [4].

6. PODSUMOWANIE

PET jako wci¹¿ udoskonalana metoda obrazowania po-
zwala uzyskiwaæ bardzo cenne i u¿yteczne wizualizacje
w diagnostyce medycznej. Mo¿liwoœæ przedstawiania
nie tylko struktur, ale i pracy mózgu daje szerok¹ gamê
fascynuj¹cych mo¿liwoœci badania tego organu. Pamiê-
taj¹c o wadach metody, nale¿y doceniæ jej przydatnoœæ
równie¿ w dziedzinach nauki wykraczaj¹cych poza
sam¹ medycynê, jak np. psychologia.
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1.6.A. Termografia w zastosowaniach medycznych
Przemys³aw Korohoda, Jacek A. Pietrzyk

1. WSTÊP

Pojêcie termografii obejmuje zazwyczaj proces rejes-
tracji i przetwarzania obrazów cyfrowych zwanych ter-
mogramami, pozyskanych dla zakresu promieniowania
podczerwonego w celu otrzymania informacji o rozk³a-
dzie temperatury na powierzchni badanego obiektu lub
zbioru obiektów tworz¹cych tak zwan¹ scenê. Pojêcie
to mo¿e tak¿e obejmowaæ analizê oraz wyci¹ganie
wniosków na podstawie zarejestrowanych i zazwyczaj
przetworzonych komputerowo termogramów.

Dla porównania, przez termowizjê rozumie siê czê-
sto jedynie na bie¿¹co prowadzon¹ wizualn¹ analizê
sceny w zakresie bliskiej podczerwieni, bez wyznacza-
nia wartoœci temperatury. W praktyce zdarza siê czêsto,
¿e termowizja i termografia traktowane s¹ jako pojêcia
równowa¿ne. Do termografii zalicza siê niekiedy tak¿e
inne formy obrazowania rozk³adu temperatury. Na
przyk³ad z wykorzystaniem ciek³okrystalicznej folii,
zmieniaj¹cej w³aœciwoœci optyczne w zale¿noœci od tem-
peratury. Foli¹ tak¹ pokrywa siê badan¹ powierzchniê
cia³a, któr¹ uprzednio zabarwia siê na czarno, a nastêp-
nie za pomoc¹ klasycznej fotografii rejestruje siê uwi-
doczniony rozk³ad barw. W niniejszym rozdziale pod
pojêciem termografii bêdzie przedstawiona wy³¹cznie
termografia podczerwieni.

Prawid³owe organizowanie, realizowanie i wykorzy-
stanie badania termograficznego w diagnostyce medycz-
nej wymaga dobrego rozumienia zjawisk zwi¹zanych
z procesami wymiany termodynamicznej zarówno w ra-
mach organizmu, jak i miêdzy organizmem a otoczeniem.

Znane s¹ trzy podstawowe metody wymiany energii
cieplnej: konwekcja (zwana te¿ unoszeniem), termody-
fuzja (czyli przewodzenie cieplne) oraz promieniowanie.
W przypadku wnêtrza organizmu cz³owieka unoszenie
nastêpuje przede wszystkim dziêki przep³ywowi krwi.
W ten sposób stosunkowo szybko energia cieplna mo¿e
byæ transportowana miêdzy odleg³ymi rejonami cia³a.
Dyfuzja polega na stopniowym przenikaniu energii
cieplnej do danego oœrodka – nawet je¿eli makroskopo-
wo oœrodek ten jest nieruchomy. W ten sposób energia
cieplna mo¿e przenikaæ przez wszystkie tkanki. Jest to
jednak proces zale¿ny od przewodnoœci cieplnej k –
ka¿dy rodzaj tkanki ma w³aœciw¹ sobie wartoœæ tego pa-
rametru wyra¿an¹ w W�m-1

�K-1. Przyk³adowe wartoœci
przewodnoœci cieplnej tkanek mierzone in-vitro mog¹
znacznie ró¿niæ siê od siebie, np. dla skóry przy po-
wierzchni k = 0,27; krwi k = 0,49; t³uszczu podskórnego

k = 0,22 [10]. Jedynym sposobem przekazywania ener-
gii cieplnej nie wymagaj¹cym bezpoœredniego kontaktu
jest promieniowanie podczerwone. W ten w³aœnie spo-
sób S³oñce ogrzewa Ziemiê pomimo tego, i¿ oba obiek-
ty oddziela niemal doskona³a pró¿nia.

Energia cieplna mo¿e byæ przez organizmy ¿ywe po-
bierana bezpoœrednio z otoczenia, jednak w znacznym
stopniu powstaje w samym organizmie z innych form
energii. Jednym ze sposobów dostarczania energii jest
codzienne spo¿ywanie pokarmów i p³ynów. Wymiana
energii z otoczeniem mo¿e przebiegaæ na wiele sposo-
bów.

Organizm cz³owieka mo¿e traciæ energiê ciepln¹ po-
przez:

– dyfuzjê – w powietrzu o doœæ niskim wspó³czyn-
niku przewodnoœci cieplnej (k = 0,028) tracimy t¹
drog¹ energiê ciepln¹ znacznie wolniej ni¿ na
przyk³ad w stoj¹cej wodzie (k = 0,56) – st¹d te¿
w warunkach wy¿szej wilgotnoœci powietrza szyb-
ciej zachodzi wymiana energii cieplnej z otocze-
niem (dobrze o tym wiedz¹ u¿ytkownicy sauny),

– konwekcjê – na wietrze lub w czasie jazdy na rowe-
rze, tracimy ciep³o zdecydowanie szybciej,

– promieniowanie cieplne. Tej drodze utraty energii
cieplnej poœwiêcimy uwagê w dalszej czêœci roz-
dzia³u, gdy¿ przek³ada siê ona na mo¿liwoœci prak-
tycznego wykorzystania jej w diagnostyce i obrazo-
waniu medycznym.

Wszystkie wymienione sposoby wymiany energii
mog¹ równie¿ powodowaæ pobieranie energii cieplnej
z otoczenia – na przyk³ad energiê promieniowania wy-
korzystujemy wygrzewaj¹c siê w s³oñcu.

Organizm ludzki, by poprawnie funkcjonowaæ, musi
znajdowaæ siê w stanie równowagi dynamicznej, za co
odpowiadaj¹ liczne i z³o¿one mechanizmy kontroluj¹ce
równowagê ustrojow¹, tzw. homeostazê. Szczególnym
elementem tej równowagi jest termodynamiczny stan
organizmu, wynikaj¹cy z wewnêtrznego oraz zewnêtrz-
nego bilansu wymiany energetycznej. Wszelkie zaburze-
nia tego stanu musz¹ byæ korygowane, za co odpowiada
przede wszystkim podwzgórze zlokalizowane w miêdzy-
mózgowiu. Korzystaj¹c z ujemnego sprzê¿enia zwrot-
nego skonstruowanego na bazie autonomicznego uk³a-
du nerwowego, podwzgórze monitoruje temperaturê
krwi i w razie potrzeby odpowiednio reaguje. W przy-
padku nadmiernego och³odzenia któregoœ z obszarów
(narz¹dów) organizmu wymuszane jest w tym rejonie
obkurczenie naczyñ przebiegaj¹cych w pobli¿u skóry,



czêste skurcze miêœni (dreszcze) oraz inne, generuj¹ce
ciep³o procesy wymiany energii (metabolizm). Pojawia
siê te¿ „gêsia skórka”, powoduj¹ca wyprostowanie ow³o-
sienia, co w efekcie prowadzi do powstania izolacyjnej
warstwy powietrza „uwiêzionego” tu¿ przy skórze. Z ko-
lei nadmiar ciep³a wydalany jest z organizmu poprzez
wydzielanie potu (ciep³o parowania), rozszerzenie w³o-
sowatych naczyñ krwionoœnych przebiegaj¹cych przy
powierzchni cia³a oraz wydech (konwekcja). Nastêpuje
te¿ os³abienie procesów metabolicznych. Cz³owiek czêsto
œwiadomie wspomaga te procesy, na przyk³ad poprzez
wymuszanie przep³ywu powietrza (wentylatory, wa-
chlowanie).

Ju¿ w staro¿ytnoœci zauwa¿ono, i¿ pojawienie siê
nietypowych rozk³adów temperatury mo¿e byæ trakto-
wane jako wskazówka diagnostyczna. Staro¿ytni Egip-
cjanie szkolili swoich medyków w dotykowym wykry-
waniu podwy¿szonej temperatury w okolicy ran w celu
wykrywania stanu zapalnego. Kilka wieków przed na-
sz¹ er¹ Grecy stosowali pokrywanie powierzchni cia³a
pacjenta wilgotn¹ glin¹, by ta – zmieniaj¹c barwê
w trakcie wysychania – wskazywa³a obszary cieplejsze.
Zreszt¹, sam Hipokrates twierdzi³, i¿ „je¿eli jedna czêœæ
cia³a ludzkiego jest cieplejsza lub zimniejsza ni¿ reszta,
to jest ona dotkniêta chorob¹” [15]. Od czasów staro¿yt-
nych podwy¿szona temperatura jest jednym z piêciu
podstawowych wskaŸników stanu zapalnego (obok za-
czerwienienia, obrzêku, bólu i utraty czynnoœci).

Termologia medyczna bazuje na bogatej wspó³cze-
snej wiedzy na temat zale¿noœci miêdzy zmianami tem-
peratury ca³ego cia³a lub jego czêœci oraz na odnoszeniu
tych zmian do stanu równowagi i badaniu mo¿liwych
przyczyn tych zmian. Z tej wiedzy wynika powa¿ny po-
tencja³ diagnostyczny, którego Ÿród³em s¹ pomiary roz-
k³adów temperatury na powierzchni cia³a.

2. PROMIENIOWANIE TERMICZNE
CZ£OWIEKA

Promieniowanie podczerwone jest promieniowaniem
elektromagnetycznym, którego d³ugoœæ fali jest wiêk-
sza ni¿ górna granica dla œwiat³a widzialnego, czyli ok.
0,75 �m. Górna granica d³ugoœci fali dla œwiat³a pod-
czerwonego jest ró¿na wed³ug ró¿nych autorów, jednak
z punktu widzenia termografii rozró¿nia siê nastêpuj¹ce
przedzia³y: a) podczerwieñ bliska (0,75÷0,3 �m), b)
podczerwnieñ œrednia (3÷6 �m), c) podczerwieñ daleka
(6÷15 �m).

Celem termografii jest pozyskanie – a nastêpnie wy-
korzystanie – informacji o rozk³adzie temperatury,
a fala elektromagnetyczna jest traktowana w tym przy-
padku jako noœnik tej informacji. Co wa¿ne – informa-
cja przenoszona przez fale mo¿e byæ niekompletna lub
zak³ócona! Podstawowe prawa fizyki, na których ba-
zuje termografia, odkryto na prze³omie XIX i XX wieku
i wi¹¿¹ siê one z takimi postaciami, jak: Gustaw Kirch-

hoff, Josef Stefan, Ludwig Boltzman, Wilhelm Wien
oraz Max Planck.

Je¿eli przez zdolnoœæ emisyjn¹ �(�,T) zdefiniujemy
iloœæ energii emitowanej w postaci fali elektromagne-
tycznej o zadanej d³ugoœci, w jednostce czasu i na jed-
nostkê powierzchnia cia³a, to cia³o doskonale czarne
posiada maksymaln¹ zdolnoœæ emisyjn¹, opisan¹ rów-
naniem Plancka (1900 r.)
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Sta³e w powy¿szym wzorze to: e – podstawa logaryt-
mu naturalnego (e = 2,7183...), c1 � 3,74182�10-16 W�m2,
c2 � 69,5043 m-1

�K-1. Istotnym zastrze¿eniem jest, i¿
prawo Plancka dotyczy tzw. promieniowania zrównowa-
¿onego, czyli gdy iloœæ energii emitowanej jest równa
iloœci energii poch³anianej (cia³o doskonale czarne po-
ch³ania ca³¹ docieraj¹c¹ do niego energiê promieniowa-
nia). Z punktu widzenia budowy, modelem cia³a dosko-
nale czarnego jest Ÿrenica naszego oka, natomiast zdol-
noœæ emisyjn¹ zbli¿on¹ do opisanej równaniem Plancka
w znacznym zakresie d³ugoœci fal posiada S³oñce. Oba
powy¿sze naturalne modele cia³a doskonale czarnego s¹
jednak w istotny sposób ograniczone – w ¿adnym
z nich nie mo¿emy dowolnie zmieniaæ temperatury.

Z punktu widzenia zastosowañ medycznych istotne
jest, i¿ dla przedzia³u fal od 3 �m do 15 �m skóra ludzka
posiada zdolnoœæ emisyjn¹ na poziomie 0,975±0,05
zdolnoœci emisyjnej cia³a doskonale czarnego, czyli jest
dla tego przedzia³u d³ugoœci fal cia³em szarym, ze
wspó³czynnikiem 0,975. Dla œwiat³a widzialnego nasza
skóra nie przypomina ju¿ cia³a doskonale czarnego
i, miêdzy innymi dlatego „nie œwiecimy” mimo tego, ¿e
mamy temperaturê wy¿sz¹ od zera bezwzglêdnego.
Z prawem Plancka mo¿na ³atwo powi¹zaæ prawo prze-
suniêæ Wiena, wed³ug którego d³ugoœæ fali, dla której
wystêpuje maksimum zdolnoœci emisyjnej cia³a dosko-
nale czarnego, jest powi¹zana z temperatur¹ w skali
Kelvina jedynie poprzez pewn¹ sta³¹

�max � �T b (2)

gdzie sta³a b � 2,898�10–3 m�K. £atwo mo¿na wyliczyæ,
i¿ dla przedzia³u temperatur od 25oC do 42oC, maksi-
mum promieniowania wystêpuje dla d³ugoœci fali z prze-
dzia³u od ok. 9,2 �m do ok. 9,7 �m.

Dla lepszego zrozumienia powy¿szych praw prze-
prowadzimy pewne obliczenia. Je¿eli przyjmiemy, i¿
powierzchnia cia³a wynosi B = 1,73 m2 (œrednia popula-
cyjna) a jej temperatura T = 309,76K (czyli 36,6oC), to
wyznaczaj¹c numerycznie pole S pod za³o¿onym frag-
mentem wykresu (tylko dla odcinka � od 3 �m do 15 �m,
dla którego œrednia wartoœæ � wynosi ok. 25 MW/m3),
wartoœæ mocy promieniowanej energii dla wybranego
przedzia³u � wyniesie: P = S�B � 12 �m�25 MW/m3

�

1,73 m2 = 519 W (rys. 1).

Przemys³aw Korohoda, Jacek A. Pietrzyk
Termografia w zastosowaniach medycznych



Gdyby nie istnia³y inne formy wymiany energii z oto-
czeniem (patrz zastrze¿enie o promieniowaniu zrówno-
wa¿onym), to na pokrycie takiego wydatku energetycz-
nego musielibyœmy spo¿ywaæ ponad 10 tysiêcy kiloka-
lorii! (Tymczasem norma dzienna, w zale¿noœci od p³ci,
wieku i sposobu ¿ycia, wynosi kilka tysiêcy kilokalorii).

Warto te¿ wspomnieæ, i¿ skóra ludzka niewiele ró¿ni
siê od tzw. Ÿród³a Lamberta. Oznacza to, ¿e obserwowa-
ne termograficznie przedramiê przypominaj¹ce walec
bêdzie mia³o niemal identyczny odczyt temperatury
w osi walca, co w pobli¿u jego krawêdzi. W³aœciwoœæ ta
daje efekt „sp³aszczenia” – na termogramie badane
przedramiê wygl¹da jakby by³o p³askie, a nie walcowa-
te. Oczywiœcie, niekiedy nawet te niewielkie ró¿nice
w stosunku do idealnego Ÿród³a Lamberta tak¿e mog¹
byæ istotne i dlatego s¹ tak¿e dok³adnie badane.

3. NAJNOWSZA HISTORIA
ZASTOSOWAÑ TERMOGRAFII
W MEDYCYNIE W SKRÓCIE

Istnienie promieniowania podczerwonego odkry³ w roku
1800 astronom William Herschel, a 30 lat póŸniej jego
syn, John Herschel, dokona³ rejestracji pierwszego ter-
mogramu. Wykorzysta³ on do tego tradycyjn¹ kliszê
i odpowiedni filtr usuwaj¹cy niepo¿¹dane pasma pro-
mieniowania (np. œwiat³o widzialne). Pierwsze wspó³-
czesne badania nad medycznym wykorzystaniem ter-
mografii odnotowano jednak oficjalnie dopiero pod ko-
niec lat 50. XX wieku, gdy technologia podczerwieni
przesta³a byæ zastrze¿ona jedynie do zastosowañ mili-
tarnych. Raymond Lawson, kanadyjski chirurg, prze-
prowadzi³ wówczas wstêpne próby termograficznego
wykrywania nowotworu piersi. Od tego czasu odnoto-
wano ogromny postêp technologiczny sprzyjaj¹cy udo-
stêpnieniu termografii, opublikowano tysi¹ce prac nau-
kowych opisuj¹cych rozmaite zastosowania termografii
w medycynie, przy czym ponad 800 prac poœwiêcono
samemu tylko badaniu piersi. W roku 2004 zatwierdzo-

no w Stanach Zjednoczonych zakrojony na szerok¹ ska-
lê projekt badawczy, którego celem jest opracowanie
termograficznej metody badañ przesiewowych piersi.
W miêdzyczasie pojawi³y siê doniesienia o charakterze
przegl¹dowych raportów neguj¹ce przydatnoœæ termo-
grafii zarówno do populacyjnych badañ przesiewowy-
ch, jak i jako badania uzupe³niaj¹cego do wykrywania
i diagnozowania zmian nowotworowych piersi. Od wie-
lu ju¿ lat funkcjonuj¹ regionalne organizacje promuj¹ce
i rozwijaj¹ce problematykê zastosowania termografii
w medycynie – np. European Society of Thermology,
American Society of Thermology, Japanese Society of
Thermology, Polish Society of Thermographic Diagno-
stics in Medicine. Jednoczeœnie wiele powa¿nych towa-
rzystw medycznych i indywidualne autorytety odnosz¹
siê krytycznie do termografii jako narzêdzia diagno-
stycznego. WyraŸnie widoczny jest podzia³ na zwolen-
ników i przeciwników tej metody.

Wyobra¿enie o mo¿liwych wspó³czeœnie zastosowa-
niach termografii w medycynie zawarto w wielu pod-
rêcznikach termologii i termografii medycznej, z których
w Polsce dostêpny jest atlas opracowany pod redakcj¹
A. Jung, J. ¯ubera i F. Ringa [4]. Szczegó³owo zilustro-
wano w nim ka¿de z wymienionych poni¿ej zastoso-
wañ, badaj¹c, diagnozuj¹c lub monitoruj¹c:

– oko podczas operacji zaæmy,
– stan jamy ustnej podczas zabiegów dentystycznych,
– skórny przep³yw krwi w obszarze g³owy w warun-

kach niedotlenienia wysokoœciowego,
– zapalenie p³uc,
– leczenie astmy oskrzelowej,
– zmiany zapalne zatok przynosowych,
– skórne odczyny alergiczne
– naczynia ¿ylne koñczyn dolnych w badaniach prze-

siewowych,
– zakrzepowe zapalenia ¿y³y udowej,
– krytyczne niedokrwienie koñczyn dolnych z oblite-

racyjnym zapaleniu têtnic,
– zespó³ stopy cukrzycowej,
– deformacje naczyñ krwionoœnych u chorych z ze-

spo³em Klippel-Trenaunay ,
– zmiany w obrêbie gruczo³u tarczowego,
– stan przed- i pooperacyjny ¿ylaków powrózka na-

siennego,
– efektywnoœci æwiczeñ fizycznych u dzieci z orto-

statycznymi zaburzeniami uk³adu sercowo-naczy-
niowego,

– zespo³y uciskowe nerwów obwodowych,
– zapalne zmiany oko³ostawowe tkanek miêkkich

u chorych z przewlek³ym zapaleniem stawów,
– przebieg pooperacyjny po leczeniu choroby Pageta

(nowotworu koœci),
– g³êbokoœci ran oparzeniowych.

Zastosowanie termografii w kardiochirurgii interwen-
cyjnej oraz w diagnostyce eksperymentalnej choroby
oparzeniowej przedstawiono w monografii pod redak-
cj¹ A. Nowakowskiego [10].

CZÊŒÆ 1. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA: JAK MASZYNY WIDZ¥ LUDZI

Rys. 1. Wykresy zale¿noœci wed³ug prawa Plancka (1), dla
wartoœci temperatur T: 304,68K, 209,68K oraz 314,68K
(czyli: 31,6oC, 36,6oC oraz 41,6oC). Rysunek stanowi tak¿e

ilustracjê dla wyliczenia przedstawionego w tekœcie



4. SK¥D SIÊ BIOR¥ TERMOGRAMY

Rejestracja termogramów mo¿e bardzo przypominaæ
zwyk³¹ fotografiê cyfrow¹. Nie wolno jednak ulec temu
z³udzeniu i dlatego nale¿y wyraŸnie podkreœliæ szereg
ró¿nic, których niedostrze¿enie mo¿e w istotny sposób
ograniczyæ przydatnoœæ pozyskanych i zarchiwizowa-
nych termogramów. Tam, gdzie jest to mo¿liwe, nale¿y
z tego podobieñstwa odpowiednio skorzystaæ – stosuj¹c
np. techniki komputerowego przetwarzania obrazów.

Kamera termograficzna

Typowy obraz cyfrowy ma kszta³t prostok¹ta podzielo-
nego na maleñkie prostok¹ciki – piksele. Siatka pikseli
tworzy matrycê, której ka¿dy element ma okreœlon¹
wartoœæ (poziom szaroœci – dla obrazu monochromatycz-
nego) lub zestaw 3 wartoœci (np. odpowiadaj¹ce bar-
wom: czerwonej, zielonej i niebieskiej). W przypadku
aparatu cyfrowego o ok. 3,8 mln pikseli mo¿e to byæ
matryca o 1704 wierszach i 2272 kolumnach (obraz
1704x2272). Jednak dla typowych zastosowañ medycz-
nych, za wystarczaj¹ce uznaje siê termogramy o roz-
miarach ok. 240x320 pikseli (ok. 77 tys. pikseli). Po-
cz¹tkowo matrycê termogramu uzyskiwano za pomoc¹
pojedynczego detektora i uk³adu wiruj¹cych wokó³
wzajemnie prostopad³ych osi elementów optycznych,
tworz¹cego system skanuj¹cy w poziomie i w pionie.
Nastêpnie stosowano linijki detektorów, uk³ady linijek,
a obecnie stosuje siê matryce – odpowiadaj¹ce np. ma-
trycom CCD w zwyk³ych aparatach cyfrowych. Matry-
ce te nosz¹ nazwê Focal Plane Array (FPA), poniewa¿
rejestruj¹ promieniowanie w ognisku uk³adu optycz-
nego kamery. Dla zastosowañ w temperaturze pokojo-
wej detektory fotonowe – dzia³aj¹ce na zasadzie po-
dobnej do np. fotodiody – wymaga³y pocz¹tkowo ch³o-
dzenia ciek³ym azotem. PóŸniej opracowano konstruk-
cje z ch³odzeniem elektronicznym – np. ogniwem Pel-
tiera. Od kilku lat coraz bardziej powszechne staj¹ siê
jednak kamery z detektorami termicznymi – np. bolo-
metrycznymi, które w ogóle nie wymagaj¹ ch³odzenia.
W detektorach tych padaj¹ce promieniowanie odfiltro-
wane tak, by zawiera³o wy³¹cznie odpowiednio dobrany
zakres d³ugoœci fal, powoduje zmianê opornoœci mikro-
skopijnych elementów oporowych – co jest natychmiast
rejestrowane przez odpowiednie uk³ady pomiarowe.
Mniejsza szybkoœæ dzia³ania tych detektorów w porów-
naniu do detektorów fotonowych (czas odpowiedzi po-
wy¿ej 1 �s) w typowych zastosowaniach medycznych
nie stanowi ¿adnej bariery, natomiast brak koniecznoœci
ch³odzenia obni¿a cenê i u³atwia eksploatacjê kamer.

Rozdzielczoœæ przestrzenna kamery jest silnie powi¹-
zana z jej polem widzenia wyra¿anym w jednostkach
k¹ta. Typowe pole widzenia 18ox24o przy rozdzielczo-
œci obrazu 240x320 pikseli daje k¹tow¹ rozdzielczoœæ
przestrzenn¹ w pionie i w poziomie 1,3 mrad (dla nie-

du¿ych wartoœci k¹ta funkcja tangens jest przybli¿ana
zale¿noœci¹ liniow¹: tg(x)�x, wartoœci w stopniach zo-
sta³y przeliczone na radiany) (rys. 2).

Oprócz rozdzielczoœci przestrzennej kamery termo-
graficznej, okreœla siê tak¿e jej precyzjê, czyli zgodnoœæ
wyznaczonej temperatury z bezwzglêdn¹ wartoœci¹
temperatury rzeczywistej. Dla typowych kamer stoso-
wanych w medycynie precyzja wynosi ok. 1% mierzo-
nego zakresu temperatur, co odpowiada wartoœciom
poni¿ej 1oC (lub 1K, poniewa¿ rozwa¿aj¹c zmiany tem-
peratury a nie ich wartoœci bezwzglêdne, w obu skalach
otrzymamy identyczne wartoœci). Znacznie mniejsze
wartoœci – typowo poni¿ej 0,1oC – odnosz¹ siê do czu-
³oœci (lub rozdzielczoœci) temperaturowej, która w przy-
bli¿eniu oznacza najmniejsz¹ wykrywan¹ ró¿nicê tem-
peratur.

W praktyce najczêœciej stosuje siê nastêpuj¹ce
parametry charakteryzuj¹ce w³aœciwoœci termiczne ka-
mery:

– NETD (ang. Noise Equivalent Temperature Diffe-
rence) najmniejsza ró¿nica temperatur obiektu, po-
woduj¹ca emisjê promieniowania wywo³uj¹c¹ ge-
neracjê przez detektor sygna³u o wartoœci równej
szumowi detektora. Niekiedy NETD jest – w pew-
nym uproszczeniu – nazywany czu³oœci¹ lub roz-
dzielczoœci¹ temperaturow¹ kamery.

– MRTD (Minimum Resolvable Temperature Diffe-
rence) minimalna rozró¿nialna ró¿nica temperatur.
Jest to minimalna ró¿nica temperatur miêdzy czte-
rema wzorcowymi paskami i t³em, przy której ob-
serwator obrazu termicznego z 70% prawdopo-
dobieñstwem okreœli orientacjê pasków, przy cy-
klicznym przesuwaniu kamery nad tymi paskami
[2]. Wielkoœæ ta charakteryzuje ³¹cznie rozdziel-
czoœæ temperaturow¹ i przestrzenn¹.

– MDTD (Minimum Detectable Temperature Diffe-
rence) minimalna wykrywalna ró¿nica temperatur;
jest to wynik testu, w którym obserwator termogra-
mu jest w stanie odró¿niæ okr¹g³¹ lub kwadratow¹
jednolit¹ plamê na jednolitym tle.
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Rys. 2. Schematyczna ilustracja ukazuj¹ca zwi¹zek pomiêdzy
polem widzenia (tu: 18ox24o) oraz punktami (pikselami) ter-
mogramu rejestrowanymi za pomoc¹ matrycy FPA o rozmiar-
ach wyra¿onych w pikselach: MxN – czyli M wierszy oraz N

kolumn



O czym warto wiedzieæ, przystêpuj¹c do pracy
z kamer¹ termograficzn¹

Prowadz¹c medyczne badania termograficzne nale¿y
pamiêtaæ o szeregu wa¿nych zjawisk i w³aœciwoœci ma-
terii oraz organizmu ludzkiego. Poni¿ej wymieniono je-
dynie niektóre z nich.

1. Promieniowanie podczerwone podlega analogicz-
nym prawom fizyki jak promieniowanie widzialne
(natura korpuskularno-falowa, odbicie, za³amanie,
rozszczepienie, bilans energii poch³anianej, odbitej
i emitowanej itd.).

2. Zwyk³a fotografia cyfrowa zazwyczaj rejestruje
promieniowanie elektromagnetyczne odbite od obiek-
tu, natomiast w przypadku termografii promienio-
wanie to powinno byæ przez obiekt emitowane (wy-
twarzane).

3. Termogram stanowi¹cy wynik pomiaru jest matry-
c¹ (macierz¹) wartoœci temperatury, a jego wizua-
lizacja w postaci arbitralnie wybranej palety kolo-
rów jest jedynie pewnym zabiegiem u³atwiaj¹cym
wizualn¹ analizê przeprowadzan¹ przez lekarza.

4. Materia³y, których w³aœciwoœci optyczne znamy
z naszego codziennego doœwiadczenia, w przypad-
ku promieniowania podczerwonego mog¹ nas bar-
dzo zaskoczyæ. Szk³o traci swoje w³aœciwoœci prze-
puszczalnoœci dla promieniowania elektromagne-
tycznego dla fal o d³ugoœci wiêkszej ni¿ ok. 4 �m,
a wspó³czynnik odbicia jest praktycznie zerowy dla
przedzia³u od 5 �m do 8 �m. Natomiast dla prze-
dzia³u fal od 5 �m do 9 �m wspó³czynnik emisyj-
noœci zwyk³ego szk³a w temperaturze pokojowej
jest bliski jednoœci (wynosi 0,97, czyli jest to po-
dobnie jak skóra cia³o szare) [9]. Absorpcyjnoœæ
czystej wody jest najmniejsza w paœmie promienio-
wania widzialnego – dlatego czysta woda jest prak-
tycznie ca³kowicie przezroczysta. Absorpcyjnoœæ ta
roœnie wraz ze wzrostem d³ugoœci fal, tak ¿e dla fal
9 �m jest ok. milion razy wiêksza ni¿ dla œwiat³a wi-
dzialnego.
Powszechnie stosowany w elektronice jako mater-
ia³ pó³przewodnikowy krzem (Si) posiada bardzo
dobr¹ przepuszczalnoœæ dla fal elektromagnetycz-
nych w paœmie od 1,5 mm do 8 �m, a german (Ge)
dla fal od 2 �m do 12 �m. Dlatego te¿ nieprzezro-
czyste dla naszego oka german i krzem zastêpuj¹
szk³o w uk³adach optycznych kamer termograficz-
nych. Z kolei w przypadku detektorów fotonowych
zamiast krzemu stosuje siê np. InSb (antymonek indu,
o maksimum czu³oœci dla fal ok. 4,5 �m) lub HgCdTe
(tellurek kadmowo-rtêciowy, optymalny dla fal o d³u-
goœci ok. 10 �m). Krzem natomiast mo¿e byæ sto-
sowany w detektorach bolometrycznych.
Pomiary (lub badania, albo sesje pomiarowe) odby-
waj¹ siê w œrodowisku powietrza, które bez dodat-
kowych zanieczyszczeñ jest przepuszczalne dla pro-

mieniowania podczerwonego jedynie w tak zwa-
nych oknach – np. w przedziale d³ugoœci fal od ok.
3 �m do ok. 4 �m lub od ok. 8�m do ok.12 �m (to
okno szczególnie nadaje siê dla pomiarów medycz-
nych). Poza oknami powietrze bardzo silnie t³umi
podczerwone fale elektromagnetyczne, jednak na-
wet i w oknach nie jest ca³kowicie przepuszczalne.
Przyk³adowo dla fal 9 �m na drodze 100 m powiet-
rze poch³ania ok. 20% energii promieniowania. Jest
to skutkiem zawartoœci w powietrzu wody oraz dwu-
tlenku wêgla, dlatego wilgotnoœæ powietrza mo¿e
w istotny sposób wp³yn¹æ na wynik pomiaru.

5. Powszechnie uwa¿a siê, i¿ temperatura cia³a zdro-
wego cz³owieka wynosi 36,6oC. Wci¹¿ jednak pro-
wadzi siê badania zmierzaj¹ce do wyznaczenia
parametrów rozk³adów statystycznych temperatury
cia³a w ró¿nych grupach populacyjnych – zale¿nie
od p³ci, wieku, œrodowiska, rasy itp. Ponadto nawet
u danego, zdrowego osobnika temperatura cia³a
zmienia siê w ci¹gu doby w zakresie od ok. 1oC do
ok. 2oC. Dodatkowo temperatura „36,6oC” (wia-
domo ju¿, dlaczego w cudzys³owie) wystêpuje fak-
tycznie we wnêtrzu organizmu i zag³êbieniach
skóry, natomiast w ró¿nych punktach i obszarach
na powierzchni cia³a mo¿e byæ znacznie ni¿sza –
nawet o 10oC.

6. �ród³em zak³ócenia pomiaru termograficznego mo-
¿e byæ promieniowanie pochodz¹ce z oœwietlenia
pomieszczenia, farby na œcianie, wpadaj¹ce przez
okno, emitowane przez inne obiekty znajduj¹ce siê
w pomieszczeniu. Wynik pomiaru mo¿e zniekszta³-
ciæ nawet nieznaczny ruch powietrza w okolicy
obiektu (z wyj¹tkiem celowego nadmuchu stosowa-
nego w termografii aktywnej), pot na powierzchni
skóry, krople wody po umyciu lub celowym ch³od-
zeniu w wodzie przed pomiarem, ow³osienie, bliz-
ny, tatua¿, kosmetyki, ucisk wywo³any zegarkiem,
bi¿uteri¹, odzie¿¹ (do kilkunastu minut po ust¹pie-
niu tego ucisku). Zmiany temperatury skóry mog¹
byæ wywo³ane stanem emocjonalnym, spo¿yciem
u¿ywek, lekami, wysi³kiem fizycznym, uprzednim
sch³odzeniem lub przegrzaniem itd.

Nawet skrócona lista potencjalnych problemów za-
warta w punktach 5 i 6 ukazuje, jakie wyzwanie stanowi
poprawne przygotowanie i przeprowadzenie badania
termograficznego. Konieczne s¹: stosowana z wyobraŸ-
ni¹ odpowiednia wiedza, w³aœciwe warunki i drobiaz-
gowe przygotowanie pacjenta [3, 13, 15]:

– pouczenie, ¿e pacjent nie powinien przyje¿d¿aæ na
badanie na rowerze, wypalaæ papierosa, piæ kawy,
a w przypadku badania twarzy nie mo¿e stosowaæ
kosmetyków, makija¿u itp.

– zapewnienie pacjentowi od 10 do 20 minut kom-
fortowego oczekiwania na badanie, uprzedzaj¹c, ¿e
je¿eli np. badanie dotyczy twarzy, to nie powinien
dotykaæ lub pocieraæ twarzy rêkami itp.
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Z punktu 5 wynika te¿, jak powa¿nie nale¿y trak-
towaæ zagadnienie przygotowania odpowiedniego po-
mieszczenia i stanowiska pomiarowego [3–6, 13, 15].
Nale¿y zadbaæ o zapewnienie odpowiedniej temperatu-
ry oraz wilgotnoœci i zawsze odnotowaæ w protokole ba-
dania wartoœci obu tych parametrów.

Dot¹d nie uda³o siê sformu³owaæ powszechnie ak-
ceptowanego, uniwersalnego standardu przygotowania
pacjenta i pomieszczenia. Ka¿de badanie – zale¿nie od
zastosowania medycznego – powinno spe³niaæ odpo-
wiednie specyficzne warunki, niekiedy zaskakuj¹ce
i sprawiaj¹ce wra¿enie k³opotliwych (np. koniecznoœæ
20-minutowego oczekiwania bez odzie¿y w postawie
stoj¹cej, bez gwa³townych ruchów lub kontaktu miêdzy
koñczynami – w przypadku badania ca³ego cia³a). Uci¹¿-
liwoœæ przygotowania mo¿e powodowaæ poddanie pod
dyskusjê stosowanie pojêcia badania nieinwazyjnego,
za jakie uznaje siê badanie termograficzne.

Na rysunku 3 przedstawiono przyk³ad termogramu
twarzy ilustruj¹cy: a) efekt przys³oniêcia czêœci obiektu

przezroczyst¹ szyb¹; b) wp³yw doboru skali barwnej na
uwidocznienie wybranych elementów termogramu –
zastosowano czerwono-¿ó³t¹ skalê barw, nazwan¹ tutaj
skal¹ termo w dwóch wariantach: termo-1 – skala barw
obejmuje zakres od 24 oC do 34 oC, termo-2 – skala od-
powiada zakresowi od 21,5oC do 25 oC; c) mo¿liwoœæ
termograficznego wykrycia ciep³ych obiektów pod wars-
tw¹ nieprzepuszczaln¹ dla promieniowania ale przewo-
dz¹c¹ ciep³o (na trzecim obrazie widoczne s¹ cieplejsze
plamki wynikaj¹ce z dotykania szyby przez opuszki
palców i przewodzenia ciep³a przez szk³o).

Na rysunku 4 przedstawiono trójwymiarowy wykres
rozk³adu temperatury wed³ug termogramu z rysunku 3.
Wykres taki jest informacj¹ pierwotn¹ wobec obrazów
termogramów przedstawionych na rysunku 3. Rysunek 4
uwidacznia tak¿e fakt istnienia szumu w zarejestrowanym
termogramie. Nie ma bowiem uzasadnienia, by rzeczy-
wista temperatura na powierzchni szyby w wybranym jej
fragmencie zmienia³a siê z piksela na piksel w sposób
pokazany na wykresie. Jest to wynik szumu detektora.
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Rys. 3. Przyk³ad termogramu. Od lewej: zdjêcie cyfrowe w zakresie pasma widzialnego ilustruj¹ce scenê badan¹ termograficznie;
termogram w kolorowej skali termo-1, ten sam termogram przedstawiony w skali termo-2

Opis w tekœcie

Rys. 4. Z lewej: trójwymiarowy wykres macierzy (matrycy) temperatur dla termogramu z rysunku 3. Z prawej: lewy górny frag-
ment wykresu z lewej ilustruj¹cy obecnoœæ szumu w termogramie



Prezentowanie termogramów z wykorzystaniem pa-
lety barwnej wymusza koniecznoœæ wykorzystania mo-
delu koloru do zapisu powsta³ych w ten sposób obrazów
barwnych. Jest to zazwyczaj model RGB (red – czer-
wony, green – zielony, blue – niebieski). W modelu tym
ka¿dy piksel obrazu opisany jest przez trzy liczby (od-
powiednio R, G oraz B), których po³¹czenie daje znane
nam bogactwo barw obrazów cyfrowych. Nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, ¿e w typowych obrazach barwnych, gdzie
piksele opisane s¹ za pomoc¹ trójek wartoœci RGB, nie
ma mo¿liwoœci jednoznacznego uporz¹dkowania war-
toœci pikseli „od najmniejszej do najwiêkszej”. W przy-
padku termogramów takie uporz¹dkowanie jest oczyw-
iste, zatem termogramy przedstawiane w postaci barw-
nej s¹ bardzo szczególnym przypadkiem obrazów kolo-
rowych. Warto o tym pamiêtaæ na przyk³ad archiwi-
zuj¹c zbiory termogramów, które powinny byæ zapa-
miêtywane w postaci macierzy wartoœci temperatury
a nie w postaci kolorowych obrazów RGB, czêsto skom-
presowanych, na przyk³ad za pomoc¹ standardu JPEG.

5. KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE
TERMOGRAMÓW

Po zarejestrowaniu termogramu lub serii termogramów
stosuje siê czêsto przetwarzanie tych danych za pomoc¹
odpowiednich programów komputerowych. Dominuj¹
w tym przypadku techniki zaczerpniête z dziedziny
przetwarzania klasycznych obrazów cyfrowych.

Najwa¿niejszym typem operacji (wymagaj¹cej zwy-
kle wielu operacji prostych) jest segmentacja, wyodrêb-
niaj¹ca w termogramie okreœlone obszary. Wœród naj-
czêœciej stosowanych operacji nale¿y wymieniæ: detek-
cjê krawêdzi [1] i gradientów zmian temperatury, anali-
zê histogramu, transformacjê Hougha dla arbitralnych
kszta³tów (np. paraboli w przypadku obserwacji piersi),
operatory redukcji szumu, morfologiczne i inne [7].

Przetwarzanie ma na celu automatyczne wyszukiwa-
nie punktów o zadanej temperaturze, punktów o tempe-
raturze minimalnej/maksymalnej, wyznaczanie pozio-
mic i œredniej temperatury w wybranych obszarach, wy-
znaczanie obszarów-odpowiedników w termogramach
badaj¹cych symetryczne fragmenty cia³a oraz naniesie-
nie na termogram siatki ilustruj¹cej podzia³ cia³a zgod-
nie z za³o¿onym systemem standaryzuj¹cym.

W termografii znajduj¹ zastosowanie odpowiednio
zaadaptowane techniki bêd¹ce elementami stereowizyj-
nego wykrywania g³êbi w scenach trójwymiarowych,
czy te¿ wyznaczaj¹ce przemieszczenie w kompresji se-
kwencji wideo. Algorytmy te stosuje siê w celu automa-
tycznego dopasowaniu termogramu do klasycznej foto-
grafii tego samego obiektu, w celu ustalenia lokalizacji
poszczególnych elementów termogramu na rzeczywist-
ym obiekcie. Te same techniki mog¹ byæ stosowane
podczas wyznaczania przemieszczeñ obiektu na kolej-
nych termogramach, bêd¹cych kolejnymi klatkami

(ramkami) serii, w celu skompensowania przemieszczeñ
na tych termogramach. Seria przetworzonych w ten spo-
sób termogramów umo¿liwia precyzyjne komputerowe
analizowanie zmian temperatury badanego obiektu po
zastosowaniu wymuszenia (np. ogrzania lub och³odzenia).

6. WYBRANE ZASTOSOWANIA

Przegl¹d piœmiennictwa uœwiadamia nam, jak liczne
mog¹ byæ zastosowania termografii w medycynie, cho-
cia¿ do niedawna by³y to g³ównie propozycje stosowane
w oœrodkach, które dan¹ metodê opracowa³y i wdro¿y-
³y. Od kilku lat zaczê³y powstawaæ – przede wszystkim
w USA – komercyjne punkty medycznego badania ter-
mograficznego. G³ówne przeszkody (oprócz stosunko-
wo wysokich cen kamer termowizyjnych, które jednak
w ostatnich latach znacznie potania³y) w rozpowszech-
nieniu wielu z proponowanych metod tkwi¹ w mnogoœ-
ci rozmaitych czynników prowadz¹cych do zapisu
w termogramie temperatur wskazuj¹cych na mo¿liwoœæ
patologii. Wiarygodnych diagnostycznie wniosków nie
mo¿na wyci¹gaæ na podstawie subtelnych, ledwie wi-
docznych efektów – a za odchylenie od normy mo¿na
uznaæ ró¿nicê temperatury co najmniej 0,5oC w odnie-
sieniu do wartoœci uznawanej za prawid³ow¹. Bardzo
obiecuj¹ce wyniki otrzymuje siê stosuj¹c termogramy
porównuj¹ce symetryczne czêœci cia³a – z za³o¿enia
zdrow¹ i badan¹ (porównuj¹c np. dwie koñczyny). Na
rysunku 5 pokazano przyk³ad badania przebiegu naczyñ
w przedramieniu ze sztucznie wytworzon¹ przetok¹ na-
czyniow¹ umo¿liwiaj¹c¹ wykonanie zabiegu hemodia-
lizy i w przedramieniu z naturalnym uk³adem naczyñ.
Zgodnie z wieloma zaleceniami, na badanym przedra-
mieniu nie powinno byæ plastrów lub opatrunków. Jed-
nak spe³nienie tych zaleceñ nie mog³o wi¹zaæ siê z na-
ra¿eniem pacjenta na krwawienie po dializie, dlatego
plastry w tym przypadku musia³y pozostaæ.
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Rys. 5. Zdjêcie rejestracji termogramu porównawczego obu
koñczyn górnych pacjenta hemodializowanego. Nale¿y
zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce cechy: u³o¿enie obiektu, za-
pewnienie t³a ograniczaj¹cego zak³ócenia i u³atwiaj¹cego
póŸniejsz¹ segmentacjê, komfortow¹ pozycjê pacjenta, pro-
stopad³e u³o¿enie osi optycznej kamery w odniesieniu do ba-

danego obiektu



Jako jedn¹ z istotnych zalet termografii podaje siê jej
nieinwazyjnoœæ, poniewa¿ typowo nie wymaga poda-
wania substancji kontrastuj¹cych, radioaktywnych, œrod-
ków znieczulaj¹cych lub naruszania ci¹g³oœci tkanek.
Coraz czêœciej jednak pojawiaj¹ siê propozycje badania

termograficznego z zastosowaniem zewnêtrznego wy-
muszenia – badanie takie to termografia aktywna – a na-
stêpnie obserwacji zmian temperatury odpowiedniego
obszaru cia³a w odpowiedzi na to wymuszenie – ter-
mografia dynamiczna.
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Rys. 6. Termogramy uzyskane w wyniku badania przedstawionego na rysunku 5. WyraŸnie uwidacznia siê têtniczo-¿ylna prze-
toka naczyniowa wytworzona w prawym przedramieniu w celu przeprowadzania zabiegu hemodializy oraz s³absze ukrwienie
poni¿ej przetoki. Dla dializowanego pacjenta stan przetoki, który mo¿na wstêpnie oceniæ na podstawie termogramu, decyduje

o skutecznoœci jego dializy

Rys. 7. Przyk³ady zastosowania trzech skal barwnych dla dwóch termogramów, których obiektami by³y fragmenty r¹k hemodiali-
zowanych pacjentów, zawieraj¹ce przetoki têtniczo-¿ylne. Od lewej: skala jednobarwna (monochromatyczna, w tym przypadku
s¹ to odcienie szaroœci), skala dwubarwna (czerwono-¿ó³ta) oraz skala wielobarwna. Wynik obserwacji zale¿y nie tylko od wy-
boru skali, ale tak¿e od zakresu temperatur, w którym termogram jest analizowany. Wiele zale¿y w tym przypadku od interakty-
wnej pracy obserwatora z komputerem, który dziêki odpowiedniemu oprogramowaniu powinien maksymalnie u³atwiæ wybór

skali i zakresu temperatur



Najczêœciej wymieniane sposoby wymuszania zmian
temperatury w tkankach (g³ównie na powierzchni cia³a)
proponuj¹ [3, 10, 12, 14]:
a) sch³adzanie/ogrzewanie przez zanurzenie w cieczy

(np. w wodzie) o okreœlonej temperaturze, ze zwró-
ceniem uwagi na osuszanie, które nie powinno
wp³ywaæ na temperaturê badanego obszaru (wycie-
ranie czy te¿ pozostawienie kropel wody na pewno
zak³óci wynik pomiaru!);

b) skierowanie na badan¹ powierzchniê nadmuchu po-
wietrza o okreœlonej temperaturze, przez okreœlony
czas, z mo¿liwoœci¹ zmiany temperatury powietrza
w trakcie pomiaru, obserwuj¹c reakcjê obiektu (tê
metodê zastosowano w rozpoczêtym w 2004 r. ame-
rykañskim projekcie dotycz¹cym badania piersi);

c) zastosowanie odpowiedniej substancji paruj¹cej –
np. spirytusu (tylko sch³adzanie);

d) odpowiednie substancje chemiczne lub leki wp³y-
waj¹ce na stan naczyñ podskórnych;

e) przekazywanie energii przez wykorzystanie me-
chanicznych fal akustycznych (USG);

f) napromieniowanie – np. falami podczerwonymi za
pomoc¹ specjalnej lampy.

Metody e) i f) oferuj¹ mo¿liwoœæ precyzyjnego kon-
trolowania lokalizacji i dawki energii a tak¿e przebiegu
czasowego takiego wymuszenia (np. sinusoida, przebieg
prostok¹tny, pi³okszta³tny itd.), wymagaj¹ jednak do-
datkowego osprzêtu.

Stosuj¹c zewnêtrzne wymuszenie oraz wykorzystu-
j¹c wiedzê o procesach wymiany energii cieplnej we-
wn¹trz organizmu uzyskuje siê mo¿liwoœæ badania
w³aœciwoœci i stanu wybranych tkanek oraz organów we-
wnêtrznych. Badanie takie okreœla siê mianem termoto-
mografii. Poznawanie odpowiednich zjawisk i w³aœci-
woœci tkanek odbywa siê dziêki eksperymentom i po-
miarom prowadzonym na tzw. fantomach (czyli sztucz-
nych, fizycznych modelach tkanek), tkankach in-vitro
oraz na zwierzêtach.

Na rysunku 8 pokazano wymuszenie w postaci za-
nurzenia przedramienia w ch³odnej wodzie. Odpowied-
nio dobrane wymuszenie, które nie szkodzi pacjentowi
a jednoczeœnie wywo³uje dostatecznie wyraŸne zmiany
w temperaturze, umo¿liwia pominiêcie wielu z wymie-
nionych wczeœniej zak³óceñ, co znacznie u³atwia przy-
gotowanie i interpretacjê pomiaru.

Na rysunku 9 przedstawiono seriê 18 termogramów
przedstawiaj¹cych proces ogrzewania powierzchni za-
nurzonego wczeœniej w wodzie (jak na rys. 8) przed-
ramienia hemodializowanego pacjenta, uwidaczniaj¹c
nie tylko przebieg naczyñ w rejonie przetoki, ale rów-
nie¿ ich funkcjonowanie. Termogram nr 18, przedsta-
wiony jako ostatni i reprezentuj¹cy docelowy stan usta-
lony, by³ w rzeczywistoœci rejestrowany przed zastoso-
waniem ch³odzenia. Odstêp czasu pomiêdzy rejestracj¹
kolejnych termogramów o numerach od 1 do 17 wynosi³
25 s.

Na rysunku 10 przedstawiono w postaci trójwymia-
rowych wykresów trzy z serii termogramów z rysunku 9.
To zestawienie pokazuje, jak bardzo mog¹ siê ró¿niæ
termogramy tego samego obiektu, przedstawione w po-
staci matryc temperatury, a nie (wtórnych!) kolorowych
obrazów.

Na rysunku 11 przedstawiono „si³ê przetwarzania”.
Dla serii 18 termogramów, o bardzo zró¿nicowanej in-
formacji termicznej, zastosowano sekwencjê operacji
z dziedziny przetwarzania obrazów cyfrowych. Celem
by³o wyeksponowanie informacji o przebiegu naczyñ.

Rysunek 12 ilustruje „koordynowanie” serii termo-
gramów. Zestaw 15 niewielkich pól pikseli tworzy
uk³ad markerów. Ka¿dy z termogramów przedstawiono
w skali szaroœci optymalizowanej pod k¹tem uwidocz-
nienia uk³adu naczyñ.
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Rys. 8. Przyk³ad wymuszenia termicznego: zanurzenie przed-
ramienia w ch³odnej wodzie o okreœlonej temperaturze (w tym
przypadku przez 1 minutê w wodzie o temperaturze 11oC).

Ilustracja zaczerpniêta z [8]

Rys. 9. Sekwencja termogramów ilustruj¹ca wzrost tempera-
tury na powierzchni przedramienia hemodializowanego pa-
cjenta, rejestrowanych co 25 sekund, o wspólnej skali barw.
Ostatni termogram przedstawia stan zarejestrowany przed

sch³odzeniem



Wyznaczenie przemieszczeñ tych markerów umo¿-
liwi³o oszacowanie przemieszczeñ przedramienia pa-
cjenta podczas doœæ d³ugiego, bo trwaj¹cego ok. 10 minut,
pomiaru. Skompensowanie wyliczonych przemieszczeñ
pozwala na utworzenie sekwencji termogramów u³o¿o-
nych tak, jakby obiekt by³ nieruchomy. Dla takiej sek-
wencji mo¿liwe jest badanie zmian temperatury w cza-
sie dla ka¿dego piksela termogramu z osobna.

W opisywaniu zmian temperatury stosuje siê czêsto
model bazuj¹cy na zmianach eksponencjalnych. Je¿eli
za³o¿ymy, i¿ proces zmian temperatury przebiega
wed³ug takiego modelu, to temperaturê w dowolnej
chwili, T(t), pomiêdzy chwil¹ pocz¹tkow¹ T(0) oraz
w nieskoñczonoœci T� mo¿na opisaæ nastêpuj¹c¹
zale¿noœci¹

T t T T T e
t

( ) ( ( )– )
–

� � �� �0 � (3)

gdzie e jest znan¹ ju¿ podstaw¹ logarytmu naturalnego,
a � jest sta³¹ czasow¹, wyra¿an¹ w jednostkach czasu.
Gdyby zmiany temperatury zachodzi³y liniowo, a nie
eksponencjalnie, ze sta³¹ prêdkoœci¹ zmian, tak¹ jak na
pocz¹tku, wówczas wartoœæ T� by³aby osi¹gniêta po
czasie t = �. Czêsto wyznacza siê równie¿ czas po-
³ówkowy, t0,5, czyli czas, po którym temperatura znaj-
dzie siê dok³adnie w œrodku pomiêdzy wartoœciami
krañcowymi

T t
T T

( )
( )

,,0 5

0

2
�

� � czyli t0,5 = � · ln2 � � · 0,69 (4)

Na rysunku 13 przedstawiono przyk³adowy przebieg
temperatury, ilustruj¹c wprowadzon¹ terminologiê.
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Rys. 10. Trójwymiarowe wykresy termogramów z rysunku 9 o numerach: 1, 9, 18. Na osi pionowej temperatura w skali °C
Ilustracja zaczerpniêta z [7]

Rys. 11. Sekwencja termogramów z rysunku 8 po komputero-
wym przetworzeniu maj¹cym na celu wyeksponowanie prze-

biegu naczyñ
Ilustracja zaczerpniêta z [7]

Rys. 12. Z lewej strony: termogramy nr: 1, 9, 17 i 18 w optymalizowanej skali szaroœci z wyznaczonymi komputerowo znacznika-
mi, których przemieszczenia pozwalaj¹ oceniæ ruch obiektu w trakcie badania. Z prawej przedstawiono zmiany po³o¿enia œrod-
kowej kolumny znaczników, otrzymuj¹c obraz przemieszczeñ przedramienia na kolejnych 18 termogramach – osie opisano

w pikselach
Ilustracja zaczerpniêta z [7]



Oznaczaj¹c dowolny punkt termogramu za pomoc¹
numeru wiersza i kolumny w matrycy termogramu, czy-
li par¹ liczb (m, n) – np. m = 100, n = 80, okreœla siê
wspó³rzêdne punktu (100, 80). Ka¿dy punkt (piksel)
sekwencji termogramów z rysunku 9 o ustalonych
wspó³rzêdnych (m, n) by³ rejestrowany w kolejnych ter-
mogramach w odniesieniu do rejestracji tego punktu na
pierwszym termogramie z ustalonym odstêpem czasu,
	t = 25 s. Dlatego chwila w czasie – odniesiona do
pocz¹tku pomiaru – dla termogramu u numerze k (k = 1,
2, 3, ...) mo¿e byæ oznaczona jako tk = (k–1)�		t. Je¿eli
temperaturê w chwili tk w punkcie o wspó³rzêdnych
(m, n) oznaczymy jako Tk(m,n) = T(tk,m,n), to wed³ug
modelu z pojedyncz¹ sta³¹ czasow¹, zmiany temperatu-
ry dla ka¿dego punktu (m,n) serii termogramów mo¿na
opisaæ nastêpuj¹cym wzorem

T m n T m n T m n T m n

k t

k ( , ) ( , )– ( ( , )– ( , ))

exp –
( – )

� �

�
�

18 18 1

1 	

�( , )

exp

m n

x ex

�

�


�

�
��

�

(5)

w którym sta³a czasowa � = �(m, n) musi byæ odpo-
wiednio dobrana dla ka¿dego punktu o wspó³rzêdnych
(m, n). Termogramowi o numerze 18 przypisujemy czas
t = �. Wynikaj¹ce z pomiaru zmiany wartoœci temper-
atury ka¿dego piksela s¹ dopasowywane do przebiegów
wynikaj¹cych z ró¿nych wartoœci sta³ych czasowych
wed³ug zale¿noœci (5). Przebieg, który daje najmniejszy
b³¹d œredniokwadratowy, uznaje siê za najlepiej mode-
luj¹cy zmiany temperatury. Na rysunku 14 porównano
jeden z termogramów z map¹ wyznaczonych sta³ych
czasowych. Obraz sta³ych czasowych stanowi przyk³ad
termogramu w postaci parametrycznej – parametrem
jest w tym przypadku sta³a czasowa.
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Rys. 13. Czerwona linia przedstawia przyk³adowy wykres
T(t) wed³ug zale¿noœci (3), dla przypadku, gdy T(0)<T�. Na
rysunku zaznaczono sta³¹ czasow¹ i czas po³ówkowy. Gdyby
przyj¹æ T(0)>T�, to wykres nale¿a³oby odwróciæ do góry no-
gami, natomiast sta³a czasowa i czas po³ówkowy nie uleg³yby

zmianie Rys. 14. Z lewej: negatyw termogramu nr 14 z serii pokazanej
na rysunku 9. W tym przypadku zastosowano skalê mono-
chromatyczn¹ (skalê szaroœci) – negatyw oznacza, ¿e ciem-
niejsze punkty s¹ cieplejsze. Na termogramie zaznaczono
wiersz, którego zmiany w czasie przedstawiono dok³adniej na
rysunku 15. Z prawej: monochromatyczna wizualizacja roz-
mieszczenia wyznaczonych sta³ych czasowych. Zakres skali
szaroœci obejmuje wartoœci od 100 s (czas po³ówkowy: 69 s) –
kolor czarny, do 300 s (czas po³ówkowy: 207 s) – kolor bia³y.

Ilustracja opracowana na podstawie [7]

Rys. 15. Przebieg temperatury w linii wyró¿nionej na rys. 13 dla kolejnych termogramów (rosn¹cy indeks k): a) wed³ug pomiaru,
b) wed³ug modelu, c) ró¿nica miêdzy wartoœciami zmierzonymi i wyliczonymi z modelu (warto zwróciæ uwagê na inny zakres

skali temperatury na wykresie c). Na osi pionowej temperatura w skali Celsjusza
Ilustracja zaczerpniêta z [7]



Na rysunku 15 przedstawiono porównanie, jak zmie-
nia siê temperatura w pikselach wyró¿nionych na ter-
mogramie z rysunku 14 – wed³ug modelu opisanego
wzorem (5) oraz na podstawie wartoœci zmierzonych.
Pokazano tak¿e wykres b³êdu takiego modelowania. In-
deks k oznacza kolejne termogramy.

W bardziej z³o¿onych przypadkach model mo¿e obej-
mowaæ sumê wyra¿eñ o ró¿nych sta³ych czasowych.

Termograficzne diagnozowanie choroby Raynauda,
polegaj¹cej na upoœledzeniu kr¹¿enia w naczyniach
w³osowatych palców, bazuje na zarejestrowaniu ter-
mogramów d³oni przed badaniem, sch³odzeniu d³oni
przez minutê w wodzie o temperaturze 15oC, a nastêp-
nie – po odpowiednim osuszeniu – rejestrowaniu zmian
przez ok. 10–20 minut. Przyk³adowy wynik takiego
badania przedstawiono na rys. 16 (w tym przypadku
temperatura wody wynosi³a ok. 10oC). U osób chorych
palce nie ogrzewaj¹ siê nawet po 20-minutowej obser-

wacji.
Zastosowanie technik komputerowej segmentacji

umo¿liwia wyodrêbnienie na termogramach obszarów
d³oni oraz palców, a nastêpnie wyliczenie dla tych ob-
szarów œredniej wartoœci temperatury. Je¿eli oznaczy-
my przez TD œredni¹ temperaturê grzbietu d³oni, a przez
TF œredni¹ temperaturê palców, to porównanie ró¿nicy
tych temperatur przed sch³odzenie oraz 10 minut po
sch³odzeniu daje nastêpuj¹cy wskaŸnik [12]

V T T T TD F przed D F po� �( – ) ( – ) (6)

Wartoœæ V wyra¿a siê w stopniach Kelvina lub Cel-
sjusza (poniewa¿ wzór dodaje ró¿nice a nie wartoœci
bezwzglêdne temperatur, zatem wartoœci wskaŸnika s¹
dla obu skal jednakowe). Dla osób zdrowych wskaŸnik
V przyjmuje wartoœci z przedzia³u od –2,5K do +4K, na-

tomiast cierpi¹cy na chorobê Raynauda uzyskuj¹ war-
toœci od –14K do –4K. Jest to przyk³ad prostego kryte-
rium liczbowego umo¿liwiaj¹cego automatyczn¹ klasy-
fikacjê stanu pacjenta na podstawie badania termogra-
ficznego. Opracowanie analogicznych rozwi¹zañ dla
innych medycznych zastosowañ termografii z pewnoœ-
ci¹ utorowa³oby jej drogê do powszechnej akceptacji
jako narzêdzia wspomagaj¹cego diagnozowanie i poz-
walaj¹cego monitorowaæ postêpy leczenia.

Na zakoñczenie mo¿na wspomnieæ, i¿ termografia
mo¿e byæ tak¿e stosowana we wstêpnym badaniu od-
dzia³ywania na cz³owieka rozmaitych zewnêtrznych
Ÿróde³ energii – na przyk³ad telefonów komórkowych.

7. PODSUMOWANIE

Nale¿y podkreœliæ, ¿e proces diagnozowania me-
dycznego znacznej liczby schorzeñ jest zazwyczaj wie-
loetapowy. Termografia mo¿e byæ stosowana do badañ
wstêpnych, wspomagaj¹cych decyzjê odnoœnie dalsze-
go postêpowania – np. diagnostyki inwazyjnej lub roz-
ci¹gniêtej w czasie obserwacji. Tylko w nielicznych
przypadkach termografia mo¿e byæ uznana za ostatecz-
ne i samodzielne narzêdzie diagnostyczne. Jednak roz-
maitoœæ jej udokumentowanych zastosowañ oraz roz-
wój techniki, powoduj¹cy wyraŸny spadek cen kamer
termograficznych, pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e ju¿ w naj-
bli¿szej przysz³oœci mo¿liwe bêdzie opracowanie od-
powiednich standardów i zaleceñ pomiarowych, dziêki
którym badanie termograficzne z u¿yciem nowoczes-
nych kamer i zaawansowanych technik przetwarzania
obrazów znajdzie swoje ustalone miejsce w diagnostyce
medycznej.
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1.6.B. Termografia
Miros³awa Zazulak

1. WSTÊP

Ka¿de cia³o o temperaturze wy¿szej od zera bezwzglêd-
nego emituje promieniowanie podczerwone, co jest wy-
korzystywane przez bezkontaktowe techniki pomiaru
temperatury powierzchni badanego obiektu. W przypad-
ku ssaków (a w szczególnoœci cz³owieka), procesy me-
taboliczne zachodz¹ce w ich organizmie powoduj¹
utrzymywanie siê prawie sta³ej temperatury cia³a, a za-
tem wszelkie odstêpstwa od typowych wartoœci bêd¹
œwiadczy³y o procesie chorobowym. Dlatego te¿ bada-
nie termograficzne ma bardzo istotne znaczenie w le-
czeniu wielu zmian patologicznych, które objawiaj¹ siê
specyficznym rozk³adem temperatury.

2. OD CZEGO SIÊ ZACZÊ£O,
CZYLI KRÓTKA HISTORIA
POMIARÓW TEMPERATURY

Wahania temperatury cia³a ludzkiego w trakcie prze-
biegu ró¿nych chorób zaobserwowa³ ju¿ Hipokrates
(460–370 r. p.n.e.). Pos³u¿y³a mu do tego celu mokra
glina, któr¹ obk³ada³ cia³o pacjenta i obserwowa³ jej
wysychanie w miejscach o podwy¿szonej temperaturze.
Rozwój badañ temperatury cia³a ludzkiego nastêpowa³
jednak bardzo powoli. Prawdopodobnie (nie wiadomo,
kto rzeczywiœcie wymyœli³ takie urz¹dzenie) pierwszym
przyrz¹dem s³u¿¹cym do badania temperatury by³ ter-
moskop Galileusza, skonstruowany w latach 90. XVI
wieku [2]. Sk³ada³ siê on ze zbiornika powietrza oraz
naczynia z winem jako ciecz¹ wskaŸnikow¹ [5]. Przy-
rz¹d ten nie posiada³ ¿adnej skali, wiêc umo¿liwia³ je-
dynie porównywanie temperatur. Termometr jako taki
zosta³ po raz pierwszy wykorzystany do pomiaru tem-
peratury cia³a przez Sanctoriusa (Santorio Santorio)
z Padwy (tzw. termometr powietrzny). Budowê mia³ po-
dobn¹ do wspomnianego termoskopu Galileusza, z t¹
istotn¹ ró¿nic¹, ¿e posiada³ podzia³kê umo¿liwiaj¹c¹
dok³adny odczyt poziomu cieczy, czyli w praktyce iloœ-
ciowy pomiar temperatury [4]. Rozwój technik termo-
metrii rozpocz¹³ siê dopiero sto lat póŸniej, gdy zaczêto
badaæ zwi¹zek pomiêdzy temperatur¹ a zdrowiem cz³o-

wieka (1738 r.) oraz opracowywano iloœciowe skale
temperatury (pierwsza zosta³a stworzona przez G. Fah-
renheita). W latach 1855–1870 Carl Wunderlich mie-
rzy³ dwa razy dziennie temperaturê cia³a swoich pacjen-
tów za pomoc¹ termometru rtêciowego. Na podstawie
tych pomiarów sporz¹dza³ wykresy temperatury cia³a
obserwuj¹c wahania temperatury w przebiegu leczenia
ró¿nych chorób. Równie¿ w XIX wieku nast¹pi³ rozwój
aparatury pomiarowej wykorzystuj¹cej termopary, czy-
li czujniki temperatury, wykorzystuj¹ce zjawisko See-
becka1. Kolejnym wa¿nym krokiem w rozwoju pomia-
rów temperatury by³o zastosowanie termometrów rezy-
storowych, daj¹cych punktowy pomiar temperatury, co
da³o mo¿liwoœæ tworzenia temperaturowej mapy bada-
nej czêœci cia³a pacjenta (lata 40. XX w.) [1].

W latach 30. XX w. powsta³a nowa metoda wizua-
lizacji rozk³adów temperatury na powierzchni cia³a – cie-
k³okrystaliczna termografia kontaktowa (CTK – rys. 1).
CTK opiera siê na rejestracji zmian temperatury po-
wstaj¹cych na skutek przewodnictwa cieplnego z po-
wierzchni cia³a do warstwy ciek³okrystalicznej (zbu-
dowanej z ciek³ych kryszta³ów cholesterolowych), któr¹
pokrywa siê skórê badanej czêœci cia³a pacjenta. Pomia-
ru dokonuje siê obserwuj¹c zmiany koloru zachodz¹ce
pod wp³ywem temperatury [3]. Obecnie jednak najczêœ-
ciej stosowan¹ technik¹ jest termografia podczerwieni.
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Rys. 1. Technika CTK da³a barwn¹ wizualizacjê rozk³adu
temperatury na powierzchni d³oni, co zosta³o uwiecznione na

zdjêciu
�ród³o: [6]

1 Zjawisko termoelektryczne polegaj¹ce na przep³ywie pr¹du elektrycznego w miejscu styku dwóch metali o ró¿nych tempera-
turach, w zamkniêtym obwodzie termoelektrycznym.



3. JAK STWIERDZIÆ, ¯E „ŒWIECIMY”,
CZYLI TERMOGRAFIA
W PODCZERWIENI

Promieniowanie podczerwone emitowane przez cia³o, jest
jednoznaczn¹ funkcj¹ temperatury, dlatego te¿ jest bar-
dzo dobrym czynnikiem s³u¿¹cym do pomiaru i wizua-
lizacji rozk³adu temperatury obserwowanego obiektu.
Wspó³czynnik emisji cia³a ludzkiego ma wartoœæ blisk¹
0,98, a zatem jego w³asnoœci s¹ zbli¿one do cia³a dos-
konale czarnego, dla którego wspó³czynnik emisji wy-
nosi 1.

Badanie termograficzne powinno byæ wykonywane
w sta³ej temperaturze otoczenia, wynosz¹cej 18÷22°C
(25°C) oraz przy sta³ej wilgotnoœci powietrza, przyk³a-
dowy zalecany zakres to 45÷55% [2]. Przy badaniu me-
dycznym typowym wymogiem jest dok³adnoœæ pomiaru
na poziomie 0,1°C. Jednak obecne kamery podczerwie-
ni potrafi¹ rozró¿niæ znacznie mniejsze zmiany tempe-
ratury. W zale¿noœci od zastosowanego typu detektora
podczerwieni, wyró¿nia siê obecnie trzy rodzaje kamer:
krótkofalowe, pracuj¹ce w przedziale 2÷5,6 �m i d³ugo-
falowe (7÷13 �m), wykorzystuj¹ce detektory fotonowe
oraz nieselektywne kamery z detektorami termicznymi
(zakres widmowy jest w tym przypadku zale¿ny od za-
stosowanej optyki). Obecnie w u¿yciu s¹ kamery z ma-
tryc¹ FPA (Focal Plane Array), czyli zbudowane z wie-
lu detektorów (np. 320�240 detektorów). Standardowo
z kamery termograficznej (rys. 2) uzyskuje siê 30–60
obrazów na sekundê, jednak istniej¹ superszybkie ka-
mery, które umo¿liwiaj¹ uzyskanie oko³o 1000 klatek
na sekundê – s¹ to na przyk³ad kamery z zastosowan¹
matryc¹ pó³przewodnikow¹ [1].

Podobnie do innych metod obrazowania diagnos-
tycznego, uzyskiwany obraz jest w postaci cyfrowej, co

daje ogromne mo¿liwoœci jego przetwarzania i archi-
wizacji.

Ze wzglêdu na ograniczenia metody termograficznej
wynikaj¹ce z wielu czynników, m.in. zmiennej wartoœci
wspó³czynnika emisji czy te¿ wp³ywu czynników ze-
wnêtrznych na chwilow¹ wartoœæ temperatury badanej
powierzchni, metody diagnostyczne g³ównie opieraj¹ siê
na badaniu relacji w rozk³adzie temperatury (np. wzglê-
dem miejsc symetrycznych, jak to pokazano na rys. 3).

4. JAK ZMIENIA SIÊ
ROZK£AD TEMPERATURY
W PRZYPADKU POBUDZENIA?

To jest pytanie, na które odpowiedŸ mo¿emy uzyskaæ
dziêki aktywnej termografii dynamicznej [2]. Polega ona
na rejestracji odpowiedzi obiektu na pobudzenie syg-
na³em cieplnym za pomoc¹ systemu termograficznego.
Cia³o badanego w wyniku takiego pobudzenia bêdzie
zmieniaæ swoj¹ temperaturê, co w przypadku zastoso-
wañ medycznych zostanie zarejestrowane na pobudza-
nej powierzchni. Sygna³ pobudzaj¹cy jest tak dobierany,
aby umo¿liwi³ uzyskanie jak najwiêkszej iloœci infor-
macji o badanym obiekcie, równoczeœnie nie powo-
duj¹c bólu ani uszkodzenia tkanek pacjenta. Jako Ÿród³a
sygna³ów pobudzaj¹cych s¹ stosowane fale ultradŸwiê-
kowe, promieniowanie podczerwone lub mikrofalowe.

Termografia dynamiczna umo¿liwia badanie szybko-
œci odpowiedzi uk³adu utrzymuj¹cego stan homeostazy
na bodziec termiczny oraz badanie procesów przejœcio-
wych zmian temperatury na powierzchni tkanek, które
wynikaj¹ z ró¿nic we w³aœciwoœciach termicznych
pomiêdzy tkank¹ zdrow¹ a patologiczn¹. Jest to badanie
istotne, poniewa¿ niektóre procesy chorobowe charak-
teryzuj¹ siê zmianami parametrów termicznych tkanek,
takich jak przewodnoœæ czy pojemnoœæ cieplna.

Termografia dynamiczna jest szczególnie pomocna
w diagnostyce i klasyfikacji ran oparzeniowych oraz
w monitoringu œródoperacyjnym serca.
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Rys. 2. Przyk³ad kamery termograficznej
�ród³o: [7]

Rys. 3. Zdjêcie termograficzne. Widoczny naderwany miêsieñ
udowy prawej nogi (gor¹cy region zaznaczony na ró¿owo)

�ród³o: [8]



Interesuj¹c¹ technik¹ bazuj¹c¹ na wspomnianej ak-
tywnej termografii dynamicznej jest niew¹tpliwie tomo-
grafia termiczna [1]. Tomografia, ogólnie rzecz ujmu-
j¹c, jest metod¹ wizualizacji struktur wewnêtrznych,
umo¿liwiaj¹c¹ rekonstrukcjê obrazu w 2D i 3D na pod-
stawie pojedynczych skanów badanej czêœci cia³a (idea
tomografii zosta³a opisana w rozdziale 1.2 poœwiêco-
nym najpopularniejszemu w tej dziedzinie badaniu TK).
Informacje o zmieniaj¹cych siê w czasie procesach ter-
micznych mo¿na najproœciej otrzymaæ dziêki zastoso-
waniu sekwencyjnych termogramów w podczerwieni.
Jest to konkurencyjna metoda diagnostyczna do takich
badañ jak ultrasonografia czy zdjêcia rtg. Tomografia
termalna polega na wprowadzaniu podzia³u cia³a na po-
szczególne warstwy i mo¿e byæ stosowana tylko w przy-
padku frontowej powierzchni, gdy istnieje silnie wido-
czna granica pomiêdzy g³êbokoœci¹ defektu a czasem
przep³ywu ciep³a. Obecnie tomografia termiczna jest
ci¹gle w fazie rozwoju. Rekonstrukcja rozk³adów termi-
cznych odzwierciedlaj¹cych w³aœciwoœci struktury bio-
logicznej badanego obiektu wymaga rozwi¹zania wielu
problemów, takich jak na przyk³ad opracowanie pro-
cedur pomiarowych umo¿liwiaj¹cych generacjê sek-
wencji pobudzeñ termicznych i rejestracjê wywo³anych
rozk³adów termicznych w czasie czy te¿ opracowanie
realistycznego modelu termicznego badanego obiektu
(cia³a pacjenta).

5. PRÓBA PODSUMOWANIA,
CZYLI GDZIE MO¯EMY SIÊ ZETKN¥Æ
Z TERMOGRAFI¥

Termografia znalaz³a zastosowanie jako nieinwazyjna
metoda diagnostyczna, umo¿liwiaj¹ca wykrycie wielu
ró¿nych patologii, takich jak na przyk³ad choroby nowo-
tworowe (w szczególnoœci rak piersi), zmiany w uk³a-
dzie kr¹¿enia, czy choroby reumatyczne. Za pomoc¹
termografii mo¿liwa jest równie¿ lokalizacja uszkodzeñ
miêœni oraz okreœlenie stopnia oparzenia (odmro¿enia)
danej czêœci cia³a. W farmakologii badania termografi-
czne s¹ wykorzystywane do okreœlania skutecznoœci
dzia³ania leków. Zazwyczaj termowizja jest metod¹ uzu-
pe³niaj¹c¹ inne metody diagnostyczne (opisane rów-
nie¿ w czêœci 1 niniejszej ksi¹¿ki).

Badania termowizyjne s¹ na tyle interesuj¹ce, ¿e
oczywiœcie znalaz³y zainteresowanie w wielu ró¿nych
dziedzinach. Mo¿liwoœæ rejestracji promieniowania pod-
czerwonego emitowanego przez cz³owieka jest wyko-
rzystywana równie¿ w kryminalistyce i medycynie s¹-
dowej, daj¹c bardzo interesuj¹ce efekty. Przyk³adowo,
dziêki zastosowaniu kamery termowizyjnej jest mo¿li-
we odnalezienie zasypanych ludzi czy sprawdzanie obec-
noœci osób w niedostêpnych miejscach. Na rysunku 4
pokazano zdjêcie termowizyjne, na którym zosta³y
ujawnione œlady cieplne osoby siedz¹cej.

Z tematyk¹ termowizji spotkali siê na pewno mi³oœ-
nicy gier komputerowych, takich jak np. Tom Clancy
Splinter Cell: Pandora Tomorrow firmy Ubi Soft, w któ-
rych istnieje mo¿liwoœæ prze³¹czenia widoku na tzw.
termowizjê (w przypadku wspomnianej gry tak¹ opcjê
maj¹ nieocenione gogle g³ównego bohatera), czyli „wi-
dzenie ciep³a”, co w niektórych misjach mo¿e byæ bar-
dzo pomocne [9].

Przytoczony przyk³ad zwraca uwagê na bardzo
istotny obszar wykorzystania termografii, a mianowicie
zastosowania militarne, gdzie termografia i termowizja
rozwinê³y siê znacznie szybciej ni¿ w medycynie. Jed-
nak to nie cz³owiek jest prekursorem tego wynalazku,
tylko sama natura – pewne gatunki gadów, na przyk³ad
wê¿e boa lub pytony, dysponuj¹ tzw. trzecim okiem,
w³aœnie termicznym [11], które wykorzystuj¹ w celach
przypominaj¹cych militarne. W ten sposób bowiem od-
bieraj¹ promieniowanie cieplne pochodz¹ce od innych
zwierz¹t znajduj¹cych siê w pobli¿u, dziêki czemu s¹
w stanie zdobywaæ po¿ywienie nawet w ca³kowitych
ciemnoœciach lub gdy potencjalna ofiara potrafi siê
œwietnie maskowaæ, tak ¿e jest niewidoczna w zakresie
œwiat³a widzialnego.
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Rys. 4. Œlady cieplne osoby siedz¹cej osoby ujawnione dziêki
zastosowaniu kamery termowizyjnej

�ród³o: [10]
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1.7.A. Ultrasonografia
Ryszard Tadeusiewicz, Marek R. Ogiela

1. ZASADA DZIA£ANIA

Diagnostyka ultrasonograficzna (USG) opiera siê na
wysy³aniu i rejestracji odbitych fal dŸwiêkowych, które
przenikaj¹ przez tkanki i odbijaj¹ siê na granicach struk-
tur wykazuj¹cych ró¿n¹ gêstoœæ � i ró¿n¹ prêdkoœæ pro-
pagacji fal dŸwiêkowych c (rys. 1). Krótki impuls ultra-
dŸwiêkowy wys³any przez g³owicê (po lewej stronie)
rozprzestrzenia siê w tkance charakteryzowanej przez
gêstoœæ �1 i prêdkoœæ propagacji fal dŸwiêkowych c1

a nastêpnie dociera do narz¹du o tkance charakteryzowa-
nej przez gêstoœæ �2 i prêdkoœæ propagacji fal dŸwiêko-
wych c2. Na granicy pomiêdzy tymi strukturami czêœæ
fali ultradŸwiêkowej zostaje odbita i wraca do g³owicy
ultradŸwiêkowej daj¹c echo.

Proporcjê pomiêdzy energi¹ fali padaj¹cej do ener-
gii fali odbitej od narz¹du wyznacza wzór:
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Najczêœciej strukturami, od których odbijaj¹ siê fale
ultradŸwiêkowe s¹ powierzchnie narz¹dów wewnêtrz-
nych, których kontury dziêki temu mo¿na wykryæ i zlo-
kalizowaæ, chocia¿ zdarzaj¹ siê tak¿e odbicia od niczym
szczególnym nie wyró¿niaj¹cych siê elementów we-
wn¹trz badanego narz¹du, co prowadzi do pojawiania
siê zak³óceñ i zniekszta³ceñ na obrazie.

2. BUDOWA APARATU USG

Aparat USG sk³ada siê z uk³adów elektronicznych wy-
twarzaj¹cych impulsy elektryczne dla g³owicy wysy³a-
j¹cej fale ultradŸwiêkowe, g³owicy nadawczo-odbior-

czej, któr¹ przyk³ada siê do cia³a pacjenta, wzmacniaczy
pozwalaj¹cych zarejestrowaæ s³abe sygna³y echa USG
oraz bloku wizualizacji, pokazuj¹cego na ekranie wynik
sondowania ultradŸwiêkami cia³a pacjenta. Widok przy-
k³adowego aparatu USG pokazano na rysunku 2.

3. CO WIDAÆ NA OBRAZIE USG?

Fale ultradŸwiêkowe odbijaj¹ siê od powierzchni roz-
graniczaj¹cych czêœci cia³a cechuj¹ce siê ró¿n¹ prêd-
koœci¹ rozchodzenia siê fal ultradŸwiêkowych. Przy-
k³adowe prêdkoœci fal w ró¿nych oœrodkach podaje
tabela 1.

Tabela 1
Prêdkoœci fal ultradŸwiêkowych w ró¿nych oœrodkach

Substancja Prêdkoœæ [m/s]

powietrze 340

krew 1570

koœæ 2500–4700

t³uszcz 1450

mózg 1540

w¹troba 1550

nerki 1560

œledziona 1578

woda 1530

Zwraca uwagê bardzo du¿a ró¿nica szybkoœci prze-
wodzenia ultradŸwiêków przez powietrze i przez tkanki
cia³a. Gdyby pomiêdzy g³owic¹ ultradŸwiêkow¹ a skór¹

Rys. 2. Widok aparatu USG
�ród³o: [7]

Rys. 1. Powstawanie echa ultradŸwiêkowego. Opis w tekœcie
�ród³o: na podstawie animowanej prezentacji prof. A. Nowickiego
przedstawionej w dniu 09.05.2006 na posiedzeniu Sekcji In¿ynierii

Biomedycznej PAU



pacjenta by³a warstwa powietrza to 90% energii fali od-
bije siê i nie wniknie do cia³a. Dlatego podczas badania
bardzo wa¿ny jest kontakt g³owicy z cia³em pacjenta, co
wymaga stosowania specjalnego ¿elu lub torb z two-
rzywa sztucznego wype³nionych wod¹. W niektórych
przypadkach stosuje siê tzw. badanie immersyjne, które
to przeprowadzane jest w k¹pieli wodnej. Wszystkie te
œrodki maj¹ na celu wyeliminowanie z przestrzeni po-
miêdzy g³owic¹ a cia³em pacjenta niewielkich nawet
pêcherzyków powietrza, które mog¹ zak³óciæ odczyt.
Alternatywn¹ metod¹ badania jest ultrasonografia œród-
operacyjna, która wykonywana jest podczas zabiegów
operacyjnych. Polega na przesuwaniu sterylnej g³owicy
bezpoœrednio po badanym narz¹dzie i jest przydatna do
poszukiwania kamieni w drogach ¿ó³ciowych i nerkach
oraz przy ocenie procesu nowotworowego.

4. JAK S¥ PREZENTOWANE
WYNIKI BADAÑ ULTRAD�WIÊKOWYCH?

W u¿yciu jest kilka sposobów zobrazowania narz¹dów
wewnêtrznych badanych za pomoc¹ ultrasonografii.
Omówimy je teraz kolejno, wskazuj¹c, jak je mo¿na
wykorzystywaæ i jakie problemy wi¹¿¹ siê z komputero-
wym przetwarzaniem tych zobrazowañ.

Prezentacja typu A (Amplitude) to najstarsza me-
toda obrazowania, w której przetwornik piezoelektrycz-
ny wytwarza³ jedynie krótkie impulsy. Aparat w ca³oœci
funkcjonowa³ przy tym jak echoskop ultradŸwiêkowy.
Echa odbitych fal po wzmocnieniu w odbiorniku, zosta-
wa³y doprowadzone do uk³adów odchylania pionowego
lampy oscyloskopowej. Czas powrotu echa prezento-
wany by³ na osi poziomej, któr¹ znaj¹c szybkoœæ pro-
pagacji ultradŸwiêków mo¿na wyskalowaæ jako skalê
odleg³oœci od g³owicy. Nad t¹ osi¹ czasu/odleg³oœci
kreœlona by³a linia, której wychylenia w pionie wystê-
puj¹ w miejscach odpowiadaj¹cych po³o¿eniu struktur
odbijaj¹cych falê ultradŸwiêkow¹ (rys. 3). Z pomiaru
czasu, jaki up³ywa miêdzy powrotem kolejnych ech,
wyznacza³o siê po³o¿enie i wymiary badanych narz¹-
dów. Prezentacja A mia³a swoje specyficzne zalety.
Doœwiadczeni lekarze (diagnoœci) byli w stanie wnio-
skowaæ ze stromoœci narastania i opadania fali echa
o w³aœciwoœciach tkanek, od których fala siê odbija³a.
Jednak generalnie metoda ta dostarcza³a niewielkiej
liczby informacji i zosta³a obecnie prawie ca³kiem za-
rzucona. Badanie takie stosowane jest nadal tylko
w nielicznych dziedzina medycyny, m.in. w okulistyce.

Prezentacja typu B (Brightness) polega na wizua-
lizacji dwuwymiarowego przekroju wybranej czêœci
cia³a (na przyk³ad jamy brzusznej), w której wartoœæ
chwilowa odbieranego sygna³u moduluje jaskrawoœæ
(brightness) kolejnych punktów obrazu. Opiera siê na
zamianie amplitudy ech odbieranych z kierunku roz-
chodzenia siê wi¹zki ultradŸwiêkowej na jasnoœæ œwie-
cenia plamek, w wyniku czego na monitorze obrazowa-

na jest linia o ró¿nej jaskrawoœci. Je¿eli przesunie siê
g³owicê ultradŸwiêkow¹ i ponownie wyœle impuls to
rozjaœnione plamki wyrysuj¹ na monitorze now¹ liniê
„ech”. Ich charakter odpowiada w³asnoœciom akustycz-
nym tej czêœci narz¹du, który jest sondowany kolejn¹
wi¹zk¹ ultradŸwiêków. Powtarzaj¹c proces wystarcza-
j¹co czêsto, np. przemieszczaj¹c wi¹zkê o odleg³oœæ od-
powiadaj¹c¹ odleg³oœci miêdzy kolejnymi pikselami na
monitorze (najczêœciej wi¹zka przesuwa siê o kilka pik-
seli), powstanie obraz dwuwymiarowy zbudowany z po-
³o¿onych obok siebie linii o modulowanej jasnoœci.
Struktura uk³adu linii buduj¹cych zobrazowanie B naj-
czêœciej ma formê wachlarza, czemu sprzyja konstruk-
cja nowoczesnych g³owic, wysy³aj¹cych i odbieraj¹cych
równoczeœnie wiele wi¹zek ultradŸwiêków.

Jest to technika czêsto wykorzystywana do badania
narz¹dów nieruchomych. W metodzie tej echa ultra-
dŸwiêkowe zostaj¹ wizualizowane na ekranie monitora
w taki sposób, ¿e tworz¹ obraz geometrycznego zarysu

Ryszard Tadeusiewicz, Marek R. Ogiela
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Rys. 3. Przedstawienie wyniku badania ultradŸwiêkowego
w tzw. prezentacji A

�ród³o: http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/aus/paus_3.pdf

Rys. 4. Przyk³adowy obraz ultrasonograficzny w prezentacji
typu B

�ród³o: http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/aus/paus_3.pdf



badanego narz¹du. Poniewa¿ jasnoœæ plamki jest pro-
porcjonalna do amplitudy fali odbitej, dlatego w oparciu
o ten typ zobrazowania mówi siê czêsto o wiêkszej lub
mniejszej echogenicznoœci badanych narz¹dów. Pozio-
my wymiar plamki zale¿y od szerokoœci echa u jego
podstawy. Im wiêksze echo tym plamka jest jaœniejsza.
Obrazy USG w prezentacji B zwykle zapisywane s¹
w rozdzielczoœci 700x500 pikseli lub mniejszej, oraz
g³êbi jasnoœci reprezentowanej za pomoc¹ 8 bitów.
Przyk³ad obrazu uzyskiwanego w prezentacji typu B
pokazano na rysunku 4.

Dokonuj¹c komputerowej superpozycji wielu obra-
zów typu B mo¿na uzyskaæ obraz trójwymiarowy o bar-
dzo realistycznym wygl¹dzie (rys. 5), co jest w wielu
przypadkach korzystne, jednak nie jest nieodzowne
z punktu widzenia przydatnoœci zobrazowania do celów
diagnostyki medycznej.

Prezentacja typu M (Motion) dawniej TM (Time
Motion) polega na ods³uchu echa z tego samego kie-
runku w kolejnych chwilach czasowych. Echa wyœwie-
tlane s¹ tak, jak w prezentacji B, to znaczy wartoœæ
chwilowa sygna³u moduluje jaskrawoœæ wyœwietlanych
punktów, kolejne linie wyœwietlane s¹ obok siebie, pio-
nowo. W tym wariancie podstawa czasu lampy oscylo-
skopowej jest rozjaœniana jedynie w miejscach pojawia-
nia siê ech ultradŸwiêkowych.

Echom pochodz¹cym od ruchomych narz¹dów, od-
powiadaj¹ na podstawie czasu poruszaj¹ce siê rozjaœ-
nione plamki, pozostawiaj¹ce œlad na ekranie. Prezenta-
cja typu M jest do dzisiaj jedn¹ z podstawowych w ba-
daniach czynnoœci i obrazowaniu struktur serca (rys. 6).
Inne zastosowania to np. obrazowanie aorty brzusznej,
zw³aszcza jej têtniaków.

Prezentacja D (Doppler) polega na odbiorze fali
USG, rozproszonej na bêd¹cych w ruchu krwinkach, a
wiêc powracaj¹cej do g³owicy nadawczej ze zmienion¹
czêstotliwoœci¹ (efekt Dopplera). W zale¿noœci od szyb-
koœci i kierunku ruchu krwinek wzglêdem wi¹zki USG
i kierunku propagacji fali nastêpuje dopplerowskie
przesuniêcie czêstotliwoœci fali nadawanej i odebranej
w kierunku wy¿szych albo ni¿szych czêstotliwoœci. Na
obrazie fakt ten zaznacza siê zwykle kolorem – kolor
niebieski rezerwuje siê dla najszybszego ruchu w jed-
nym kierunku, a kolor czerwony dla szybkiego ruchu w
kierunku przeciwnym. Kolory poœrednie koduj¹ ruch
o mniejszej szybkoœci, a echa pochodz¹ce od struktur
nieruchomych prezentuje siê jako czarno-bia³e.

Przyk³ad bardzo piêknego obrazu w prezentacji D
pokazano na rysunku 7 gdzie uwidoczniono pêpowinê
p³odu. Jak wiadomo w pêpowinie odbywa siê przep³yw
dwukierunkowy, bo splecione ze sob¹ naczynia krwio-
noœne s³u¿¹ do transportowania krwi od i do ³o¿yska –
co bardzo wyraŸnie uwidoczniono na przedstawionym
obrazie.
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Rys. 5. Trójwymiarowa rekonstrukcja obiektu (g³ówki p³odu
w ³onie matki) uzyskana przy u¿yciu przetworzonej kompu-

terowo prezentacji typu B
�ród³o: http://usg4d.pl/index_pliki/usg3d07.jpg

Rys. 6. Obraz ultrasonograficzny w prezentacji M
�ród³o: http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/aus/paus_3.pdf

Rys. 7. Obraz uzyskany za pomoc¹ prezentacji D
�ród³o: http://www.gynae.pl/images/doppler_kolorowy.jpg



Prezentacja D s³u¿y do diagnozowania przep³ywu
krwi m.in. w celu lokalizacji przewê¿eñ w naczyniach
krwionoœnych i jest jednym z wa¿niejszych narzêdzi
diagnostycznych nowoczesnej kardiologii.

Odmianami tej techniki s¹:
– Prezentacja CFM (Color Flow Mapping) polega na

wpisaniu w obraz czarno-bia³y typu B w wybranym
przez operatora sektorze barwnego zobrazowania
przep³ywów pomierzonych technik¹ korelacyjn¹.

– Prezentacja CFA (Color Flow Angiography) po-
lega na identyfikacji przep³ywu, przypisaniu barwy
obszarom, w których zidentyfikowany zosta³ prze-
p³yw i wkomponowaniu ich w czarno-bia³y obraz B.

5. CZY MO¯NA WIERZYÆ
WE WSZYSTKO, CO SIÊ WIDZI NA USG?

Zobrazowanie USG mo¿e podlegaæ znacznie wiêkszej
liczbie zak³óceñ i zniekszta³ceñ, ni¿ wczeœniej omawia-
ne w tej ksi¹¿ce inne zobrazowania medyczne. Jest wie-
le przyczyn tych deformacji. Najprostsz¹ z nich jest tak
zwane ziarno (ang. specles). Jest to niejednorodna struk-
tura obrazu ultrasonograficznego, powstaj¹ca w wyniku
lokalnych interferencji fal odbitych w oœrodku. Ziarno
przypomina losowo roz³o¿one czarne i szare punkty na
jasnym pod³o¿u obrazu. Zale¿y od niejednorodnoœci
oœrodka oraz wielkoœci impulsów sonduj¹cych oœrodek.
Innym Ÿród³em zak³óceñ s¹ ró¿ne prêdkoœci rozcho-
dzenia ultradŸwiêku w warstwach tkanek, które s¹ Ÿród-
³em trudnoœci z dok³adnym skalowaniem rozmiarów
badanych struktur. Jak wiadomo aparat USG mierzy
ró¿nice czasów powrotu echa odbitego od ró¿nych
struktur i przedstawia je na obrazie zak³adaj¹c, ¿e droga
przebyta przez impuls w jednostce czasu jest w ka¿dym
miejscu taka sama – a to jest oczywiœcie nieprawda. Co
wiêcej, powierzchnie rozgraniczaj¹ce œrodowiska o ró¿-
nych szybkoœciach propagacji ultradŸwiêków powodu-
j¹ nie tylko odbicia (konieczne dla uzyskania obrazu),
ale i za³amania fali. W konsekwencji impulsy sonduj¹ce
w rzeczywistoœci nie rozchodz¹ siê po liniach prostych
wzd³u¿ kierunku promieniowanej wi¹zki, co jest zak³a-
dane przy wytwarzaniu obrazu USG, ale przebywaj¹
bli¿ej nieokreœlon¹, krêt¹ i skomplikowan¹ drogê, jedy-
nie w du¿ym przybli¿eniu mo¿liw¹ do interpretacji
jako linia prosta. Z kolei t³umienie energii fali prze-
chodz¹cej przez tkanki os³abia echa powracaj¹ce z g³ê-
biej po³o¿onych struktur, w wyniku czego za silnie od-
bijaj¹cymi strukturami obraz jest zaciemniony (pojawia
siê cieñ akustyczny). Wymienione wy¿ej zjawiska znie-
kszta³caj¹ obraz powoduj¹c powstawanie artefaktów
(rys. 8).

Artefakty pojawiaj¹ siê w obrazie USG jako echa od
obiektów, które:

– nie istniej¹ w rzeczywistoœci (wielokrotne odbicia),
– odwzorowane s¹ w niew³aœciwym po³o¿eniu (wie-

lokrotne odbicia, za³amanie fali),

– maj¹ zniekszta³cone wymiary, kszta³t i jaskrawoœæ
(za³amanie fali, aberracja fazy, ró¿na prêdkoœæ
dŸwiêku).

Wiêkszoœæ artefaktów wynika z fizycznych w³as-
noœci rozchodzenia siê fal w tkankach, niektóre z nich s¹
natomiast wywo³ane niew³aœciwym ustawieniem apara-
tury, g³ównie wzmocnienia, zasiêgowej regulacji wzmoc-
nienia i wyboru funkcji pre i post-processingu.

6. PODSUMOWANIE

Podsumowuj¹c stwierdziæ nale¿y, ¿e badanie ultrasono-
graficzne dostarcza obrazów cennych diagnostycznie
(poniewa¿ oparte jest na innej zasadzie fizycznej ni¿
rentgenografia czy obrazowanie z wykorzystaniem ma-
gnetycznego rezonansu j¹drowego, wiêc dostarcza wie-
dzy o innych w³aœciwoœciach tkanek oraz zbudowanych
z nich narz¹dów), ale interpretacja tych obrazów w ich
„surowej” postaci jest trudna i wymaga sporego doœ-
wiadczenia. Dlatego w odniesieniu do techniki USG
udzia³ zaawansowanych metod in¿ynierii biomedycznej
konieczny jest w dwóch aspektach:

Z jednej strony konieczna jest aparatura elektronicz-
na, która bêdzie produkowa³a i wysy³a³a w g³¹b cia³a
cz³owieka wi¹zki odpowiednio uformowanych ultra-
dŸwiêków, a tak¿e bêdzie odpowiednio odbiera³a,
wzmacnia³a i rejestrowa³a echa, powstaj¹ce w nastêp-
stwie odbijania siê tych ultradŸwiêków od struktur ana-
tomicznych oraz zmian chorobowych wystêpuj¹cych
wewn¹trz organizmu cz³owieka.

Z drugiej strony s¹ jednak tak¿e konieczne narzêdzia
informatyczne, które zarejestrowany sygna³ USG bêd¹
mog³y przetworzyæ w taki sposób, ¿eby zobrazowanie
rozwa¿anych struktur, przedstawiane lekarzowi do in-
terpretacji na ekranie (lub na trwa³ym wydruku) mog³o
w wiêkszym stopniu przypominaæ kszta³ty znane z atla-
sów anatomicznych lub z obserwacji na polu operacyj-
nym podczas zabiegu chirurgicznego.

Ryszard Tadeusiewicz, Marek R. Ogiela
Ultrasonografia

Rys. 8. Powstawanie artefaktów w obrazie USG
�ród³o: M.R. Ogiela, R. Tadeusiewicz, Modern Computational Intelli-
gence Methods for the Interpretation of Medical Images, Springer-

-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008



W jednym i w drugim obszarze dokona³ siê w ostat-
nich latach ogromny postêp, jednak wci¹¿ jest to wielkie
pole do popisu dla kolejnych badaczy i kolejnych kon-
struktorów. Zachêcam do odwa¿nego i twórczego po-
dejmowania tej tematyki zarówno na studiach (np. w ra-
mach prac magisterskich) jak i w pracy zawodowej. To
jest jeden z wielu obszarów In¿ynierii Biomedycznej
w którym wci¹¿ jeszcze s¹ nieznane l¹dy czekaj¹ce na
swego Kolumba!
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1.7.B. Ultrasonografia
Miros³awa Zazulak

Ultrasonografia, zwana czêsto USG, jest jedn¹ z naj-
bardziej znanych i najczêœciej stosowanych metod ob-
razowej diagnostyki medycznej. Swoj¹ popularnoœæ zy-
ska³a g³ównie dziêki temu, ¿e uwa¿a siê j¹ za technikê
obrazowania ca³kiem nieszkodliw¹ – w odró¿nieniu od
innych technik, s³u¿¹cych do podobnych celów, które
jednak wi¹¿¹ siê zawsze z pewnym obci¹¿eniem dla
organizmu pacjenta. USG jest technik¹ bezpieczn¹ dziê-
ki zastosowaniu w niej – jako czynnika penetruj¹cego
wnêtrze cia³a cz³owieka – ultradŸwiêków (czyli fal
akustycznych o czêstotliwoœciach powy¿ej zakresu
s³yszalnego dla cz³owieka). Podczas badania USG u¿y-
wa siê ultradŸwiêków o natê¿eniach i czasach oddzia-
³ywania na pacjenta tak dobranych, ¿e nie powoduj¹ one
skutków ubocznych.

Prawdopodobnie wiêkszoœci osób USG kojarzy siê
z monitorowaniem przebiegu ci¹¿y – i w pewnym sensie
jest to s³uszne, gdy¿ diagnostyka ultradŸwiêkowa jest
jedn¹ z nielicznych metod, do których lekarze po³o¿nicy
chêtnie siêgaj¹, poniewa¿ nie stwierdzono szkodliwego
wp³ywu ultradŸwiêków na p³ód. Jednak zastosowanie
ultradŸwiêków w obrazowaniu medycznym jest znacz-
nie szersze, co spróbujê pokazaæ na kilku wybranych
przyk³adach.

1. ULTRASONOGRAFIA PRENATALNA

Badania prenatalne to badania wykonywane przed uro-
dzeniem siê dziecka. Badanie ultrasonograficzne p³odu
umo¿liwia ocenê prawid³owoœci rozwoju dziecka oraz
prognozowanie terminu porodu. W pierwszym (miêdzy
10 a 14 tygodniem) lub drugim (pomiêdzy 16 a 20 ty-
godniem) trymestrze ci¹¿y wykonywane jest ultrasono-
graficzne badanie przesiewowe maj¹ce na celu wykrycie
strukturalnych nieprawid³owoœci i ultrasonograficznie
wykrywalych anomalii u p³odu. W trakcie badania zwra-
ca siê szczególn¹ uwagê na tzw. ultrasonograficzne
markery, które œwiadcz¹ o podwy¿szonym ryzyku za-
burzeñ chromosomalnych u p³odu.

W pierwszym trymestrze ci¹¿y badanie USG umo¿-
liwia potwierdzenie czasu trwania ci¹¿y, jak równie¿
ocenê przeziernoœci karkowej, bêd¹cej najwa¿niejszym
markerem s³u¿¹cym do oceny oznak chorób genetycz-
nych, takich jak aneuploidia czy trisomie. Z kolei bada-
nie w drugim trymestrze umo¿liwia ju¿ ocenê ca³ej bu-
dowy anatomicznej p³odu.

2. USG UK£ADU RUCHU

Ultrasonografia stawów jest jedn¹ z metod diagnostyki
chorób uk³adu ruchu. Dok³adne rozpoznanie stanu cho-
robowego jest mo¿liwe jedynie pod warunkiem uwzglê-
dnienia wszystkich parametrów klinicznych i laborato-
ryjnych. Jest to jednak jedyna metoda obrazowania,
która umo¿liwia bezpoœredni¹ obserwacjê dynamiczn¹
i dziêki temu ocenê czynnoœciow¹ stawu. Stawy, œciêgna
i miêœnie mog¹ byæ badane w ruchu – przy zginaniu
i prostowaniu, podczas skurczu i rozkurczu, co czasem
mo¿e mieæ decyduj¹ce znaczenie w ustalaniu rozpoznania.

Rys. 1. Zdjêcie ultrasonograficzne p³odu w 22 tygodniu ci¹¿y
�ród³o: [7]

Rys. 2. Przekrój pod³u¿ny miêœnia czworog³owego uda1

1 Zdjêcie wykonane w klinice Luxmed w Krakowie.



Badanie ultrasonograficzne umo¿liwia wczesne wykry-
cie zmian wewn¹trz- i zewn¹trzstawowych, dziêki cze-
mu jest ono idealnym uzupe³nieniem badania radiolo-
gicznego. Niestety wad¹ tego badania jest fakt, i¿ czêœæ
wnêtrza stawu pozostaje niedostêpna dla fali ultradŸwiê-
kowej, przez co niemo¿liwe jest uwidocznienie niektó-
rych struktur.

3. USG 3D i 4D

Obecne aparaty ultrasonograficzne umo¿liwiaj¹ otrzy-
manie trójwymiarowego obrazu badanego narz¹du,
chocia¿ nie jest to wynik samej tylko pracy aparatury
ultradŸwiêkowej, ale dodatkowo jest tu u¿yta grafika
komputerowa dla wytworzenia obrazu 3D (czyli trój-
wymiarowego) na podstawie zebranych przez aparat
serii badañ dwuwymiarowych. Na tej samej zasadzie (to
znaczy przy wykorzystaniu techniki obrazowania kom-
puterowego) otrzymuje siê w ultrasonografii odwzoro-
wanie 4D – czyli trójwymiarow¹ rekonstrukcjê wyœ-
wietlan¹ z uwzglêdnieniem ruchów badanego obiektu
(na przyk³ad p³odu) w czasie rzeczywistym. Technika
ta, zwana równie¿ „¿ywym” 3D, jest bardzo efektowna.
Pozwala ona na uzyskanie bardzo dok³adnego odwzoro-
wania struktur, na przyk³ad twarzy p³odu, koñczyn czy
guza nowotworowego.

Trójwymiarowy obraz jest uzyskiwany poprzez prze-
strzenne z³o¿enie obrazów 2D (w prezentacji B). Na ra-
zie g³ównie dziêki mo¿liwoœciom oprogramowania, ist-
nieje mo¿liwoœæ dynamicznego tworzenia obrazu trój-
wymiarowego. Przysz³oœci¹ s¹ aparaty 4D, które bêd¹
wykorzystywa³y inn¹ konstrukcjê g³owic i metodê ob-
razowania, które bezpoœrednio umo¿liwi¹ powstawanie
obrazu w czasie rzeczywistym.

Trafnoœæ rekonstrukcji 3D USG jest rzêdu 86–90%,
a zatem jest porównywalna z trójwymiarow¹ rekons-
trukcj¹ w tomografii komputerowej.

Trójwymiarow¹ ultrasonografiê zastosowano rów-
nie¿ w diagnostyce p³odu, m.in. do badañ sznura pêpo-

winowego (prezentacja 3D Power Doppler – Energy).
Analiza unaczynienia oraz skrêtnoœci pêpowiny ma klu-
czowe znaczenie w ocenie objawów zagro¿enia ¿ycia
p³odu.

4. BIOPSJA POD KONTROL¥
ULTRAD�WIÊKÓW

Biopsja cienkoig³owa jest metod¹ diagnostyczn¹ po-
zwalaj¹c¹ uzyskaæ materia³ niezbêdny do badania cyto-
logicznego ze zmian torbielowatych czy guzów litych,
co jest konieczne do wyboru prawid³owego postêpowa-
nia diagnostycznego. Biopsja polega na nak³uciu bada-
nego narz¹du ig³¹ (podobn¹ do tej, jakie u¿ywane s¹ do
wykonywania zastrzyków), której centralny kana³, nor-
malnie s³u¿¹cy do wt³aczania dozowanego leku, pobiera
maleñk¹ próbkê badanej tkanki do badania mikroskopo-
wego. Problem przy stosowaniu biopsji polega na tym,
jak trafiæ ig³¹ dok³adnie w tê strukturê, z której chcemy
pobraæ komórki do badania (na przyk³ad ustalaj¹cego,
jaki rodzaj nowotworu tam wystêpuje).

Rozwój ultrasonografii stworzy³ nowe mo¿liwoœci
dla biopsji cienkoig³owej w diagnostyce ró¿nych cho-
rób. Przed zastosowaniem ultradŸwiêków biopsja ogra-
nicza³a siê wy³¹cznie do nak³uwania zmian mo¿liwych
do wykrycia poprzez badanie palpacyjne. Mówi¹c
w uproszczeniu, lekarz najpierw musia³ wymacaæ, gdzie
jest niepokoj¹cy go guz, a potem móg³ wbiæ w niego
ig³ê dla pobrania próbki. Wysoka zdolnoœæ rozdzielcza
aparatów USG pozwala na œledzenie toru ig³y punkcyj-
nej uwidocznionego na ekranie monitora, zwiêkszaj¹c
tym samym kontrolê i efektywnoœæ nak³ucia badanej
zmiany patologicznej.

W celu najlepszego uwidocznienia ig³y biopsyjnej,
co jest mo¿liwe tylko gdy jest ona po³o¿ona w p³asz-
czyŸnie wi¹zki ultradŸwiêków, stosuje siê specjalne
g³owice liniowe z prowadnicami lub przystawki biop-
syjne nak³adane na standardowe sondy sektorowe lub
konweksowe.

W standardowych badaniach USG stosuje siê spe-
cjalne sterylne ¿ele, które zapewniaj¹ odpowiedni kon-
takt sondy ultradŸwiêkowej z cia³em pacjenta. W przy-
padku ultrasonograficznego monitorowania punkcji,
jako substancjê kontaktow¹ stosuje siê wy³¹cznie roz-
twór spirytusu, którym odka¿ane jest miejsce nak³ucia.

5. ULTRASONOGRAFIA ENDOSKOPOWA

Endoskopowa ultrasonografia jest po³¹czeniem endos-
kopii i ultrasonografii oraz biopsji celowanej, wykony-
wanej przez kana³ operacyjny endoskopu. Stosowana
jest ona w diagnostyce przewodu pokarmowego, umo¿-
liwia ocenê stopnia przechodzenia procesu chorobowe-
go na zewn¹trz tego narz¹du, wyznaczaj¹c g³êbokoœæ
naciekania zmiany, co w normalnej endoskopii jest nie-
mo¿liwe. Dziêki zastosowaniu ruchomej g³owicy ultra-
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Rys. 3. R¹czka i nó¿ka p³odu w rekonstrukcji USG 3D
�ród³o: [8]



sonograficznej badany obszar cewy pokarmowej mo¿na
uwidoczniæ w projekcjach pod³u¿nych i poprzecznych.
Dodatkowo ultrasonografia endoskopowa obrazuje
narz¹dy s¹siaduj¹ce z przewodem pokarmowym, daj¹c
informacje o ewentualnej obecnoœci przerzutów i roz-
leg³oœci nowotworu.

Endoskopowe badanie ultrasonograficzne metod¹ Dop-
plera pozwala równie¿ oceniæ podczas badania struktury
naczyniowe i przep³yw krwi w tych naczyniach, co umo¿-
liwia dok³adniejsz¹ ocenê nacieków nowotworowych.

6. PRÓBA PODSUMOWANIA

Jak widaæ z przytoczonych przyk³adów, ultrasonografia
ma bardzo szerokie zastosowanie praktycznie w ka¿dej
dziedzinie diagnostyki medycznej. Ogromn¹ zalet¹ tej
metody obrazowania jest jej ca³kowita nieinwazyjnoœæ
i nieszkodliwoœæ, przez co badanie mo¿e byæ czêsto po-
wtarzane bez skutków ubocznych dla pacjenta. Dziêki
temu badanie USG czêsto jest stosowane do monitoro-
wania wielu stanów fizjologicznych (jak ci¹¿a) czy cho-
robowych, np. choroby zapalne, nowotworowe, itp., zaœ
mobilnoœæ aparatury ultrasonograficznej pozwala na
wykonywanie badania w ka¿dym miejscu, gdzie znaj-
duje siê chory. Wymieniony zestaw zalet czyni USG
jedn¹ z najpowszechniej stosowanych metod diagnos-
tyki obrazowej.
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1.8.A. Rozpoznawanie i komputerowe rozumienie
obrazów medycznych

Marek R. Ogiela, Ryszard Tadeusiewicz

1. CO TO S¥ METODY ROZPOZNAWANIA

OBRAZÓW?

Zadanie rozpoznawania obrazów polega na okreœleniu
przynale¿noœci ró¿nego typu wzorców lub obiektów
widocznych na obrazie do pewnych, wczeœniej a priori
zdefiniowanych klas. Rozpoznawanie mo¿e byæ pro-
wadzone w oparciu o zasady i regu³y narzucone przez
eksperta, który wie, ¿e przy wyst¹pieniu okreœlonych
cech obrazu w³aœciwa jest pewna dok³adnie okreœlona
jego interpretacja.

W takim przypadku zbudowanie programu rozpo-
znaj¹cego jest w miarê proste, poniewa¿ nale¿y tylko
pozyskaæ obraz i ewentualnie przetworzyæ go za pomo-
c¹ prostych operacji wstêpnego przetwarzania, a na-
stêpnie dokonaæ jego analizy tak, aby wydobyæ pewne
istotne cechy pozwalaj¹ce póŸniej jednoznacznie roz-
poznaæ dany obiekt. Po okreœleniu takich cech wystar-
czy zastosowaæ do rozpoznania obiektów algorytm bê-
d¹cy odpowiednikiem opinii eksperta, oczywiœcie za-
pisanej w jêzyku zrozumia³ym dla komputera. Z tak¹
sytuacj¹ mamy równie¿ czêsto do czynienia w medycy-
nie, gdy¿ w przypadku wielu chorób istniej¹ œcis³e nor-
my, pozwalaj¹ce na odró¿nienie obrazu pozyskanego
od zdrowego pacjenta, od obrazu wskazuj¹cego na
obecnoœæ jakichœ patologii. Jednak takie rozpoznawanie
oparte na stosowaniu regu³ interpretacji znanych cech
obrazu da siê zastosowaæ wy³¹cznie do prostych pro-
blemów. W przypadku wielu innych zadañ generowa-
nych przez medycynê, znajdujmy siê w sytuacji braku
apriorycznej informacji na temat regu³ przynale¿noœci
zobrazowañ jakiœ struktur do konkretnych klas rozpozna-
wanych wzorców. W takiej sytuacji jedyna informacja,

która mo¿e byæ wykorzystana przez algorytm rozpoz-
naj¹cy, jest zawarta w tak zwanym zbiorze ucz¹cym, to
znaczy ci¹gu wzorców, z³o¿onym z obiektów, dla któ-
rych znana jest prawid³owa klasyfikacja [3]. Koniecz-
noœæ odwo³ania siê do zbioru ucz¹cego powoduje, ¿e za-
danie rozpoznawania obrazów staje siê niezwykle intere-
suj¹ce jako przyk³ad problemu wymagaj¹cego przepro-
wadzenia w komputerze rozumowania indukcyjnego.

Jak wiadomo czêsto nawet ma³o inteligentny cz³o-
wiek potrafi rozwi¹zaæ zadanie, jeœli poda mu siê ogóln¹
regu³ê postêpowania. Taki sposób rozwi¹zywania zadañ
nazywany jest metod¹ dedukcyjn¹. Komputery to tak¿e
potrafi¹, bo przecie¿ ka¿dy program komputerowy jest
w istocie form¹ takiej dedukcyjnej regu³y. Natomiast
przejawem prawdziwej inteligencji (naturalnej albo
sztucznej) jest zdolnoœæ do samodzielnego odkrycia
nieznanej regu³y postêpowania w takiej sytuacji, gdy je-
dyn¹ znan¹ informacjê s¹ przyk³ady dzia³ania tej regu³y.
St¹d zadania rozpoznawania obrazów od pocz¹tku sta-
nowi³y jedno z najbardziej typowych zadañ sztucznej
inteligencji w³aœnie ze wzglêdu na brak zdefiniowanych
regu³ dotycz¹cych algorytmu rozpoznawania. W prak-
tyce powoduje to, ¿e komputer rozpoznaj¹cy obrazy
musi w jakimœ zakresie uczyæ siê rozpoznawania no-
wych wzorców na podstawie zaprezentowanych mu
wczeœniej przyk³adów. Na szczêœcie w rozwa¿anych tu
zagadnieniach rozpoznawania obrazów medycznych na
ogó³ stosunkowo ³atwo mo¿na zgromadziæ potrzebny
zbiór przyk³adów, poniewa¿ w archiwach klinik mo¿na
bez trudu zgromadziæ du¿e iloœci zobrazowañ medycz-
nych wraz z rozpoznaniami zweryfikowanymi poprzez
prowadzone terapie i ich wyniki.

Zasadniczym elementem uczenia algorytmów roz-
poznawania obrazów jest uogólnianie, polegaj¹ce na
tym, ¿e algorytm taki jest w stanie nie tylko zgromadziæ
wiedzê na podstawie dostarczonych mu wzorców, ale
dodatkowo po zakoñczonej nauce potrafi dokonywaæ
rozpoznania zupe³nie nowych obrazów, które do ci¹gu
ucz¹cego nie nale¿a³y – dziêki czemu mo¿e byæ wyko-
rzystywany w praktyce przy diagnozowaniu kolejnych
chorych osób.

W przypadku rozpoznawania stosunkowo prostych
obrazów, na których pojawiaj¹ siê obiekty powtarzalne,
o niewielkim indywidualnym zró¿nicowaniu mo¿liwe
jest rozpoznawanie oparte na prostej analizie obrazu
jako takiego – na przyk³ad metod¹ porównywania z za-



pamiêtanym wzorcem. W przypadku wielu klas zobra-
zowañ medycznych zró¿nicowany charakter obiektów
mog¹cych byæ przedmiotem rozpoznawania wymusza
prowadzenie takiego procesu rozpoznawania, którego
wstêpnym etapem jest wykrycie cech charakterystycz-
nych dla danych wzorców np. w postaci zmian morfolo-
gii narz¹du lub zmian jego struktury. Dalsze postêpo-
wanie w takim rozpoznawaniu polega na analizowaniu
wykrytych cech i koñczy siê prób¹ podjêcia decyzji, to
znaczy rozpoznania i klasyfikacji obrazu.

Podsumowuj¹c mo¿emy stwierdziæ, ¿e zadanie roz-
poznawania obrazów najczêœciej jest zwi¹zane z wie-
loetapowym procesem przetwarzania informacji, pod-
czas którego dochodzi do znacznej redukcji iloœci ana-
lizowanych danych. Informacja w postaci obrazowej
mo¿e zajmowaæ ogromne obszary komputerowej pa-
miêci, gdy¿ obraz medyczny rejestrowany w du¿ej roz-
dzielczoœci przestrzennej i amplitudowej mo¿e wyma-
gaæ nawet kilku gigabajtów. W trakcie analizy obrazu
nastêpuje jego przetworzenie. W efekcie tê sam¹ mery-
toryczn¹ treœæ, informuj¹c¹ o tym, co na obrazie widaæ
i co z tego wynika, udaje siê wyraziæ wykorzystuj¹c
mniejsz¹ iloœæ danych w postaci wektora cech wykorzy-
stywanego do ró¿nych celów, w tym miêdzy innymi do
przeprowadzenia rozpoznawania. To ostatnie prowadzi
jednak tak¿e do dalszej redukcji iloœci informacji, bo-
wiem w wyniku automatycznie dokonanej klasyfikacji
dochodzi do przypisania obiektowi numeru jednej z roz-
poznawanych klas – i ten numer mo¿e z kolei zast¹piæ
d³ugi i wymagaj¹cy wysokiej dok³adnoœci reprezentacji
wartoœci wektor analizowanych cech. Przyk³ady obra-
zów medycznych zosta³y przedstawione na rysunku 1.

Przed zag³êbieniem siê w szczegó³y rozwa¿añ doty-
cz¹cych automatycznego rozpoznawania zobrazowañ
medycznych dokonajmy jeszcze „globalnego rzutu oka”
na tê problematykê, wychodz¹c z za³o¿eñ historycznych
i dokonuj¹c wstêpnej klasyfikacji rozwa¿anych metod.

Pocz¹tek rozwoju metod rozpoznawania obrazów
wi¹¿e siê œciœle z pionierskim okresem rozwoju metod
sztucznej inteligencji i przypada na lata 50. XX wieku.
Pierwsze praktyczne realizacje technik rozpoznawania
obrazów bazowa³y na systemach sieci neuronowych,
stworzonych przez Rosenblatta w 1968 roku i szeroko
znanych pod nazw¹ Perceptron. Systemy te opiera³y siê
na kilkupoziomowej strukturze zbudowanej z elektroni-
cznych sztucznych neuronów, zawieraj¹cej dane obli-
czeniowe, przes³anki umo¿liwiaj¹ce rozpoznawanie
zgromadzone w procesie uczenia i uk³adów wyjœcio-
wych, podejmuj¹cych finalne decyzje.

Z tych pierwszych doœwiadczeñ w dziedzinie sztucz-
nej inteligencji i rozpoznawania obrazów wynikaj¹ dwa
istotne wnioski, które nada³y dalszym badaniom szyb-
szy rozwój:

1. Zdolnoœæ urz¹dzeñ do uczenia siê jest niezbêdnym
atrybutem maszynowej inteligencji.

2. Ludzka inteligencja sk³ada siê w oko³o 99% z roz-
poznawania obrazów (wzorców), a tylko w l % z sa-
mego rozumowania [10].

To drugie stwierdzenie, jakkolwiek kwestionowane
przez niektórych badaczy, by³o silnym czynnikiem
przyspieszaj¹cym rozwój badañ nad automatycznym
rozpoznawaniem obrazów, gdy¿ obok osób pragn¹cych
rozwi¹zaæ konkretne problemy (na przyk³ad zwi¹zane
z rozpoznawaniem liter albo z identyfikacj¹ odcisków
palców) zagadnieniem rozpoznawania zajmowa³o siê
sporo osób zainteresowanych „fundamentami” sztucz-
nej inteligencji. W zwi¹zku z tym opracowano i prze-
badano wiele metod rozpoznawania obrazów, z których
wiele z powodzeniem jest stosowanych do dnia dzisiej-
szego. Jako pierwsze pojawi³y siê klasyczne metody
rozpoznawania obrazów bazuj¹ce na technikach mini-
malno-odleg³oœciowych. Prekursorem ich by³a metoda
najbli¿szego s¹siada NN [1, 10, 12], która bêdzie opisa-
na w dalszej czêœci tego rozdzia³u. Metoda ta by³a pro-
sta pojêciowo, ale stosunkowo zawodna, dlatego poja-
wia³y siê jej modyfikacje w postaci algorytmów nie-
wra¿liwych na b³êdy w ci¹gu ucz¹cym, takie jak metoda
�NN czy metoda jNNN [12]. Metody te mimo, i¿ by³y
prekursorami wszystkich innych metod rozpoznawania
obrazów, s¹ do dziœ czêsto stosowane, gdy¿ charaktery-
zuj¹ siê du¿¹ dok³adnoœci¹ rozpoznawania obiektów,
chocia¿ okupion¹ du¿ymi wymaganiami w zakresie za-
jêtoœci pamiêci oraz czasu obliczeñ.

Kolejnymi rodzajami klasycznych metod rozpozna-
wania obrazów, które pojawi³y siê obok technik mini-
malno-odleg³oœciowych, by³y metody aproksymacyjne
i metody probabilistyczne. Metody te reprezentuj¹ ca³-
kiem odmienny sposób tworzenia algorytmu klasyfika-
cji obiektów, w wielu przypadkach prowadz¹cy jednak
do podobnych wyników i do podobnej skutecznoœci
rozpoznania, jak w przypadku metod minimalno-odleg-
³oœciowych, jednak przy znacz¹co mniejszym obci¹¿e-
niu systemu rozpoznaj¹cego, g³ównie w zakresie zajê-
toœci pamiêci i w sensie czasu obliczeñ.
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Rys. 1. Przyk³adowe obrazy medyczne



Jak wspomniano wy¿ej, przy u¿yciu wspomnianych
metod uda³o siê zadowalaj¹co rozwi¹zaæ wiele prak-
tycznych zadañ, na przyk³ad zwi¹zanych z automatycz-
nym odczytywaniem kodów paskowych w sklepach,
rozpoznawaniem drukowanych liter (tak zwane syste-
my OCR), identyfikacj¹ monet w automatach sprzeda-
j¹cych rozmaite towary, rozpoznawaniem prostych ko-
mend wydawanych g³osem itp. Metody te uda³o siê
z powodzeniem zastosowaæ w medycynie i to nie tylko
do rozpoznawania obrazów medycznych, ale tak¿e do
wspomagania procesu diagnostycznego prowadzonego
w oparciu o dane maj¹ce charakter liczbowy (np. wyni-
ki analiz biochemicznych) lub opisowy (wyniki anam-
nezy lekarskiej).

W odniesieniu do coraz wa¿niejszych danych me-
dycznych, jakimi s¹ obrazy uzyskiwane z ró¿nego ro-
dzaju aparatury obrazuj¹cej (na przyk³ad CT albo USG),
klasyczne metody rozpoznawania obrazów s¹ general-
nie ma³o skuteczne, szczególnie w przypadku rozpozna-
wania wzorców z³o¿onych z wielu obiektów. Problem
ten zosta³ rozwi¹zany dziêki pojawieniu siê metod syn-
taktycznych, wykorzystuj¹cych metody lingwistyki
matematycznej czyli tzw. syntaktycznych metod rozpo-
znawania obrazów [2, 13].

W latach 80. nast¹pi³ ogromny wzrost badañ nad sie-
ciami neuronowymi i mo¿liwoœciami ich wykorzystania
do zadañ klasyfikacji wzorców. Jak siê jednak okaza³o
sieci neuronowe maj¹ ograniczon¹ stosowalnoœæ w od-
niesieniu do analizy i klasyfikacji skomplikowanych
(np. wieloobiektowych) obrazów medycznych, ponie-
wa¿ obraz jako taki (zw³aszcza o du¿ej rozdzielczoœci)
nie da siê wprowadziæ na wejœcie sieci neuronowej, zaœ
próby uczenia sieci rozpoznaj¹cych obrazy na podstawie
ich cech (wydobywanych na etapie wstêpnej analizy) nie
wykaza³y istotnej ich przewagi nad technikami oparty-
mi na wymienionych wy¿ej metodach klasycznych.

Dziêki opracowaniu wszystkich tych metod obecnie
istnieje wiele ró¿norodnych sposobów identyfikacji
ró¿nych rodzajów wzorców i automatycznej klasyfika-
cji zobrazowañ (w tym tak¿e medycznych). Obecnie
liczba znanych metod rozpoznawania obrazów jest bar-
dzo du¿a i stale roœnie, bo wielu autorów ambitnie po-
dejmuje wci¹¿ nowe próby stworzenia kolejnych metod
i kolejnych algorytmów. Dowodzi to, jak bardzo aktual-
ny i jak bardzo atrakcyjny problem naukowy stanowi
wci¹¿ automatyczna klasyfikacja i komputerowe roz-
poznawanie. Ogromna iloœæ tych metod œwiadczy jed-
nak tak¿e o tym, ¿e ¿adna z nich nie jest tak ca³kiem i de-
finitywnie dobra, bo gdyby tak¹ jedn¹ najlepsz¹ me-
todê wykryto, a nastêpnie w licznych badaniach ustalo-
no bezspornie jej przewagê nad metodami alternatyw-
nymi, to wszyscy by tylko tê jedn¹ metodê chcieli u¿yt-
kowaæ, rezygnuj¹c ze wszystkich innych. Niemniej te
liczne metody rozpoznawania istniej¹, a przez wszyst-
kie minione lata tworzono i udoskonalano je tak, aby
skutecznie rozpoznawa³y nawet bardzo skomplikowane

obrazy i wzorce. Przyk³ady takich zastosowañ zostan¹
zaprezentowane w dalszych podrozdzia³ach tego roz-
dzia³u.

Na rysunku 2 przedstawiono ogóln¹ klasyfikacjê
metod rozpoznawania obrazów.

2. ETAPY ROZPOZNAWANIA

Celem zadania rozpoznawania obrazów jest skonstruo-
wanie algorytmu pozwalaj¹cego dokonywaæ klasyfika-
cji analizowanych wzorców na podstawie pewnych
wyró¿nionych cech obrazu [12]. Algorytm taki mo¿emy
zapisaæ w postaci odwzorowania:

Rozpoznawanie: Obrazy�Nazwy {brak decyzji},

gdzie:
obrazy – oznacza zbiór wszystkich obiektów pod-

legaj¹cych rozpoznawaniu czyli np. rejestrowanych
przez kamerê lub urz¹dzenie diagnostyczne;

nazwy – oznaczaj¹ zbiór klas rozpoznawanych
obiektów;

brak decyzji – oznacza rozpoznanie neutralne czyli
brak decyzji, w sytuacji gdy system rozpoznaj¹cy nie
mo¿e dokonaæ klasyfikacji i nie umie nazwaæ zarejestro-
wany obiekt.

Odwzorowanie Rozpoznawanie okreœla nam zatem
ca³y proces analizy obrazu wejœciowego, pocz¹wszy od
jego rejestracji a¿ do finalnej klasyfikacji. Aby jednak
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Rys. 2. Ogólna klasyfikacja metod rozpoznawania obrazów



taka klasyfikacja by³a mo¿liwa w ca³ym takim procesie
musz¹ byæ zrealizowane pewne etapy, które finalnie do-
prowadz¹ do rozpoznania danego obiektu. W szczegól-
noœci zatem system rozpoznaj¹cy musi zrealizowaæ
nastêpuj¹ce zadania:

1. dokonaæ recepcji rejestrowanych wzorców czyli
wyznaczyæ pewne istotne cechy, które pozwol¹ na-
stêpnie dokonaæ identyfikacji obrazu;

2. okreœliæ stopieñ przynale¿noœci wyznaczanych
cech rejestrowanych obiektów do poszczególnych
klas. Oznacza to, ¿e system bêdzie próbowa³ okreœ-
liæ jak bardzo nowe cechy przypominaj¹ obiekty
definiuj¹ce klasy rozpoznania;

3. podj¹æ decyzjê o rozpoznaniu czyli dokonaæ jed-
noznacznego przyporz¹dkowania analizowanego
obrazu do jednej z rozpoznawanych klas, lub wy-
generowaæ komunikat o niemo¿noœci dokonania ta-
kiej klasyfikacji. Zgodnie z wprowadzon¹ funkcj¹
klasyfikacji podejmowana jest decyzja o przyna-
le¿noœci obiektu do tej klasy, do której stopieñ przy-
nale¿noœci jest maksymalny. Szczegó³y wszystkich
tych etapów mo¿na znaleŸæ w ksi¹¿ce [12]. Naj-
bardziej uproszczony schemat procesu rozpozna-
wania zosta³ zaprezentowany na rysunku 3.

Kluczem do rozpoznawania jest odwzorowanie wszy-
stkich rozwa¿anych obiektów podlegaj¹cych rozpozna-
waniu w postaci punktów w tak zwanej przestrzeni cech.
Przestrzeñ taka powstaje, gdy w ka¿dym rozpoznawa-
nym obiekcie mo¿na wskazaæ pewn¹ liczbê cech, któ-
rych wartoœci daj¹ siê zmierzyæ (lub oceniæ jakoœciowo).
Odk³adaj¹c na pierwszej osi wartoœæ pierwszej cechy
dla badanego obiektu, na drugiej osi drug¹ cechê – itd.
mo¿na ka¿demu obiektowi przypisaæ punkt w tej prze-
strzeni, co dla uproszczonego przyk³adu rozpoznawania
wizerunków twarzy przedstawiono na rysunku 4.

3. KLASYCZNE METODY
ROZPOZNAWANIA OBRAZÓW

3.1. Metody minimalno-odleg³oœciowe

Jednymi z pierwszych metod rozpoznawania obrazów
by³y tzw. metody minimalno-odleg³oœciowe, w których
odwzorowanie okreœlaj¹ce stopieñ przynale¿noœci roz-
poznawanego wzorca do konkretnych klas wi¹¿e siê
z pojêciem odleg³oœci w przestrzeni cech reprezentu-
j¹cych dane obiekty. Przestrzeñ taka musi byæ zatem
wyposa¿ona w odpowiednia metrykê. Metryka mo¿e
byæ dowolnym odwzorowaniem spe³niaj¹cym pewne
warunki aksjomatyczne [12].
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Rys. 3. Etapy rozpoznawania obrazów medycznych

Rys. 4. Interpretacja wybranych punktów przestrzeni cech
reprezentuj¹cych obrazy twarzy



Oczywiœcie jedn¹ z najpopularniejszych metryk,
które czêsto s¹ wykorzystywane w praktycznych zada-
niach rozpoznawania obrazów jest znana wszystkim
metryka Euklidesowa, bêd¹ca odpowiednikiem pojêcia
odleg³oœci funkcjonuj¹cego w sposób obiegowy.

Idea rozpoznania i klasyfikacji nieznanych wzorców
za pomoc¹ metod minimalno-odleg³oœciowych polega
na wybraniu jako w³aœciwego rozpoznania numeru lub
nazwy tej klasy, do której nale¿y wzorzec najbli¿szy.
Odleg³oœci pomiêdzy takimi wzorcami s¹ oczywiœcie
mierzone za pomoc¹ wybranej wczeœniej metryki. Przy-
k³adami takich metod mog¹ byæ metody najbli¿szego
s¹siada (NN) oraz metoda k-najbli¿szych s¹siadów
(k-NN).

Metoda NN – najbli¿szego s¹siada (Nearest Neighbor)

Jest to najprostsza z metod minimalno-odleg³oœcio-
wych, w której regu³a podejmowania decyzji zak³ada,
¿e nieznany obiekt zostanie zaklasyfikowany do tej kla-
sy, do której nale¿y obiekt ci¹gu ucz¹cego, po³o¿ony
najbli¿ej niego w przestrzeni cech (rys. 5).

Metoda NN jest czêsto stosowana w zadaniach dia-
gnostyki medycznej, gdy¿ jest prosta pojêciowo i odpo-
wiada intuicyjnie akceptowalnej zasadzie wskazywania
(w formie przypuszczalnej diagnozy) tej choroby, na
któr¹ cierpia³ pacjent maj¹cy najbardziej zbli¿one obja-
wy do aktualnie badanego.

Metoda k-NN – k-najbli¿szych s¹siadów
(k-Nearest Neighbors)

Poniewa¿ klasyczna metoda najbli¿szego s¹siada
jest bardzo wra¿liwa na b³êdy mog¹ce wyst¹piæ w ci¹gu
ucz¹cym zatem, je¿eli zdarzy siê sytuacja, ¿e b³êdnie
zostanie okreœlona przynale¿noœæ chocia¿ jednego ele-
mentu z ci¹gu ucz¹cego, to wówczas ca³e jego otoczenie
bêdzie równie¿ b³êdnie klasyfikowane i przyporz¹dko-
wywane do tej samej grupy co Ÿle oznaczony element
z ci¹gu ucz¹cego (rys. 6A).

Aby ograniczyæ takie b³êdne klasyfikacje do minimum
wprowadza siê metody, w których decyzja podejmowana
jest w oparciu o wiêksz¹ liczbê obiektów ci¹gu ucz¹ce-
go (np. k elementów), po³o¿onych najbli¿ej obiektu
o nieznanej przynale¿noœci, wœród których przeprowa-
dza siê coœ w rodzaju g³osowania. Proces klasyfikacji
w tej metodzie jest realizowany w ten sposób, ¿e po
okreœleniu wartoœci k dla rozpoznawanego wzorca ob-
liczane s¹ wartoœci jego odleg³oœci od wszystkich ele-
mentów ci¹gu ucz¹cego. Nastêpnie dokonuje siê upo-
rz¹dkowania ci¹gu ucz¹cego wed³ug rosn¹cych odleg-
³oœci od nowo rozpoznawanego wzorca. Finalnie nowy
wzorzec zostaje zaklasyfikowany do tej klasy, która ma
najliczniejsz¹ reprezentacje wœród rozwa¿anych k naj-
bli¿szych mu elementów z ca³ego ci¹gu ucz¹cego.

Charakteryzuj¹c algorytmy minimalno-odleg³oœcio-
we mo¿na stwierdziæ, ¿e s¹ one czêsto stosowane w prak-
tyce ze wzglêdu na swoj¹ prostotê i intuicyjnoœæ, a tak¿e
ze wzglêdu na wysok¹ skutecznoœæ. Pewn¹ ich wad¹ s¹
jednak du¿e z³o¿onoœci obliczeniowe oraz pamiêciowe.
Metody te wymagaj¹ alokacji ca³ego ci¹gu ucz¹cego
w pamiêci komputera rozpoznaj¹cego oraz obliczania
odleg³oœci rozpoznawanego obiektu od wszystkich ele-
mentów ci¹gu ucz¹cego, a tak¿e czasoch³onnego sorto-
wania tych elementów celem wy³onienia k najbli¿szych
s¹siadów.

3.2. Metody aproksymacyjne

Inn¹ klas¹ metod „tradycyjnych” s¹ metody aproksyma-
cyjne. W metodach tych stopieñ przynale¿noœci rozpoz-
nawanego wzorca do poszczególnych klas oblicza siê
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Rys. 5. Przyk³ady skupisk wzorców w przestrzeni cech oraz
sposób klasyfikacji nowego elementu

Rys. 6. Metoda k-NN (tutaj k=3) zapobiega b³êdom wynika-
j¹cym z pomy³ek w ci¹gu ucz¹cym (A), daj¹c poprawne kla-

syfikacje (B)



jako rozwiniêcia w szeregi ustalonej rodziny pewnych
funkcji bazowych.

Zak³adaj¹c zatem, ¿e stopieñ przynale¿noœci nowe-
go obiektu oznaczonego jako x bêdzie reprezentowany
funkcj¹ przynale¿noœci oznaczon¹ przez C mo¿emy
ogólnie zapisaæ, ¿e funkcja ta bêdzie mia³a postaæ:

C V xi
v
i

v

m

v( ) ( ),x �
�
!

0

�

gdzie i okreœla numer klasy, dla której obliczmy t¹ funk-
cjê przynale¿noœci, a � oznaczaj¹ wybrane funkcje ba-
zowe.

Przy takim podejœciu ³atwo zauwa¿yæ, ¿e maj¹c wy-
brane postacie funkcji bazowych dla tego rozwiniêcia
koniecznym staje siê tylko wyznaczenie wartoœci wspó³-
czynników Vi

v, które s¹ „wagami” pozwalaj¹cymi wy-
znaczaæ wartoœæ konkretnej funkcji przynale¿noœci
Ci(x). Wagi takie ³atwo mo¿na jednak okreœliæ wykorzy-
stuj¹c wzorce z ci¹gu ucz¹cego oraz znane dla nich
poprawne rozpoznania. Problem wyboru funkcji bazo-
wych zosta³ szeroko przedyskutowany w [12].

Okazuje siê, ¿e w pewnych szczególnych przypad-
kach funkcji bazowych, rozwiniêcie funkcji przynale¿-
noœci C mo¿e mieæ postaæ funkcji liniowej [12]. W takim
przypadku regu³a rozpoznawania mo¿e byæ okreœlona
jako optymalna funkcja przynale¿noœci dla klas, które
w przestrzeni cech s¹ separowane liniowo. W praktycz-
nych zadaniach rozpoznawania nigdy nie mamy pew-
noœci czy rozwa¿ane klasy s¹ rozdzielne (separowalne)
liniowo (rys. 7), dlatego zasadnym jest próba wykorzy-
stania tej metody jako pierwszej w kolejnoœci (bo jeœli
zadzia³a, to mamy dobry klasyfikator uzyskany bez
zbêdnych komplikacji), jednak trzeba byæ przygotowa-
nym na koniecznoœæ dok³adnej weryfikacji wyniku i na
zmianê funkcji przynale¿noœci na funkcje nieliniowe
w przypadku generacji przez klasyfikator zbyt du¿ej
liczby b³êdów.

Zalety wykorzystania liniowych funkcji przy-
nale¿noœci s¹ takie, ¿e:

– Algorytm rozpoznawania jest prosty, a sam¹ funk-
cjê przynale¿noœci ³atwo jest obliczyæ.

– Liczba koniecznych do zapamiêtania elementów
jest minimalna i wystarczy zapamiêtanie wyzna-
czonych wspó³czynników wagowych V i

v, bez ko-
niecznoœci pamiêtania ca³ego ci¹gu ucz¹cego.

– Algorytm wyznaczania wspó³czynników wago-
wych V i

v jest prosty w realizacji i sprowadza siê tyl-
ko do ustalania ich na podstawie ci¹gu ucz¹cego.

Czasami mo¿e siê jednak okazaæ, ¿e rozwiniêcia li-
niowe dla funkcji przynale¿noœci nie pozwol¹ uzyskaæ
zadowalaj¹cych rezultatów rozpoznawania (tak jak po-
kazano na rys. 7B). Jest to najczêœciej wynikiem tego,
¿e klasy obiektów nie s¹ wówczas separowalne liniowo
w przestrzeni opisuj¹cych je cech. W takich przypad-
kach funkcje przynale¿noœci musz¹ separowaæ klasy
w sposób nieliniowy czyli generowaæ powierzchnie
rozgraniczaj¹ce o dowolnych kszta³tach. Zastosowanie
np. wielomianów drugiego stopnia, jako funkcji bazo-
wych stwarza mo¿liwoœæ uzyskania powierzchni sepa-
ruj¹cych w postaci elipsoid, paraboloid, hiperboloid oraz
ich dowolnych kombinacji. Sposób uczenia i wyznacza-
nia wag w rozpoznawaniu metod¹ funkcji liniowych
i nieliniowych zosta³ szeroko opisany w [12].

3.3. Metody probabilistyczne

Do tradycyjnych metod rozpoznawania obrazów zali-
czyæ mo¿na tak¿e metody probabilistyczne. Algorytmy
rozpoznawania mo¿emy tutaj podzieliæ na metody nad-
zorowane i nie nadzorowane. Rozpoznawanie nadzo-
rowane, ma miejsce wtedy, gdy rozpoznawanie odnosi
siê do zadanych wczeœniej wzorców. Rozpoznawanie
nienadzorowane, nastêpuje gdy przebiega bez odniesie-
nia do zadanych wzorców, które nie s¹ w tym przypad-
ku dostêpne (np. brak ci¹gu ucz¹cego).

Statystyczne algorytmy klasyfikacji przyporz¹dko-
wuj¹ wzorce do najbardziej z prawdopodobnych klas.
Zasady podejmowania decyzji, tworzone mog¹ byæ na
wiele sposobów. Zwykle bierze siê pod uwagê wartoœci
maksymalnego prawdopodobieñstwa lub minimalnego
b³êdu klasyfikacji i na nich konstruuje siê funkcje de-
cyzyjne.

Rozpoznawanie obrazów metodami statystycznymi
zak³ada, ¿e dla ka¿dej klasy znane s¹ prawdopodo-
bieñstwa wystêpowania obiektów z danych klas oraz
prawdopodobieñstwa warunkowe wystêpowania obiek-
tów w poszczególnych klasach czyli wartoœci P(wi|x)
i P(wi). Jedn¹ z najpopularniejszych metod probabili-
stycznych jest metoda Bayesa.

Metoda Bayesa

Teoria podejmowania decyzji Bayesa jest podstawow¹
statystyczn¹ metod¹ wykorzystywan¹ do klasyfikacji

Marek R. Ogiela, Ryszard Tadeusiewicz
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Rys. 7. Dwie klasy w przestrzeni cech. A) liniowo separowal-
ne, B) klasy nieseparowalne liniowo. W przypadku prób roz-
dzielenia obiektów klas nieseparowalnych liniowo za pomoc¹
granicy bêd¹cej lini¹ prost¹, nawet bardzo starannie dobieran¹,

pojawiaj¹ siê b³êdne rozpoznania



obrazów. Technika ta bazuje na za³o¿eniu, i¿ problem
podejmowania decyzji formu³owany jest w sposób pro-
babilistyczny oraz zadane s¹ istotne parametry probabi-
listyczne.

Najlepszym sposobem zobrazowania tej kwestii
bêdzie przedstawienie jej na przyk³adzie dwóch klas
w1, w2. Prawdopodobieñstwa a priori tych klas P(w1)
i P(w2) znane s¹ z za³o¿enia, od momentu kiedy mo¿na
wyodrêbniæ je z dostêpnego zbioru ucz¹cego. Znane s¹
równie¿ funkcje rozk³adu gêstoœci prawdopodobieñ-
stwa p(xi/wi), i = 1, 2..

Funkcje p(xi/wi) nazwaæ mo¿emy równie¿ funkcjami
prawdopodobieñstwa warunkowego wyst¹pienia ele-
mentów xi w klasie wi.

Odwo³uj¹c siê do zasady Bayesa otrzymujemy

P w x
p x w P w

p xi
i i( )

( ) ( )

( )
,�

gdzie p(x) jest prawdopodobieñstwem ca³kowitym, dla
którego obowi¹zuje wzór:
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i
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Zasada klasyfikacji Bayesa mo¿e zostaæ najproœciej
omówiona dla przypadku dwóch klas w1 w2. Obowi¹-
zuj¹ wtedy regu³y:

– jeœli P(w1|x) > P(w2|x), to x jest rozpoznawane jako
element w1;

– jeœli P(w1|x) < P(w2|x), to x jest rozpoznawane jako
element w2.

Generalnie metody statystyczne uchodz¹ raczej za
ma³o precyzyjne, co oczywiœcie zale¿y od konkretnego
przypadku rozpoznawania, ale nie s¹ stosowane w zbyt
szerokim zakresie i raczej brane s¹ pod uwagê jako pe-
wien wyznacznik weryfikacyjny dla stawianych hipotez.
S¹ one czêsto pomocne w weryfikacji poprawnoœci wy-
ników otrzymanych metodami innymi ni¿ algorytmy
statystyczne.

Zastosowanie metod probabilistycznych

Rozpoznawanie z wykorzystaniem technik statystycz-
nych ma miejsce g³ównie w onkologii np. przy wykry-
waniu nowotworów piersi w badaniach mammograficz-
nych (rys. 8).

W takich badaniach ka¿dy przypadek rozpoznaje siê
na podstawie czterech obrazów, ukazuj¹cych obie piersi
pacjentki w dwóch ujêciach. Jedno ujêcie wykonane
jest od góry, drugie z boku. Uzyskanie dwóch nieza-
le¿nych projekcji pozwala na lepsz¹ wizualizacjê po-
tencjalnie zagro¿onych miejsc, mog¹cych w ró¿ny spo-
sób byæ uwidacznianych na niezale¿nych zobrazowa-
niach. Diagnosta analizuj¹c obraz szuka charakterysty-
cznych zmian œwiadcz¹cych o obecnoœci nowotworu.
Wœród tych zmian wyró¿niæ mo¿na obecnoœæ mikro-
zwapnieñ.

4. SYNTAKTYCZNE METODY
ROZPOZNAWANIA OBRAZÓW

Metody przedstawione wczeœniej, pomimo swojej z³o-
¿onoœci i stopnia zaawansowania, w pewnych przypad-
kach s¹ ma³o skuteczne. Jest to szczególnie zauwa¿alne
w sytuacjach analizy obrazów bardzo z³o¿onych dla
których liczba klas rozpoznania by³a bardzo du¿a (po-
woduje to znaczne zwiêkszenie wymiaru przestrzeni
cech u¿ytych do opisu wzorców). Takich ograniczeñ nie
posiadaj¹ syntaktyczne metody rozpoznawania obrazów
wykorzystuj¹ce formalizmy lingwistyki matematycznej
[13].

Przy podejœciu syntaktycznym, z³o¿ony obraz dzie-
lony jest na prostsze pod-obrazy, które z kolei próbuje
siê rozpoznawaæ metodami ca³oœciowymi, traktuj¹c je
jako niezale¿ne jednostki. W przypadku, gdy podobrazy
charakteryzuj¹ siê du¿¹ z³o¿onoœci¹ (wiele obiektów
lub skomplikowane kszta³ty), operacja podzia³u jest
kontynuowana a¿ do momentu, w którym otrzymamy
sk³adowe pierwotne obrazu (ang. picture primitives).
Sk³adowe pierwotne natomiast, to takie niepodzielne
elementy obrazu, o których zak³adamy ¿e istniej¹ oraz,
¿e do danej klasy obrazów potrafimy je ju¿ ³atwo zde-
finiowaæ.
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Rys. 8. Przyk³ad zobrazowañ z badañ mammograficznych
ukazuj¹cych mikrozwapnienia



Tak wiêc, w przypadku metod syntaktycznych, przed
przest¹pieniem do w³aœciwego rozpoznania nale¿y wy-
odrêbniæ sk³adowe pierwotne, jak równie¿ relacje jakie
zachodz¹ miêdzy nimi. Najczêœciej spotykanym sposo-
bem wyodrêbniania sk³adowych pierwotnych jest seg-
mentacja obrazu lub wykrywanie krawêdzi za pomoc¹
operatorów gradientowych lub operatorów dopasowa-
nia wzorców. Identyfikacja wzorców jest niezmiernie
wa¿nym etapem, gdy¿ rozpoznaj¹c obrazy (czyli sk³a-
dowe pierwotne w tym przypadku) traktujemy je jako
niezale¿ne podobrazy. Zatem prawid³owe z³o¿enie ca-
³ego obrazu z podobrazów warunkuje póŸniej prawid-
³owe jego rozpoznanie (rys. 9).

Oprócz sk³adowych pierwotnych w syntaktycznym
podejœciu do rozpoznania danego obrazu, wa¿nym ele-
mentem procedury rozpoznawania jest równie¿ ustale-
nie relacji zachodz¹cych miêdzy takimi sk³adowymi.
Wynika to z tego, i¿ relacje takie warunkuj¹ prawid³owe
z³o¿enie obrazu, a tym samym prawid³owe jego rozpoz-
nanie. Charakter relacji jest równie¿ bardzo wa¿nym
kryterium podstawowej klasyfikacji syntaktycznych
metod rozpoznawania obrazów.

Syntaktyczne metody rozpoznawania obrazów kla-
syfikujemy na trzy g³ówne grupy. Pierwsz¹ i najwczeœ-
niej powsta³¹ grup¹ s¹ metody ci¹gowe. Bardziej roz-
budowanymi metodami s¹ natomiast metody drzewowe
oraz metody grafowe.

Pierwsz¹ grup¹ metod, s¹ metody ci¹gowe. W meto-
dach tych obraz jest reprezentowany przez ci¹g, a zatem
wyró¿nia siê tylko jeden rodzaj relacji, jaki mo¿e zacho-
dziæ pomiêdzy sk³adowymi pierwotnymi. Relacja ta, to
konkatencja (doklejanie) kolejnego elementu. Jêzyki
ci¹gowe s³u¿¹ do rozpoznawania i opisu pojedynczych
(niejednokrotnie bardzo z³o¿onych) obiektów obrazu.
Przyk³adami takich jêzyków s¹: jêzyki oparte na kodach
³añcuchowych (tzw. Freemana), jêzyki opisu obrazów
(Shawa) oraz jêzyki opisu cech kszta³tów (Jakubowskie-
go) [12]. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e jêzyki takie nie daj¹
mo¿liwoœci opisu obrazów wieloobiektowych. Mo¿li-
woœæ tak¹ daj¹ natomiast jêzyki drzewowe i grafowe.

W analizie zobrazowañ medycznych wykorzystywano
skutecznie formalizmy ci¹gowe, drzewowe i grafowe.
Szczególne przypadki rozpoznawania ró¿nych skom-
plikowanych kszta³tów narz¹dów jamy brzusznej oraz
klatki piersiowej mo¿na znaleŸæ w [13]. Rodzaje takich
zastosowañ przedstawiono tak¿e na rysunku 10.

Metody drzewowe s¹ konstruowane na bazie forma-
lizmów definiuj¹cych drzewa matematyczne. Najczêœ-
ciej spotykane s¹ dwa rodzaje zastosowañ takich metod.
S¹ nimi analiza scen (ang. scene analysis) oraz analiza
tekstur (ang. texture analysis). Analiza sceny jest pro-
cesem rozpoznawania obrazu trójwymiarowego, w któ-
rym wyodrêbniono i zidentyfikowano obiekty bêd¹ce
elementami sk³adowymi tego obrazu oraz opisano re-
lacje zachodz¹ce miêdzy tymi obiektami. Wyró¿niamy
tutaj dwa zbiory sk³adowych pierwotnych. Pierwszy
zbiór jest opisem obiektów sk³adaj¹cych siê na obraz,
drugi natomiast jest opisem relacji jakie mog¹ zacho-
dziæ miêdzy obiektami.

Gramatyki grafowe to najmocniejsze narzêdzia wy-
korzystywane do rozpoznawania obrazów. Dlatego te¿,
u¿ycie grafów do opisu dwu- lub trójwymiarowych ob-
razów jest powszechnie spotykane w literaturze. Nato-
miast wykorzystanie ich do rozpoznawania obrazów
medycznych nie jest ju¿ tak powszechne, poniewa¿ bar-
dzo du¿¹ trudnoœæ sprawia analiza syntaktyczna gra-
matyk grafowych. Przyk³ad medycznego obrazu wie-
loobiektowego zaprezentowano na rysunku 11.

5. KOMPUTEROWE „ROZUMIENIE”
OBRAZÓW MEDYCZNYCH

Procedury medyczne zak³adaj¹ce takie lub inne u¿ycie
rozmaitych obrazów stanowi¹ dziœ dla informatyki ob-
szar szczególnie wa¿ny i ciekawy i to nie tylko z uwagi
na ogromne mo¿liwoœci pozyskiwania, przetwarzania,
i rozpoznawania obrazów, ale równie¿ z uwagi na
mo¿liwoœci opracowania metod zmierzaj¹cych do auto-
matycznego rozumienia obrazów medycznych.

Marek R. Ogiela, Ryszard Tadeusiewicz
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Rys. 9. Schemat strukturalnego rozpoznawania obrazów

Rys. 10. Przyk³ady zobrazowañ i struktur medycznych roz-
poznawanych metodami strukturalnej analizy obrazów [13]



Rozumienia w podobny sposób, jak obrazy te potrafi
rozumieæ lekarz wnioskuj¹cy na ich podstawie o natu-
rze obserwowanego procesu chorobowego i o sposobach
pokonania tej patologii poprzez rozmaite metody terapii.

Automatyczne rozumienie obrazów jest wci¹¿ now¹
koncepcj¹ badawcz¹, bazuj¹c¹ na wykorzystaniu za-
awansowanych technik inteligencji obliczeniowej. W kon-

cepcji tej opieramy siê na mechanizmach wnioskowania
kognitywnego, zdecydowanie odmiennych od wszyst-
kich technik rozpoznawania obrazów opisywanych
wczeœniej [13]. Techniki te stanowi¹ istotn¹ nowoœæ
w stosunku do wszystkich znanych klasycznych metod
klasyfikacji obrazowej, gdy¿ pozwalaj¹ w sposób auto-
matyczny dokonywaæ maszynowej percepcji o znacznie
g³êbszym charakterze. Z pomoc¹ typowych technik roz-
poznawania najpierw zestawia siê arbitralnie listê klas
lub kategorii, do których mo¿e nale¿eæ rozwa¿any
obiekt, a potem tak siê prowadzi ca³¹ analizê obrazu,
¿eby ustaliæ, do której z tych klas mo¿na zaliczyæ roz-
wa¿any obiekt. W odró¿nieniu od tego bardzo formal-
nego postêpowania przy automatycznym rozumieniu
obrazów medycznych usi³ujemy dotrzeæ do znaczenia
semantycznego wszystkich szczegó³ów wykrytych w wy-
niku analizy na rozwa¿anym obrazie. Skutkiem takiego
wnikania w merytoryczn¹ treœæ obrazu i prób zrozumie-
nia natury procesów, które doprowadzi³y do tego, ¿e ba-
dany organ wygl¹da na tym obrazie tak, a nie inaczej,
mo¿e byæ miêdzy innymi ustalenie jednostek chorobo-
wych, do których nale¿y zaliczyæ rozwa¿any problem
medyczny. Dziêki temu automatyczne rozumienie mo¿e
byæ bardzo cennym narzêdziem we wspomaganiu pro-
cesów diagnostycznych. Jednak zrozumienie natury
choroby niesie bogatsze treœci, ni¿ prosta automatyczna
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Rys. 11. Opis grafowy obrazu koœci nadgarstka: a) wzorzec rozpoznawanych koœci wraz z opisem grafowym, b) rzeczywiste
zobrazowanie koœci nadgarstka i relacje pomiêdzy nimi, c) graf opisuj¹cy badane koœci, d) graf z etykietami krawêdzi umo¿liwia-

j¹cymi rozpoznanie

a) b)

c) d)



klasyfikacja, przypisuj¹ca mechanicznie do pacjenta
nazwê choroby, dlatego mo¿na stwierdziæ, ¿e automaty-
czne rozumienie obrazów medycznych niesie istotnie
nowe treœci oraz stwarza nowe mo¿liwoœci w dziedzinie,
w której do niedawna s¹dzono, ¿e najwy¿szym stop-
niem informatyzacji jest automatyczne rozpoznawanie.

5.1. Na czym polega rozumienie obrazów?

Natura wyposa¿y³a cz³owieka w mo¿liwoœæ rozumie-
nia. Rozumiemy to, co siê do nas mówi, rozumiemy
czytany tekst, rozumiemy sytuacjê, w której siê znaleŸ-
liœmy, rozumiemy (a raczej staramy siê zrozumieæ) in-
nych ludzi. W codziennych dzia³aniach intelektualnych
nie zastanawiamy siê, co w³aœciwie oznacza s³owo „ro-
zumienie”, tylko korzystamy z tego, ¿e coœ rozumiemy,
albo koncentrujemy wysi³ki na tym, ¿eby coœ zrozumieæ.

Koniecznoœæ spojrzenia w nowy sposób na proble-
matykê rozumienia wynik³a wraz z prób¹ wtargniêcia
na ten grunt technik informatycznych. Chc¹c powierzaæ
komputerom coraz wiêcej obszarów naszej w³asnej dzia-
³alnoœci informacyjnej wielokrotnie ju¿ docieraliœmy do
sytuacji, w której na pozór oczywista i powszechnie zro-
zumia³a czynnoœæ, wykonywana przez cz³owieka czêsto
i bez specjalnego zastanawiania siê nad jej natur¹, staje
siê naprawdê zagadkowa i trudna do dok³adnego zdefi-
niowania, gdy stajemy przed koniecznoœci¹ powierze-
nia jej maszynom. Warto zauwa¿yæ, ¿e typowe czyn-
noœci informatyczne, takie jak prowadzenie obliczeñ,
przetwarzanie tekstów, gromadzenie danych, komunika-
cja i przesy³anie informacji – nie wywo³ywa³y takich
dyskusji i nie prowokowa³y nigdy takich problemów.

Rozwój technologii obrazowania medycznego, a tak-
¿e sta³e wysi³ki in¿ynierów, usi³uj¹cych znaleŸæ coraz
wiêcej sposobów pozyskiwania i prezentowania infor-
macji na temat kszta³tów i funkcjonowania narz¹dów
wewnêtrznych cz³owieka, sprawi³y, ¿e mamy obecnie
do dyspozycji ogromn¹ liczbê ró¿nych zobrazowañ
medycznych. Wspó³czesna in¿ynieria biomedyczna nie
tylko udostêpnia lekarzowi te wszystkie zobrazowania
wewnêtrznych narz¹dów i tocz¹cych siê w nich proce-
sów, ale z pomoc¹ zaawansowanej techniki informaty-
cznej, nazywanej w ca³oœci computer vision, pomaga te
obrazy ulepszaæ, oceniaæ, a tak¿e poddawaæ klasyfikacji.
Technika computer vision oferuje na obecnym etapie
swojego rozwoju trojakiego rodzaju metody kompute-
rowej obróbki obrazu:

– Przetwarzanie obrazu (Image processing) – które
ma na celu polepszanie jakoœci obrazu, a tak¿e
wydzielanie z ca³ego z³o¿onego obrazu tylko tych
obiektów, które s¹ interesuj¹ce z medycznego punk-
tu widzenia (np. operacj¹ segmentacji)

– Analiza obrazu (Image analysis) – która ma na celu
okreœlanie cech ca³ego obrazu lub poszczególnych
wydzielonych na nim obiektów, a tak¿e zliczanie
obiektów oraz obliczeniowe wyznaczanie wartoœci
ich cech iloœciowych wzglêdnie nazw kategorii
przypisanych do ich cech jakoœciowych

– Rozpoznawanie obrazu (pattern recognition) –
które ma na celu identyfikowanie i klasyfikowanie
elementów lub regionów wyró¿nionych na obrazach
poprzez indeksowanie ich jako obiektów nale¿¹-
cych do pewnych z góry wybranych klas – g³ównie
na podstawie cech ich kszta³tu, rozmiarów oraz
w³aœciwoœci ich wype³nienia (tekstury).

Zwi¹zki i zale¿noœci pomiêdzy rozwa¿anymi tech-
nikami analizy obrazów medycznych oraz omawianymi
dalej technikami rozumienia semantyki zobrazowañ
przedstawia rysunek 12.

Warto wspomnieæ tylko, ¿e wszystkie trzy wymie-
nione wy¿ej etapy „klasycznego” komputerowego prze-
twarzania obrazów medycznych maj¹ coraz liczniejsze
zastosowania, z czego wynika ich istotne znaczenie dla
ca³oœci dziedziny in¿ynierii biomedycznej. W szcze-
gólnoœci techniki te s¹ obecnie bardzo u¿ytecznymi
narzêdziami, wspomagaj¹cymi i usprawniaj¹cymi pracê
lekarzy, poniewa¿ dziêki przetwarzaniu obrazów i ich
ulepszaniu lekarz mo¿e o wiele lepiej obejrzeæ intere-
suj¹ce go szczegó³y badanych narz¹dów i przebiega-
j¹cych w nich procesów, podejmuj¹c w konsekwencji
trafniej i pewniej wymagan¹ decyzjê diagnostyczn¹.
Równie¿ dziêki dostêpnym z pomoc¹ komputerów wy-
nikom wszelkich analiz cech obrazu medycznego oraz
widocznych na nim obiektów lekarz mo¿e opieraæ swo-
je wnioskowanie na znacznie pewniejszych i bardziej
wymiernych przes³ankach, ni¿ sama tylko wzrokowa
ocena obrazu, co zwiêksza zarówno skutecznoœæ jego
dzia³ania, jak i poczucie pewnoœci i bezpieczeñstwa.
Wreszcie coraz chêtniej stosowane techniki automa-
tycznego rozpoznawania i klasyfikacji obiektów biolo-
gicznych wyró¿nionych na obrazie medycznym mog¹
pomóc w podjêciu w³aœciwej decyzji diagnostycznej,
chocia¿ czasami wymagaj¹ od lekarza umiejêtnoœci kry-
tycznej oceny tych automatycznie sugerowanych kate-
goryzacji, poniewa¿ ka¿da technika rozpoznawania do-
puszcza pewien poziom b³êdów, natomiast lekarza nic
nie zwalnia od osobistej odpowiedzialnoœci za podej-
mowane decyzje.
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Rys. 12. Wspó³zale¿noœci pomiêdzy klasycznymi sk³adnikami
procesu interpretacji obrazu, a technikami rozumienia obrazu



Wszystkie takie techniki komputerowego przetwa-
rzania, analizy i rozpoznawania obrazów medycznych
nie wyczerpuj¹ jednak pe³nego zakresu zadañ oraz pro-
blemów, jakie mog¹ siê pojawiæ w zwi¹zku z wykorzy-
staniem obrazu jako Ÿród³a u¿ytecznej informacji dia-
gnostycznej. Najwa¿niejsza i najtrudniejsza jest bowiem
w ca³ym tym zagadnieniu interpretacja uzyskiwanych
danych, odwo³uj¹ca siê do wiedzy lekarza. Na obecnym
etapie rozwoju omawianej tu techniki wy³¹cznie wiedza
lekarza, zwi¹zana ze znajomoœci¹ prawid³owej i patolo-
gicznej anatomii oraz fizjologii rozwa¿anych narz¹dów
i innych czêœci cia³a, jest kluczem do w³aœciwego zro-
zumienia przez lekarza, co wynika z tego, ¿e obraz me-
dyczny tak lub inaczej wygl¹da. Komputerowe prze-
twarzanie obrazu mo¿e pomóc w tym, by kszta³ty na-
rz¹dów i ich zmiany wywo³ane procesem chorobowym
by³y lepiej i dok³adniej widoczne, jednak to lekarz musi
orzec, co wynika z tego, ¿e na obrazie widaæ to, co
widaæ.

Równie¿ proces wydobywania i okreœlania cech ob-
razu, towarzysz¹cy jego automatycznej analizie i pró-
bom automatycznej klasyfikacji, dostarcza jedynie prze-
s³anek do procesu wnioskowania, które musi lekarz
prowadziæ opieraj¹c siê na swojej wiedzy, wyobraŸni,
a czêsto tak¿e intuicji. Bez tej merytorycznej interpreta-
cji wyników analiz oraz elementów automatycznej kla-
syfikacji s¹ one wszystkie de facto bezwartoœciowe, bo-
wiem dla postêpowania diagnostycznego i terapeutycz-
nego nie ma istotnego znaczenia, jak¹ wartoœæ ma taki
czy inny parametr obrazu, a tak¿e to, do jakiej klasy
mo¿na zaliczyæ taki lub inny obiekt widoczny na obra-
zie. Dla lekarza i oczywiœcie dla pacjenta, wa¿ne jest
jedno: co z tego wszystkiego wynika odnoœnie do aktual-
nego stanu pacjenta, przypuszczalnej diagnozy trapi¹cej
go choroby, planu optymalnej terapii lub rehabilitacji
oraz daj¹cych siê oceniæ rokowañ jej zastosowania.
Ca³a wspó³czesna technika, dostarczaj¹ca licznych i ró¿-
norodnych zobrazowañ medycznych, a tak¿e ca³a tech-
nika informatyczna zwi¹zana z klasycznym metodami
computer vision, s¹ wiêc zale¿ne od g³ównego czyn-
nika, jakim jest proces interpretacji obrazu medyczne-
go przez cz³owieka.

Jeœli uwzglêdniæ mo¿liwoœci wyst¹pienia proble-
mów interpretacyjnych zwi¹zanych ze stale rozwijan¹,
ale przez to stale siê zmieniaj¹c¹ wspó³czesn¹ wizuali-
zacj¹ medyczn¹, a tak¿e jeœli wzi¹æ pod uwagê jak wiele
ró¿nych narz¹dów podlega badaniom oraz na jak wiele
ró¿nych sposobów mog¹ one byæ zdeformowane przez
proces chorobowy – to nie powinno dziwiæ stwierdzenie,
¿e dziedzina diagnostyki obrazowej wrêcz pilnie wy-
maga wspomagania ze strony nowoczesnych technik in-
formatycznych. W rezultacie wraz z rozwojem technik
coraz to nowych form zobrazowania medycznego
roœnie te¿ zapotrzebowanie na coraz doskonalsze tech-
niki komputerowego wspomagania procesu analizy, in-

terpretacji, klasyfikacji i rozpoznawania tych wszystkich
nowych zobrazowañ. Jest to o tyle istotne, ¿e na obec-
nym etapie rozwoju informatyki potrafimy bez trudu
opanowaæ komputerowo formê obrazu, natomiast
ca³kowicie niedostêpna dla sfery automatyzacji pozo-
staje nadal jego treœæ. W diagnostyce medycznej czêsto
tak siê zdarza, i¿ obrazy zupe³nie ró¿ne pod wzglêdem
formy nios¹ tê sam¹ treœæ. Ilustruje to rysunek 13, na
którym pokazano ten problem medyczny w postaci
dwóch ca³kowicie niepodobnych obrazów zarejestro-
wanych u dwóch ró¿nych pacjentów, prowadz¹cych
jednak do takiej samej diagnozy.

Ale skoro jest tak, ¿e forma obrazu nie jest to¿sama
z jego treœci¹, to potrzebujemy pilnie narzêdzi, które po-
zwol¹ „wy³uskaæ” semantyczny sens obrazu uwik³any
w jego skomplikowanej formie. W³aœnie automatyczne
rozumienie obrazu polega na automatycznym wydo-
byciu pewnego istotnego sensu, który jest zawarty
w obrazie, ale w formie uwik³anej. Uwik³anie istotnej
merytorycznie treœci w skomplikowanej (informatycz-
nie) formie obrazu oznacza, ¿e treœæ ta nie jest tak po
prostu na tym obrazie widoczna, tylko wymaga pewne-
go wysi³ku myœlowego, by tê treœæ wydobyæ i w³aœciwie
zrozumieæ.

5.2. Komputerowe rozumienie
z wykorzystaniem jêzyków obrazowych

Jedn¹ ze znanych metod umo¿liwiaj¹cych dokonanie
analizy semantycznej zobrazowañ medycznych prowa-
dz¹c¹ finalnie do istoty i znaczenia zmian widocznych
w obrazach medycznych jest podejœcie oparte na wy-
korzystaniu jêzyków formalnych i metod syntaktyczne-
go rozpoznawania obrazów wzbogaconych o mo¿liwo-
œci definiowania specjalnych procedur wyznaczaj¹cych
parametry semantyczne. Takie procedury pozwalaj¹
w wyniku prowadzonej analizy nie tylko na rozpoznanie
widocznej w obrazie zmiany, ale równie¿ na jej interpre-
tacjê w kierunku istniej¹cej jednostki chorobowej, jej
stopnia zaawansowania jak równie¿ próby okreœlenia
kierunków terapeutycznych. Wykorzystanie takiego po-
dejœcia jest niezwykle wygodne z uwagi na uniwersal-
noœæ formalizmów jêzykowych i mo¿liwoœæ interpreta-
cji szerokich klas zobrazowañ medycznych, w których
dostrzegalne s¹ zmiany w morfologii (kszta³cie) na-
rz¹dów.
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Rys. 13. Na obu zdjêciach ERCP mo¿na rozpoznaæ raka
trzustki, a jednak zdjêcia te s¹ do siebie zupe³nie niepodobne



Proces interpretacji obrazu za pomoc¹ jêzyków ob-
razowych sk³ada siê z nastêpuj¹cych etapów:

1. Wydobycia istotnej struktury z obrazu za pomoc¹
operacji przetwarzania wstêpnego

2. Wprowadzeniu opisu jêzykowego, który pozwala
zdefiniowaæ kszta³t badanej struktury oraz zmiany
patologiczne pojawiaj¹ce siê w rezultacie postêpu-
j¹cych procesów chorobowych.

3. Zdefiniowaniu gramatyki obrazowej, która bêdzie
opisywa³a takie patologiczne zmiany

4. Implementacji systemu rozpoznaj¹cego w postaci
analizatora dla nowych obrazów opisywanych za
pomoc¹ elementów wprowadzonej gramatyki. Ana-
lizator taki rozpoznaje nowe zmiany oraz okreœla
ich znaczenie medyczne.

Oczywiœcie rozpoznawaniu mog¹ byæ poddawane
obrazy uwidaczniaj¹ce pojedyncz¹ strukturê medyczn¹,
ale tak¿e struktury wieloobiektowe lub rekonstrukcje
trójwymiarowe organów wewnêtrznych.

W celu wyjaœnienia sposobu interpretacji obrazu
wieloobiektowego mo¿na przeanalizowaæ nastêpuj¹cy
przyk³ad. WyobraŸmy sobie, ¿e chcemy dokonaæ inter-
pretacji sceny (zawieraj¹cej wiele ró¿nych obiektów)
przedstawionej na rysunku 14.

Poniewa¿ obraz ten zawiera wiele ró¿nych obiektów
zatem do jego analizy nale¿y wykorzystaæ metody gra-
fowe pozwalaj¹ce w ³atwy sposób definiowaæ wza-
jemne po³o¿enie ka¿dego z nich wzglêdem innych
obiektów.

Aby utworzyæ now¹ maszynow¹ reprezentacjê dla
takiego obrazu, nale¿y zdefiniowaæ zbiór podstawowych
obiektów, które w tym obrazie wystêpuj¹ oraz pewne
relacje które zachodz¹ pomiêdzy nimi. Pokazano to na
rysunku 14b. Nastêpnie maj¹c wprowadzone takie ozna-
czenia mo¿na zast¹piæ obraz wejœciowy now¹ reprezen-
tacj¹ w postaci grafu zaprezentowanego na rysunku 14c.

To w³aœnie taka reprezentacja bêdzie podlega³a analizie
w celu wykrycia jakiœ zmian w obrazie. Zanim jednak to
nast¹pi korzystaj¹c z odpowiednich metod konwersji
grafów do postaci zapisu nawiasowego mo¿emy otrzy-
maæ koñcow¹ reprezentacje analizowanego obrazu w po-
staci ci¹gu dla analizatora, który bêdzie rozpoznawa³
taki obraz (rys. 14d). Teraz pozostaje tylko zaimpleme-
ntowaæ procedurê rozpoznaj¹c¹, która bêdzie porówny-
wa³a reprezentacjê nowego obiektu z regu³ami wczeœ-
niej wprowadzonej gramatyki (utworzonej np. na pod-
stawie ci¹gu ucz¹cego).

Charakterystyczn¹ cech¹ procesu automatycznego
rozumienia (obrazów, ale tak¿e i innych sygna³ów oraz
zbiorów danych) jest konfrontacja cech analizowanego
obrazu (sygna³u, zbioru danych) oraz cech, jakich siê
mo¿na spodziewaæ, w przypadku jeœli ten obraz ma
mieæ pewne interesuj¹ce nas znaczenie. Podczas budo-
wy komputerowych programów do automatycznego ro-
zumienia obrazów musimy wiêc przewidzieæ w ich
strukturze zasób wiedzy, dziêki któremu bêdzie mo¿na
takie oczekiwania formu³owaæ. Popatrzmy na rysunek
15. Pokazuje on (w ogromnym uproszczeniu, oczy-
wiœcie), jak przebiega proces analizy znaczenia (czyli
próba rozumienia treœci) obrazka widocznego w lewym
górnym rogu.

Obrazek jest poddawany analizie (metodami, które
by³y krótko charakteryzowane w innych rozdzia³ach tej
ksi¹¿ki), dziêki czemu komputer otrzymuje w miarê
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Rys. 14. Analiza obrazu za pomoc¹ gramatyki grafowej: a)
analizowana scena, b) elementy opisuj¹ce scenê i relacje po-
miêdzy nimi, c) reprezentacja obrazu za pomoc¹ grafu, d) za-

pis grafu w postaci ci¹gu do rozpoznawania

Rys. 15. Przebieg procesu automatycznego rozumienia
obrazu



dok³adny zbiór informacji na temat elementów sk³ado-
wych wchodz¹cych w sk³ad obrazka oraz na temat ich
wzajemnych relacji. Najczêœciej taki wynik analizy ma
formê ³añcucha znaków opisuj¹cych owe cechy widocz-
nego na obrazie obiektu w okreœlonym jêzyku opisu
obrazów, wybranym i zastosowanym w opisywanym
systemie.

Drugim Ÿród³em informacji, z którego korzystamy przy
próbach automatycznego rozumienia, jest wewnêtrzny
zasób wiedzy systemu, wyobra¿ony symbolicznie
w prawym górnym rogu rysunku 15. Taki zasób wiedzy
musi byæ pozyskany od ekspertów, którzy umiej¹ inter-
pretowaæ obrazy rozwa¿anej klasy, a wiêc w przypadku
automatycznego rozumienia obrazów medycznych – od
doœwiadczonych lekarzy, którzy sami opanowali do
perfekcji proces rozumienia, co oznaczaj¹ takie czy inne
zmiany kszta³tów lub szaroœci na rozwa¿anych obrazach
medycznych. Wewnêtrzny zasób wiedzy systemu jest
tak zorganizowany, ¿e mo¿e byæ generatorem oczeki-
wañ (lub wymagañ) jakim powinny odpowiadaæ cechy
wykryte w wejœciowym obrazie, jeœli mo¿e zostaæ przy-
jêta okreœlona interpretacja znaczeniowa tego obrazu
(czyli treœæ tego obrazu ma byæ zrozumiana w pewien
konkretny sposób).

Te dwa strumienie interferuj¹ ze sob¹ w procesie, na-
zywanym rezonansem kognitywnym. Przebieg takiego
oddzia³ywania jest opisany poni¿ej (oczywiœcie w du-
¿ym uproszczeniu). WyobraŸmy sobie, ¿e w wyniku
analizy i opisu nowego obrazu mamy do czynienia z ja-
kimœ ci¹giem symboli, utworzonym przez narzêdzia
tworz¹ce lingwistyczn¹ (zgodn¹ z jak¹œ wybran¹ gra-
matyk¹ grafow¹) reprezentacjê obrazu. Za³ó¿my, ¿e tak
utworzony opis zawartoœci badanego obrazu w repre-
zentacji komputerowej mo¿e mieæ np. postaæ ci¹gu:
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U¿ycie symboli alfabetu greckiego jest zgodne z tra-
dycj¹ lingwistyki matematycznej, w której nader chêt-
nie tak zwane symbole terminalne s¹ w³aœnie przed-
stawiane jako litery greckie. Co wiêcej, taki zapis po-
kazuje, ¿e reprezentacje rozpoznawane przez komputer
nie musz¹ byæ dla nas zrozumia³e, natomiast procedury
rozpoznaj¹ce potrafi¹ ³atwo wykrywaæ w nich istotne
elementy odpowiedzialne za wyst¹pienie jakiœ szcze-
gólnych sekwencji (np. œwiadcz¹cych o zmianach cho-
robowych na obrazach medycznych).

Dzia³anie systemu rozpoznaj¹cego polega na wy-
kryciu w takich ci¹gach specjalnych sekwencji opisu-
j¹cych jakieœ konkretne wzorce, proponowane przez
wewnêtrzne Ÿród³o wiedzy. WyobraŸmy sobie zatem,
¿e system chc¹c sprawdziæ, czy w takiej sekwencji opi-
suj¹cej obraz s¹ znamiona zmian typowych dla raka
generuje wzorzec takiej zmiany nowotworowej, który
ma reprezentacjê:
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W ca³ym analizowanym obrazie (czyli ci¹gu symbo-
li, który go opisuje) wzorzec taki mo¿e zostaæ odnale-
ziony w zaznaczonym miejscu:
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W taki prosty sposób nastêpuje wykrycie miejsca
poszukiwanej zmiany, która w przypadku obrazów me-
dycznych mo¿e nosiæ znamiona patologii.

Uzgodnienie jednego wzorca, wynikaj¹cego z danej
hipotezy, z lingwistycznym opisem obrazu, nie jest jesz-
cze dowodem, ¿e hipoteza ta jest prawdziwa. Oczywi-
œcie wewnêtrzne Ÿród³o wiedzy mo¿e generowaæ wiele
hipotetycznych opisów znaczeniowych badanego obra-
zu i z ka¿d¹ z takich hipotez zwi¹zane s¹ wzorce ko-
nieczne do sprawdzenia. Jednak generowanie i spraw-
dzanie kolejnych hipotez i zwi¹zanych z nimi fragmen-
tów kodu, który powinien siê pojawiæ w wejœciowym
opisie rozwa¿anego obrazu powoduje, ¿e pewne hipote-
zy wywo³uj¹ pozytywny rezonans (udaje siê uzgodniæ
wiêkszoœæ wynikaj¹cych z nich wzorców), a inne wyga-
saj¹ jak interferuj¹ce ze sob¹ fale na wodzie.

Zbudowana na podstawie tego mechanizmu interp-
retacja znaczeniowa jest tym bardziej wiarygodna, im
silniejszy jest „rezonans”, dlatego w pewnych okolicz-
noœciach znaczenie badanego obrazu udaje siê zrozu-
mieæ dok³adnie i do koñca, a w innych – mamy tylko
s³abe hipotezy. Ale cz³owiek staraj¹c siê zrozumieæ no-
w¹ i trudn¹ sytuacjê (na przyk³ad diagnostyczn¹) te¿ nie
zawsze od razu osi¹ga stan ca³kowitej pewnoœci.

Szczegó³y omawianych tu procesów s¹ oczywiœcie
skomplikowane. Jednak autorzy tego rozdzia³u od wielu
lat zajmowali siê zadaniami rozpoznawania i rozumie-
nia obrazów medycznych oraz tworzenia systemów
komputerowych, które mia³y za zadanie interpretacjê
znaczeniow¹ widocznych tam zmian.

Zainteresowanych czytelników odsy³amy wiêc do li-
teratury [5, 6, 13], gdzie mo¿na znaleŸæ wszystkie bra-
kuj¹ce tu szczegó³y.

Na rysunku 16 zaprezentowano ró¿ne badane w ten
sposób obrazy wraz z rodzajem metod syntaktycznych,
którymi rozpoznawano widoczne na nich struktur. Na
podstawie doœwiadczeñ z pokazanymi obrazami mo¿e-
my stwierdziæ, ¿e znaczeniowa analiza ró¿nych zobra-
zowañ medycznych, nazywana w skrócie automatycz-
nym rozumieniem tych zobrazowañ, jest mo¿liwa, cho-
cia¿ w ogólnym przypadku z pewnoœci¹ nie jest ³atwa.
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2.0.A. Organizm ludzki jako Ÿród³o sygna³ów
Ryszard Tadeusiewicz

Na cia³o cz³owieka mo¿na patrzeæ z ró¿nych punk-
tów widzenia. Artysta dostrze¿e w nim piêkno godne
uwiecznienia na obrazie lub w rzeŸbie. Lekarz bêdzie
widzia³ siedlisko ró¿nych chorób i Ÿród³o problemów.
A specjalista in¿ynierii biomedycznej? Dla niego cia³o
cz³owieka to Ÿród³o ró¿nych sygna³ów.

Procesom ¿yciowym tocz¹cym siê w ró¿nych na-
rz¹dach, tkankach, a nawet pojedynczych komórkach,
towarzysz¹ ró¿ne zjawiska fizyczne i chemiczne, które
mo¿na zarejestrowaæ, zbadaæ, przeanalizowaæ, sklasyfi-
kowaæ, rozpoznaæ i wykorzystaæ do oceny aktualnego
stanu tych narz¹dów (diagnoza), do ustalenia, co nale¿y
robiæ, aby te narz¹dy lepiej funkcjonowa³y (terapia)
oraz do czego mo¿na te narz¹dy doprowadziæ (progno-
za). Poniewa¿ w in¿ynierii biomedycznej bardzo nas
interesuje diagnoza, terapia i prognoza, przeto specja-
liœci tej dyscypliny wiedzy du¿¹ czêœæ swojego czasu
poœwiêcaj¹ w³aœnie ró¿nym dzia³aniom dotycz¹cym
w³aœnie sygna³ów biomedycznych.

Jak ju¿ powiedziano wy¿ej, cia³o cz³owieka jest Ÿród-
³em przeró¿nych sygna³ów. Te najbardziej oczywiste s¹
widoczne go³ym okiem. Co wyró¿nia ¿ywy organizm
wœród ogromnej liczby przedmiotów nieo¿ywionych?

RUCH!

Cz³owiek ¿yj¹c wykonuje setki ruchów, czasem œwiado-
mych, a czasem odruchowych. Równie¿ jego narz¹dy
wewnêtrzne poruszaj¹ siê: serce pompuje krew, jelita
przemieszczaj¹ i rozdrabniaj¹ pokarm, pêcherzyki p³uc-
ne nape³niaj¹ siê œwie¿ym powietrzem albo wypychaj¹
dwutlenek wêgla… Nawet wewn¹trz komórek widaæ
ruch organelli. ¯eby by³ ruch, potrzebne s¹ si³y, które
ten ruch napêdzaj¹, oraz momenty tych si³ (gdy skut-
kiem ma byæ obrót), a ponadto widoczne s¹ skutki ruchu
– na przyk³ad gdy poruszamy rêk¹ albo nog¹ to mo¿liwe
s¹ do zaobserwowania przemieszczenia wybranych
punktów cia³a, osi¹gane przez nie prêdkoœci, niezbêdne
do nadania ruchu przyspieszenia itp. Z kolei gdy obser-
wujemy przep³yw to sygna³ami s¹ ciœnienia, które zmu-
szaj¹ odpowiednie zasoby p³ynów i gazów do prze-
mieszczania pojawiaj¹ siê mierzalne (teoretycznie…)
przep³ywy, prêdkoœci przep³ywów, charakterystyki
przep³ywów (turbulentny czy laminarny) – s³owem ca³a
plejada sygna³ów mechanicznych, które mo¿na rejest-
rowaæ, obserwowaæ, analizowaæ, wykorzystywaæ.

Zatem w in¿ynierii biomedycznej z ca³¹ pewnoœci¹
musi byæ miejsce dla rejestracji, analizy i wykorzystania

sygna³ów biomechanicznych. Sêk w tym, ¿e inaczej ni¿
w maszynach lub pojazdach, gdzie mo¿na zainstalowaæ
dowolne czujnik w dowolnym miejscu – tych pozornie
prostych sygna³ów biomechanicznych wcale ³atwo siê
nie mierzy. By zacz¹æ od przyk³adu najprostszego: wie-
lu si³ wystêpuj¹cych w ¿ywym organizmie nie daje siê
zmierzyæ. Na przyk³ad, jak zmierzyæ si³ê, z jak¹ dzia³a
miêsieñ biceps brachii na staw ³okciowy w momencie
pokazywania „gestu Kozakiewicza” Albo si³ê parcia
przepony na p³uca podczas kaszlu. £atwe do zmierzenia
s¹ tylko si³y, jakimi organizm (cz³owiek) oddzia³uje na
otoczenie – nacisk stopy na pod³o¿e, si³ê ciosu boksers-
kiego, nacisk poœladków na siedzenie fotela… Jednak
te si³y niezbyt nas interesuj¹ – wolelibyœmy poznaæ
naprê¿enie wiêzad³a krzy¿owego kolana narciarza pod-
czas slalomu albo si³y dzia³aj¹ce na ³okieæ tenisisty.
Niestety…

Do wielu ciœnieñ biologicznych te¿ dostêp tak¿e jest
utrudniony. W systemach technicznych sprawa jest pro-
sta – przecina siê odpowiedni¹ rurkê i instaluje mano-
metr. W medycynie tak siê nie da. Kardiolog da³by wiele,
¿eby siê dowiedzieæ, jak zmienia siê ciœnienie w lewej
komorze pracuj¹cego serca – ale mo¿e uzyskaæ tê infor-
macjê wy³¹cznie metod¹ cewnikowania, czyli wprowa-
dzania (poprzez naczynia krwionoœne) specjalnego
czujnika do serca pacjenta – co nie jest ani przyjemne,
ani bezpieczne.

Przep³ywy, przemieszczenia, prêdkoœci i przy-
spieszenia teoretycznie mo¿na by by³o rejestrowaæ, no
bo przecie¿ widaæ, jak siê cz³owiek porusza – ale tu
tak¿e jest ogromnie du¿o k³opotów, gdy siê chce przejœæ
od teorii do praktyki [1]. ¯eby precyzyjnie mierzyæ
zwyk³e ruchy rêki albo nogi, trzeba cz³owieka obwiesiæ
ca³¹ mas¹ ró¿nego rodzaju czujników, dŸwigni, przegu-
bów i innych urz¹dzeñ, a do tego mnóstwo sterowni-
ków, kabli, zasilaczy itd. Nie twierdzê, ¿e to jest niemo-
¿liwe – ale bardzo niewygodne.

Co prawda, mo¿na obserwowaæ ruchy cz³owieka za
pomoc¹ kamer i komputerowo rekonstruowaæ (trójwy-
miarowo!) ruch poszczególnych czêœci cia³a (rys. 1), ale
to jest chwilowo dosyæ k³opotliwe i kosztowne.

Dlatego uwaga badaczy zajmuj¹cych siê rejestracj¹
i analiz¹ sygna³ów biomedycznych od lat skierowana
jest g³ównie na sygna³y bioelektryczne. Prawie ka¿dej
aktywnoœci jakiegoœ narz¹du ludzkiego cia³a towarzyszy
sygna³ elektryczny. Wynika to z faktu, ¿e ¿ywe komórki
s¹ z regu³y spolaryzowane elektrycznie (wnêtrze ko-
mórki, odizolowane od otoczenia b³on¹ komórkow¹ zbu-
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dowan¹ z nieprzewodz¹cych fosfolipidów, wykazuje
ujemne napiêcie w stosunku do otoczenie (p³ynu miêd-
zykomórkowego). Mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿da komór-
ka cia³a ludzkiego jest ma³¹ bateryjk¹ elektryczn¹, wy-
twarzaj¹c¹ ca³kiem pokaŸne (jak na takie maleñstwo)
napiêcie od 70 do 90 mV.

W momencie wykonywania przez narz¹d, w którego
sk³ad wchodzi rozwa¿ana komórka, jakiejœ u¿ytecznej
pracy – ta bateryjka ulega gwa³townemu roz³adowaniu,
co prowadzi do pojawienia siê w samym narz¹dzie (ale
i na powierzchni cia³a pacjenta) daj¹cego siê zarejes-
trowaæ sygna³u elektrycznego. W treœci tego rozdzia³u
dowiesz o wielu takich sygna³ach, bo do ka¿dego (pra-
wie) narz¹du dobrano ju¿ najw³aœciwszy biosygna³
elektryczny: bicie serca mo¿na obserwowaæ za pomoc¹
sygna³u EKG (elektrokardiografia), pracê miêœni pod-
gl¹da EMG (elektromiografia), aktywnoœæ mózgu mo¿e
byæ œledzona z pomoc¹ EEG (elektroencefalografia) itd.
Jest ca³a masa ró¿nych elektrografii, którymi ludzie siê
pos³uguj¹, a wszystkie one s¹ bardzo u¿yteczne [2].

Sygna³y biomedyczne mog¹ dotyczyæ wielu jeszcze
innych zjawisk fizycznych i chemicznych zachodz¹-
cych w ¿ywym organizmie. Poza sygna³ami mechanicz-
nymi i elektrycznymi s¹ jeszcze bardzo ciekawe zjawis-
ka dŸwiêkowe (os³uchiwanie pacjentów by³o od zawsze
sposobem na pozyskiwanie u¿ytecznych danych diag-
nostycznych, np. na temat p³uc i serca), globalne i lokal-
ne badania ciep³oty cia³a, przeró¿ne analizy chemiczne
itp. Sygna³y biomedyczne maj¹ rosn¹ce znaczenie w me-
dycynie, poniewa¿ pozwalaj¹ obiektywnie oceniaæ stan
zdrowia pacjenta. Lekarz wyposa¿ony w odpowiedni¹
aparaturê nie musi polegaæ wy³¹cznie na swojej wiedzy
i intuicji, ale mo¿e skorzystaæ z konkretnych wartoœci
lub charakterystyk sygna³ów wraz z ich odniesieniem
do obszarów wartoœci normalnych oraz takich, które
sygnalizuj¹ patologiê. Wa¿ne jest tak¿e i to, ¿e z po-
moc¹ sygna³ów biomedycznych mo¿na oceniaæ i œle-
dziæ stan zdrowia nawet nieprzytomnych osób (rys. 2).

Aby skutecznie korzystaæ z sygna³ów biomedycz-
nych, trzeba mieæ odpowiednie wyposa¿enie (rys. 3).
Po pierwsze konieczny jest czujnik pomiarowy, który
bêdzie rejestrowa³ odpowiednie sygna³y bezpoœrednio
z cia³a pacjenta. Nastêpnie konieczna jest aparatura,
która te sygna³y odpowiednio wzmocni, oczyœci z za-
k³óceñ, znormalizuje i wprowadzi do komputera. I na
koniec potrzebny jest system komputerowy z odpowied-
nim programem, który te sygna³y odpowiednio opracuje
i pomo¿e zinterpretowaæ [3].

O tym wszystkim dowiesz siê w³aœnie w tym roz-
dziale.
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2.1.A. Elektrokardiografia
Piotr Augustyniak

1. WPROWADZENIE

Elektrokardiografia obejmuje grupê technik pozyski-
wania, analizy i interpretacji potencja³ów czynnoœcio-
wych pracuj¹cego serca. Pod tym pojêciem rozumiany
jest zazwyczaj wypadkowy wektor pola elektrycznego
rzutowany na prost¹ wyznaczon¹ w przestrzeni przez
punkty kontaktu elektrod pomiarowych ze skór¹. W za-
le¿noœci od celu badania stosuje siê albo rejestracjê
12-kana³ow¹, albo 3-kana³ow¹, albo wreszcie uk³ad
odprowadzeñ pseudo-prostopad³ych umo¿liwiaj¹cych
uzyskanie trójwymiarowego obrazu pêtli zakreœlonych
podczas ewolucji serca przez koniec wypadkowego
wektora pola elektrycznego serca w przestrzeni. Pomia-
ry nieinwazyjne, czyli takie, które zak³adaj¹ zewnêtrzny
kontakt elektrod ze skór¹ pacjenta s¹ obarczone zna-
cz¹cym wp³ywem tkanek poœrednicz¹cych (np. p³uc)
oraz zjawisk zwi¹zanych z transmisj¹ sygna³u z oœrodka
o przewodnictwie jonowym (cia³o) do oœrodka o prze-
wodnictwie elektronowym (uk³ad pomiarowy). Istniej¹
tak¿e sposoby rejestracji inwazyjnej, które przybli¿aj¹
elektrody pomiarowe w s¹siedztwo wybranej czêœci
uk³adu bodŸcotwórczego serca, zawsze jednak jest to
pomiar wypadkowego pobudzenia pewnej grupy w³ó-
kien nerwowo-miêœniowych.

Podstawow¹ zalet¹ elektrokardiografii jest jej dostêp-
noœæ i nieinwazyjny charakter, powoduj¹ce, ¿e jest to
najczêœciej wykonywany test elektrofizjologiczny. Bar-
dzo istotny jest równie¿ fakt, ¿e podstaw¹ diagnostyki
jest impuls pobudzaj¹cy skurcz serca, a wiêc bezpo-
œrednie Ÿród³o informacji o sterowaniu nim przez uk³ad
nerwowy i hormonalny o generowaniu dodatkowych,
niekontrolowanych impulsów, a tak¿e o zaburzeniach
w przewodzeniu pobudzeñ do w³ókien roboczych miêœ-
nia serca. Istniej¹ wszak¿e choroby powa¿nie wp³ywa-

j¹ce na wydajnoœæ hemodynamiczn¹ serca, jak np. nie-
domykalnoœæ zastawek, nie wykrywane przy pomocy
badania EKG (rys. 1).

Poniewa¿ zapotrzebowanie poszczególnych organów
na „us³ugi transportowe” ze strony uk³adu krwionoœ-
nego jest proporcjonalne do ich aktywnoœci, w zapisie
elektrokardiogramu znajduj¹ siê elementy reprezentu-
j¹ce aktywnoœæ ¿yciow¹ cz³owieka. Krótkotrwa³y wy-
si³ek zwi¹zany np. z wchodzeniem po schodach, stres
towarzysz¹cy odebraniu niepomyœlnej wiadomoœci, czy
te¿ przyjêcie niektórych œrodków farmakologicznych s¹
³atwe do zidentyfikowania podczas analizy EKG. Ana-
liza taka mo¿e byæ zatem podstaw¹ okreœlenia modelu
aktywnoœci i elementem kontrolnym podczas dobro-
wolnego jego kszta³towania. W niektórych wysokoroz-
winiêtych krajach propagowany styl ¿ycia zak³ada pew-
ne minimum aktywnoœci ruchowej, a nadzór elektrokar-
diograficzny okazuje siê najprostsz¹ z obiektywnych
metod kontroli. Podobnie, ocena wydajnoœci fizjologi-
cznej zawodników w wielu dyscyplinach sportu jest
wykonywana analogicznie do testu wysi³kowego
pacjentów z podejrzeniem choroby niedokrwiennej –
poprzez zadawanie standaryzowanego wysi³ku i ocenê
reakcji ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Elekt-
rokardiografia nie musi wiêc byæ kojarzona z ciê¿k¹, za-
gra¿aj¹c¹ ¿yciu chorob¹. Oczywiœcie znaczenie uk³adu
krwionoœnego dla podtrzymania ¿ycia organizmu oraz
gwa³towny przebieg niektórych chorób kardiologicz-
nych s¹ g³ównym uzasadnieniem nak³adów finansowych
i zainteresowania nauki rozwojem aparatury i oprogra-
mowania dla elektrokardiografii.

2. PRZEWODZENIE POBUDZENIA

W warunkach fizjologicznych g³ównym generatorem
rytmu jest wêze³ zatokowo-przedsionkowy (sinoatrial
node) umieszczony w okolicach ujœcia ¿y³y g³ównej
górnej do prawego przedsionka serca [1–3]. Sw¹ do-
minuj¹c¹ rolê zawdziêcza on krótszemu interwa³owi au-
tomatyzmu w³asnego (samoczynnej depolaryzacji ko-
mórek) w porównaniu z pozosta³ymi oœrodkami bodŸ-
cotwórczymi, które pe³ni¹ rolê generatorów zastêpczych.
Pobudzenie fizjologiczne obejmuje miêsieñ roboczy
prawego przedsionka, a za poœrednictwem szlaków
miêdzyprzedsionkowych tak¿e lewy przedsionek. Efek-
tem pobudzenia jest skurcz przedsionków i przet³oczenie
krwi (ok. 70 ml w ka¿dym z przedsionków) poprzez
zastawki przedsionkowo-komorowe do komór serca.

Rys. 1. Rejestrator EKG: a) przy³ó¿kowy; b) d³ugoczasowy

a) b)



Równoczeœnie z akcj¹ mechaniczn¹ przedsionków po-
budzenie jest przewodzone szlakiem miêdzywêz³owym
podstawowym (Bachmanna) lub którymœ z zapasowych
(Wenckebacha lub Thorela) do wêz³a przedsionkowo-
-komorowego (atrioventricular node). Wêze³ ten le¿y na
granicy przedsionków i komór serca na przegrodzie od-
dzielaj¹cej praw¹ i lew¹ jego stronê w geometrycznym
centrum serca. Szczególn¹ cech¹ wêz³a AV jest bardzo
niewielka prêdkoœæ przewodzenia bodŸców. Podczas,
gdy w pozosta³ych czêœciach uk³adu bodŸcoprzewo-
dz¹cego wynosi ona ok. 4 m/s, w komórkach wêz³a AV
prêdkoœæ ta wynosi zaledwie 0,05 m/s. Na d³ugoœci szla-
ku przewodzenia zwi¹zanej z rozmiarami wêz³a po-
wstaje wiêc „linia opóŸniaj¹ca” bodziec o ok. 120 ms.
OpóŸnienie to zapewnia synchroniczn¹ pracê przedsion-
ków i komór serca, a jednoczeœnie wystarczaj¹ca iloœæ
czasu na przemieszczenie 140 g krwi z przedsionków do
komór. Z wêz³a przedsionkowo-komorowego pobudze-
nie jest przewodzone pêczkiem Hisa w przegrodzie
miêdzykomorowej. Pocz¹tkowy jego odcinek posiada
zdolnoœæ automatyzmu w³asnego o czêstotliwoœci ok.
50/min i mo¿e pe³niæ rolê zapasowego generatora ryt-
mu. Ok. 1 cm poni¿ej wêz³a AV pêczek Hisa rozga³êzia
siê na wi¹zkê praw¹ i lew¹, nastêpnie od wi¹zki lewej
odga³êzia siê jeszcze wi¹zka przednia obejmuj¹c œcianê
komory lewej. Wi¹zki prawa i lewa przewodz¹ pobu-
dzenie do koniuszka serca gdzie nastêpuje ich obfite roz-
ga³êzianie w postaci tzw. w³ókien Purkiniego wstêpu-
j¹cych po obu zewnêtrznych œcianach miêœnia robocze-
go komór. W³ókna Purkiniego s¹ ostatnim elementem
uk³adu bodŸcoprzewodz¹cego a jednoczeœnie posiadaj¹
zdolnoœæ automatyzmu w³asnego o czêstotliwoœci ok.
30/min. W zwi¹zku z ich rozleg³¹ topologi¹ pobudzenie
komorowe mo¿e powstaæ w bardzo wielu punktach
komór, co skutkuje wielk¹ rozmaitoœci¹ kszta³tów ta-
kich pobudzeñ w elektrokardiogramie. W zwi¹zku ze
znacznie wy¿sz¹ wartoœci¹ ciœnienia w lewej komorze
w porównaniu a pozosta³ymi jamami serca, masa miê-
œniowa lewej komory przewa¿a, poci¹gaj¹c za sob¹
znacznie szerszy front pobudzenia w lewej po³owie ser-
ca i skrêcenie kierunku wektora pola elektrycznego
w lewo podczas trwania ewolucji. Przewaga masy miêœ-
niowej komór nad mas¹ przedsionków skutkuje znacz-
nie wy¿sz¹ amplitud¹ rejestrowanego sygna³u w obrê-
bie zespo³u QRS ni¿ w obrêbie za³amka P.

Aktywnoœæ elektryczna serca nie zwi¹zana z prze-
wodzeniem pobudzenia, ale dok³adnie reprezentowana
w zapisie EKG w postaci za³amka T jest zwi¹zana z re-
polaryzacj¹, czyli przywracaniem potencja³u spoczyn-
kowego komórek miêœnia roboczego komór. Potencja³
spoczynkowy musi zostaæ przywrócony tak¿e w przy-
padku przedsionków, jednak aktywnoœæ ta jest skutecz-
nie maskowana przez zespó³ QRS. Poniewa¿ repolary-
zacja przebiega w kierunku od nasierdzia ku wsierdziu
w kolejnoœci w przybli¿eniu odpowiadaj¹cej uprzedniej
depolaryzacji komórek, wypadkowy wektor pola elekt-
rycznego tak¿e zatacza pêtlê. Za³amek T w elektrokar-
diogramie jest jednak zwykle bardzo ³agodny, repolary-
zacja nie jest procesem lawinowym i nie jest zwi¹zana
z frontem pobudzenia.

Piotr Augustyniak
Elektrokardiografia

Rys. 2. Budowa uk³adu bodŸcoprzewodz¹cego serca

Rys. 3. Przyk³adowy elektrokardiogram: a) prawid³owy,
b) patologiczny – œwie¿y zawa³ przednio-boczny
�ród³o: CSE Multilead Database, pliki Mo125 i Mo112

b)

a)



3. PARAMETRY DIAGNOSTYCZNE
ELEKTROKARDIOGRAMU

Interpretacja zapisu EKG wi¹¿e siê z prób¹ wyobra-
¿enia sobie przez lekarza pracy serca na podstawie ob-
serwowanych na zewn¹trz zjawisk elektrycznych [4].
Jest to tak zwany problem odwrotny, kiedy próbujemy
poznaæ „drzewo po owocach”, albo defekt silnika samo-
chodu po jego odg³osach. Oczywiœcie reprezentacja
pracy serca w zapisie EKG nie jest jednoznaczna, a za-
tem poszczególne hipotezy o przyczynach nieprawi-
d³owego zapisu mog¹ byæ stawiane jedynie z okreœlo-
nym prawdopodobieñstwem. Kardiolodzy okreœlaj¹
reprezentatywnoœæ zapisu EKG wobec dysfunkcji serca
na ok. 70%. Jest to i tak najbardziej „wyrazisty” test
elektrofizjologiczny.

Poniewa¿ ewolucja serca sk³ada siê z sekwencji ak-
cji miêœnia roboczego przedsionków i komór, podstaw¹
interpretacji EKG jest wykrycie prawid³owoœci na-
stêpstw i odstêpów czasowych tych sekwencji. Jest to
tak zwana analiza rytmu. Skurcz przedsionków, repre-
zentowany w zapisie jako za³amek P (najwczeœniejszy
i o niewielkiej amplitudzie powinien poprzedzaæ skurcz
komór, reprezentowany przez tzw. zespó³ QRS, który
jest najwiêkszym energetycznie, a zatem i amplitudowo
wydarzeniem na osi czasu elektrokardiogramu. Wartoœæ
odstêpu PQ powinna byæ sta³a i wynosiæ 100÷180 ms,
czyli 3÷6 mm przy standardowej prêdkoœci zapisu
(25 mm/s). Reprezentuje ona ca³kowity okres przewo-
dzenia pobudzenia w uk³adzie bodŸcoprzewodz¹cym
serca. Innym parametrem wyliczanym podczas analizy
rytmu jest odstêp QT, który reprezentuje ca³kowity czas
pobudzenia miêœnia roboczego komór serca. Wyd³u¿e-
nie odstêpu QT, du¿a zmiennoœæ jego d³ugoœci w posz-
czególnych ewolucjach serca oraz niejednorodne zakoñ-
czenie za³amka T w poszczególnych odprowadzeniach
(dyspersja QT) s¹ podstawowymi wskaŸnikami zabu-
rzeñ okresu póŸnej repolaryzacji, mog¹ œwiadczyæ

o zmianach w obrêbie przed³u¿onej refrakcji lub para-
metrów biochemicznych œrodowiska, w którym funk-
cjonuje b³ona komórkowa. Do analizy rytmu nale¿y tak-
¿e podstawowy parametr kardiologiczny: czêstoœæ akcji
serca (heart rate). Parametr ten mo¿na zmierzyæ sto-
suj¹c rozmaite œrodki od prostego pomiaru stoperem,
w warunkach pomocy przedmedycznej, poprzez pomiar
ciœnienia krwi metod¹ Korotkowa, elektrokardiografiê,
kardiotokografiê a¿ do zaawansowanych metod obrazo-
wych: ultrasonografii dopplerowskiej i funkcjonalnej
tomografii rezonansowej.

Poza analiz¹ rytmu, istotnych informacji o pracy ser-
ca dostarcza analiza konturu. Stosowana jest ona przede
wszystkim do interpretacji zapisu 12-odprowadzenio-
wego (spoczynkowego i wysi³kowego), w przypadku
mniejszej iloœci odprowadzeñ analiza konturu jest ogra-
niczona do wyznaczenia morfologii poszczególnych
ewolucji serca. Morfologia ewolucji okreœla, czy Ÿród-
³em bodŸca pobudzaj¹cego jest wêze³ zatokowo-przed-
sionkowy (prawid³owo) czy te¿ któryœ z zapasowych
oœrodków rytmotwórczych zlokalizowanych w wêŸle
przedsionkowo-komorowym (pobudzenia wêz³owe) lub
w komorach (pobudzenia komorowe). W prawid³owym
przypadku automatyzm w³asny zapasowych oœrodków
rytmotwórczych jest wolniejszy ni¿ automatyzm wêz³a
zatokowo-przedsionkowego, dlatego front pobudzenia
generowany przez ten wêze³ po dotarciu do komórek za-
pasowych generatorów rytmu „roz³adowuje” ich po-
tencja³ spoczynkowy. Niestety, nie zawsze proporcja
interwa³ów jest prawid³owa, dlatego pobudzenia poza-
zatokowe mo¿na podzieliæ na zastêpcze, kiedy zastêpu-
j¹ one nieobecne pobudzenia zatokowe oraz nadmiaro-
we (przedwczesne), kiedy pobudzenie pozazatokowe
wyprzedza i zarazem blokuje pobudzenie fizjologiczne
„roz³adowuj¹c” przy okazji wêze³ zatokowo-przedsion-
kowy. Analiza konturu dostarcza podstawowych infor-
macji o drodze przewodzenia bodŸca w uk³adzie bodŸ-
coprzewodz¹cym i pozwala wykryæ bloki odnóg pêczka
Hisa (left, right bundle branch block).
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Rys. 4. Podstawowe parametry diagnostyczne EKG



W dalszej czêœci, kiedy pobudzenie jest przewodzo-
ne w tkankach miêœnia roboczego komór serca, analiza
konturu pozwala na stwierdzenie przerostów lewej (pra-
wej) komory oraz lokalizacjê zawa³u i okreœlenie jego
stadium (œwie¿y, ostry, przetrwa³y). Analiza konturu
technicznie sprowadza siê do detekcji za³amków Q, R, S
(niekiedy tak¿e R’ i S’ a nastêpnie pomiaru zale¿noœci
amplitudowo-czasowych w obrêbie zespo³u QRS. Ze-
staw kryteriów jest odrêbny w specyficznych odprowa-
dzeniach. Przestrzeganie standardów rozmieszczenia
elektrod i wysoka jakoœæ sygna³u jest wiêc podstaw¹ po-
wodzenia analizy konturu.

4. AUTOMATYCZNA INTERPRETACJA
ELEKTROKARDIOGRAMU

Analiza cyfrowego elektrokardiogramu [5–7] zazwy-
czaj rozpoczyna siê od oceny jakoœci sygna³u na pod-
stawie porównania iloœciowego obecnoœci cech typo-
wych dla sygna³u i obecnoœci cech typowych dla szumu.
W pierwszym etapie analizy celem jest rozpoznanie
uderzeñ serca. W tym celu w kana³ach, w których zapis
ma najwy¿sz¹ jakoœæ poszukiwane s¹ zespo³y QRS, bo
choæ ewolucja serca zwykle inicjowana jest wczeœniej
w przedsionkach, których akcjê reprezentuje za³amek P,
to zespo³y QRS posiadaj¹ najwiêksz¹ energiê i s¹ naj-
³atwiejsze do automatycznego rozpoznawania.

Proces rozpoznawania przebiega zwykle z wykorzy-
staniem jednej z nastêpuj¹cych metod:

– filtracji sygna³u zmierzaj¹cej do wyodrêbnienia
cech typowych dla zespo³u QRS,

– ró¿niczkowaniu sygna³u, wykorzystuj¹cego znacz-
n¹ prêdkoœæ lub prêdkoœæ k¹tow¹ wektora pola
elektrycznego w obrêbie zespo³u QRS,

– porównywanie ze wzorcami typowych ewolucji za
pomoc¹ korelacji,

– porównywanie ze wzorcowymi opisami semantycz-
nymi krzywych EKG.

Ka¿da z tych operacji prowadzi do rezultatu liczbo-
wego, który mo¿na interpretowaæ jako prawdopodo-
bieñstwo, ¿e w danym miejscu zapisu EKG wykryto zes-
pó³ QRS. Przekroczenie eksperymentalnie ustalonego
progu przez t¹ wartoœæ jest równoznaczne z pozytywn¹
detekcj¹ ewolucji serca, wskaŸnik osi czasu znajduje siê
zazwyczaj w obrêbie zespo³u QRS.

Kolejnym krokiem analizy jest identyfikacja wszyst-
kich istotnie ró¿nych kszta³tów zespo³ów QRS, jako re-
prezentacji iloœci i udzia³u poszczególnych oœrodków
bodŸcotwórczych w rytmie serca. Wszystkie zarejest-
rowane zespo³y QRS s¹ dzielone na klasy wed³ug wza-
jemnego podobieñstwa w dziedzinie sygna³u lub w dzie-
dzinie cech wyznaczonych wczeœniej na podstawie sy-
gna³u. Przed klasyfikacj¹ zespo³y QRS powinny zostaæ
zsynchronizowane i ograniczone w celu poprawnego
ich porównywania. Stopieñ podobieñstwa wymagany
dla przynale¿noœci zespo³u do jednej klasy jest zwykle

regulowany: wymaganie wysokiego podobieñstwa pro-
wadzi do nadmiernego wzrostu iloœci klas pomimo bra-
ku medycznie uzasadnionych ró¿nic, wymaganie nis-
kiego podobieñstwa powoduje pominiêcie informacji
o aktywnoœci niektórych oœrodków bodŸcotwórczych.
Klasyfikacja kolejnych uderzeñ serca jest bardzo po-
dobna do klasyfikacji innych obiektów: obrazów, mu-
zyki, przedmiotów, cech osobowoœci itp.

Piotr Augustyniak
Elektrokardiografia

Rys. 5. Podstawowe etapy przetwarzania
elektrokardiogramu



Kolejna analiza prowadzi do wyznaczania granic
za³amków, a wiêc umo¿liwia uzyskanie podstawowych
czasowych parametrów diagnostycznych. Poszukiwa-
nie granic za³amków jest tak czasoch³onne, ¿e zwykle
wykonywane jest tylko dla ewolucji bêd¹cych reprezen-
tantami poszczególnych klas. Tak otrzymane odleg³oœci
s¹ nastêpnie przypisywane wszystkim ewolucjom nale-
¿¹cym do danej klasy. Poszukiwanie granic za³amków
opiera siê na przewidywaniu zachowania sygna³u EKG
w okolicy tego punktu i wyznaczeniu granicy pomiêdzy
fragmentem zapisu spe³niaj¹cym „wyobra¿enie” o syg-
nale w stopniu pozwalaj¹cym na uznanie go za sygna³,
a fragmentem nie spe³niaj¹cym tych oczekiwañ, trak-
towanym jako szum linii izoelektrycznej. Poszukiwanie
ró¿nych granic za³amków: P-onset, P-end, QRS-onset,
QRS-end i T-end wymaga ponadto uwzglêdnienia spe-
cyfiki kszta³tu tych za³amków i lokalnego okreœlenia
poziomu linii izoelektrycznej jako punktu odniesienia
wszystkich pomiarów. Wyznaczenie granic za³amków

jest podstaw¹ dalszych obliczeñ i jest to procedura, któ-
rej jakoœæ warunkuje jakoœæ rezultatu diagnostycznego
obliczanego automatycznie.

Dalsze przetwarzanie 12-odprowadzeniowego za-
pisu EKG na komputerze dotyczy analizy konturu, czyli
pomiarów prowadzonych w punktach sygna³u okreœ-
lonych wzglêdem granic za³amków i testowaniu spe³-
nienia warunków okreœlonych patologii. W ten sposób
wykrywane s¹ bloki wi¹zek pêczka Hisa, przerosty
komór, a tak¿e okreœlana jest lokalizacja i stadium
zawa³u. W zapisie 12-odprowadzeniowym dokonuje siê
tak¿e analizy uniesienia i nachylenia odcinka ST jako
parametrów reprezentuj¹cych lokalizacjê i nasilenie
choroby niedokrwiennej (wieñcowej) serca. Dla oceny
procesu repolaryzacji w celu prognozowania podatno-
œci pacjenta na czêstoskurcz komorowy wykonywana
jest analiza dyspersji odcinka QT, czyli okreœlenia indy-
widualnych ró¿nic w czasie jego trwania w poszczegól-
nych odprowadzeniach.
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Rys. 6. Przyk³ady arytmii



W przypadku zapisów d³ugoczasowych (np. Holte-
ra), typowym scenariuszem dalszej interpretacji auto-
matycznej jest analiza serii parametrów mierzonych
z uderzenia na uderzenie.

Typowymi seriami s¹:

– seria interwa³ów miêdzyuderzeniowych, bêd¹ca pod-
staw¹ analizy zmiennoœci rytmu serca, a wiêc diag-
nostyki autonomicznego uk³adu nerwowego i ste-
rowania hormonalnego reguluj¹cego wydajnoœæ
serca w zale¿noœci od zapotrzebowania organizmu,

– seria typów morfologicznych, bêd¹ca podstaw¹ de-
tekcji arytmii, czyli okreœlonych sekwencji uderzeñ
reprezentuj¹cych wzajemny wp³yw oœrodków bodŸ-
cotwórczych i ich udzia³ w generowaniu rytmu,

– seria parametrów odcinka ST reprezentuj¹ca rea-
kcjê w postaci nasilenia symptomów niedokrwie-
nia miêœnia serca na zmiany obci¹¿enia organizmu
prac¹ fizyczn¹,

– seria wzajemnych zale¿noœci po³o¿eñ impulsów
kardiostymulatora i wystymulowanych uderzeñ
serca, bêd¹ca podstaw¹ analizy poprawnoœci funk-
cjonowania kardiostymulatora.

Analiza sygna³u EKG przebiega wariantowo w za-
le¿noœci od hipotezy jak¹ postawiono podczas diagnos-
tyki pacjenta. Rozmaite techniki elektrokardiograficz-
ne, choæ oparte na tej samej zasadzie fizycznej, wyko-
rzystuj¹ rejestratory o zró¿nicowanych mo¿liwoœciach
i oprogramowanie specjalizowane dla poszczególnych
obszarów diagnostyki.

5. REPOZYTORIA REFERENCYJNE
DLA WERYFIKACJI
OPROGRAMOWANIA,
PROBLEM WYMIANY INFORMACJI

Projektowanie, implementacja i testowanie rozmaitych
algorytmów umo¿liwiaj¹cych automatyczn¹ interpre-
tacjê zapisu EKG wymaga wspó³pracy z ekspertem.
Niestety, uzyskanie idealnie diagnozuj¹cego programu
nie jest mo¿liwe z powodu nastêpuj¹cych ograniczeñ:

– rezultaty dostarczone przez eksperta nie s¹ bez-
wzglêdnie poprawne,

– liczba zapisów testowych jest ograniczona,
– program potrafi dostarczyæ rezultatów zbli¿onych

do rezultatów eksperta, ale nie potrafi naœladowaæ
jego rozumowania,

– wiedza nauk medycznych jest w ci¹g³ym rozwoju.

Lekarz nie mo¿e w pe³ni panowaæ nad algorytmem
automatycznej interpretacji EKG, poniewa¿ nie zna
jego struktury i szczegó³ów implementacji. Zreszt¹ wie-
dza taka odci¹ga³aby jego uwagê od pacjenta i urz¹dze-
nie zamiast byæ pomocnym narzêdziem sta³oby siê kosz-
town¹ rozrywk¹ w jego pracy. Czy jad¹c samochodem
w przepiêknej górskiej scenerii rozwa¿amy szczegó³y

konstrukcyjne jego silnika? Zatem istotn¹, niezwykle
istotn¹ spraw¹ we wdra¿aniu metod automatycznego
przetwarzania EKG i w ogóle danych medycznych jest
weryfikacja i standaryzacja wyników diagnostycznych
generowanych przez program. Jest to sprawa bezpie-
czeñstwa, a niejednokrotnie sprawa ¿ycia pacjentów.
Tak¿e „naszych” bioin¿ynierów-pacjentów, choæ z re-
gu³y nieznanych nam z nazwiska.

W zakresie weryfikacji oprogramowania dla elektro-
kardiografii istniej¹ dwa referencyjne repozytoria za-
wieraj¹ce sygna³y EKG wraz z ich medycznym opisem.
Jest to diagnoza postawiona wielokrotnie przez wybra-
nych lekarzy z ca³ego niemal œwiata i dopiero osi¹gniê-
cie zgodnoœci kwalifikowa³o zapis do umieszczenia
w repozytorium. Iloœæ poszczególnych zapisów jest do-
datkowo zale¿na od czêstoœci ich wystêpowania w prak-
tyce klinicznej. Projekty badawcze, w ramach których
powsta³y te bazy trwa³y ponad 10 lat, co dobitnie œwiad-
czy o trosce pomys³odawców o dostarczenie punktu
odniesienia dla wiedzy kardiologicznej.

Repozytorium s³u¿¹ce do testowania programów do
analizy zapisów d³ugoczasowych zosta³o opracowane
w MIT we wspó³pracy z BIH w Bostonie [8]. Jego frag-
ment, wraz z oprogramowaniem obs³uguj¹cym mo¿na
pobraæ z witryny Physionet [9]. Baza ta zawiera skrócone
typowe zapisy holterowskie wraz z punktami detekcji
zespo³ów QRS oraz typami morfologicznymi poszcze-
gólnych za³amków.

Repozytorium s³u¿¹ce do testowania dok³adnoœci
wyznaczania granic za³amków w systemach 12-odpro-
wadzeniowych zosta³o opracowane przez konsorcjum
CSE [10–11]. Zawiera ono kilkaset 10 sekundowych
zapisów wieloodprowadzeniowych z granicami za³am-
ków wyznaczonymi przez piêciu niezale¿nych eks-
pertów i 20 programów. Podstawowa w elektrokardio-
grafii norma jakoœci IEC 60601-2-51 [12] precyzuje
wartoœci odchy³ek jakie s¹ dopuszczalne przy pomiarze
punktów granicznych i interwa³ów z u¿yciem sygna³ów
z bazy CSE.

Stosunkowo m³ody termin interoperability, który
nie doczeka³ siê jeszcze spolszczenia, oznacza mo¿liwoœæ
wymiany sygna³ów, rezultatów pomiarów kardiologicz-
nych i parametrów diagnostycznych przez urz¹dzenia
pochodz¹ce od rozmaitych producentów. W diagnosty-
ce medycznej, a w kardiologii szczególnie, obserwacja
trendu zmian jest wa¿niejsza od bezwzglêdnych war-
toœci parametrów diagnostycznych. Zatem istnieje ko-
niecznoœæ u¿ywania kompatybilnych formatów zapisu
informacji medycznej umo¿liwiaj¹cych porównanie ko-
lejnych badañ pacjenta nawet, jeœli by³y wykonywane
przez ró¿ne oœrodki. Niestety, pomimo starañ œwiato-
wego konsorcjum OpenECG [13], promuj¹cego stan-
dard SCP-ECG [14–15], producenci aparatury EKG
nadal czêsto stosuj¹ w³asne, wzajemnie niekompatybil-
ne rozwi¹zania, a nawet zastrze¿one formaty wymiany
informacji cyfrowej.

Piotr Augustyniak
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6. NADZÓR TELEMETRYCZNY
W KARDIOLOGII

Cyfrowa ³¹cznoœæ bezprzewodowa to w ostatnim dzie-
siêcioleciu najszybciej rozwijaj¹cy siê segment kon-
sumenckiego rynku elektroniki. Przyzwyczajamy siê do
bycia w kontakcie z innymi, wymieniamy wiadomoœci
tekstowe i fotografie. Telemetria znajduje te¿ powa¿ne
zastosowania w przemyœle i gospodarce do nadzorowa-
nia odleg³ych budynków, trudno dostêpnych procesów
lub flot pojazdów. Jednym z zastosowañ cyfrowej ³¹cz-
noœci bezprzewodowej jest telemedycyna, a w jej obrê-
bie telediagnostyka osób w ruchu.

Szczególne rola zdalnego nadzoru kardiologiczne-
go, a co za tym idzie znaczny nak³ad œrodków i wy-
si³ków badawczych wynika z dwóch przes³anek:

1) znacznego udzia³u patologii uk³adu sercowo-na-
czyniowego w ogólnej liczbie przyczyn zgonów
(pierwsze miejsce w krajach wysoko rozwiniêtych)
i nag³ego przebiegu niektórych epizodów (np. za-
wa³u serca),

2) zdolnoœci szybkiej reakcji ze strony uk³adu serco-
wo-naczyniowego na zmiany stanu organizmu, co
pozwala na monitorowanie szerokiego zakresu pa-
rametrów pozakardiologicznych za pomoc¹ elekt-
rokardiogramu.

Urz¹dzenia do telemetrycznego nadzoru opartego na
elektrokardiogramie i innych zapisach elektrofizjolo-
gicznych s¹ obecnie rozwijane w dwóch kierunkach:

1) w zakresie aparatury medycznej stanowi¹cej nie-
jako przed³u¿enie szpitala, a jednoczeœnie pozwala-
j¹cej osobie nadzorowanej na prowadzenie codzien-
nej aktywnoœci bez ograniczeñ terytorialnych;

2) w zakresie aparatury powszechnego u¿ytku s³u¿¹-
cej do prewencji kardiologicznej, promocji zdro-
wego stylu ¿ycia i edukacji pacjenta w zakresie kar-
diologii w miarê jego ciekawoœci.

Nadzór telemetryczny niesie z sob¹ wiele wyzwañ
natury technologicznej dotycz¹cych stabilnych warun-
ków pomiaru d³ugoczasowego, ³atwoœci obs³ugi urz¹-
dzenia przenoœnego, ³¹cznoœci i wymiany informacji
pomiêdzy rejestratorem a oœrodkiem nadzorowania.
W nadzorze telemetrycznym znajduj¹ zastosowania
rozwi¹zania telekomunikacyjne opracowane wczeœniej
na potrzeby rozproszonego przetwarzania informacji.
W erze spo³eczeñstwa informacyjnego analiza elekt-
rokardiogramu mo¿e siê odbywaæ z podzia³em na role
niezale¿nie od wzajemnego po³o¿enia aktorów: pacjen-
tów, lekarzy i centrów automatycznej interpretacji
sygna³u.
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2.1.B. Elektrokardiografia
Tomasz Piêciak

1. PIONIERZY ELEKTROKARDIOGRAFII

Pocz¹tki elektrokardiografii datuje siê na rok 1887, kie-
dy to po raz pierwszy Brytyjczyk August Allen zarejest-
rowa³ elektryczn¹ aktywnoœæ serca wykorzystuj¹c elek-
trometr kapilarny. Obserwacja zmiany potencja³ów elek-
trycznych by³a mo¿liwa przez obejrzenie pod mikrosko-
pem przesuwaj¹cego siê menisku rtêci w niewielkiej
szklanej rurce. Pracê w tym kierunku kontynuowa³ pro-
fesor Uniwersytetu w Lejdzie, Willem Einthoven1

przedstawiaj¹c w 1903 roku elektrokardiogram zarej-
estrowany z powierzchni cia³a cz³owieka, do którego
u¿y³ galwanometru strunowego. Mimo, i¿ opracowany
przez niego wynalazek spotka³ siê ze sporym zaintere-
sowaniem, by³ jedynie narzêdziem pomocniczym w te-
rapii polifizjograficznej. Umieszczone elektrody kolejno
na lewej rêce, prawej rêce oraz lewej nodze wyznacza³y
trzy odprowadzenia dwubiegunowe tworz¹c jednoczeœ-
nie trójk¹t równoboczny, zwany trójk¹tem Einthovena.
Po dziœ dzieñ nazywany klasycznym, zosta³ uzupe³nio-
ny o dodatkowe, tworz¹c ³¹cznie dwanaœcie odprowa-
dzeñ standardowego EKG. Celem galwanometru by³o
wskazanie ró¿nicy napiêæ miêdzy dwoma elektrodami
le¿¹cymi na odmiennych liniach izopotencjalnych.

W typowym zastosowaniu oprócz wspomnianych
trzech odprowadzeñ opracowanych przez Einthovena
stosuje siê tak¿e trzy odprowadzenia jednobiegunowe
koñczynowe maj¹ce za cel wskazaæ ³¹cznie z odprowa-
dzeniami wzorcowymi zmiany pola elektrycznego
w p³aszczyŸnie czo³owej, zaœ zmiany pola elektryczne-
go w p³aszczyŸnie poziomej zapewnia szeœæ odprowa-
dzeñ jednobiegunowych przedsercowych.

2. ELEKTROKARDIOGRAFIA
KONWENCJONALNA

Rutynowe badanie elektrokardiograficzne trwa zaled-
wie kilkanaœcie sekund. Na ogó³ pacjent jest u³o¿ony na
wznak na kozetce medycznej choæ istniej¹ przypadki,
gdzie badany jest w pozycji siedz¹cej, a nawet stoj¹cej.
Aby, zapewniæ homogeniczne warunki testu, le¿¹ca
osoba powinna mieæ lekko uniesiony tu³ów, spokojnie
oddychaæ, nie napinaj¹c przy tym miêœni, jak równie¿
nie poruszaæ koñczynami. Równie istotn¹ kwesti¹, co
u³o¿enie na le¿ance jest w³aœciwe oœwietlenie i wentyla-
cja pomieszczenia oraz temperatura tam panuj¹ca, za-
zwyczaj na poziomie 22°C.

Zalet¹ elektrokardiografii spoczynkowej jest mo¿li-
woœæ wykonania jej niemal ka¿dej osobie, jednak warto
zaznaczyæ, ¿e prawid³owy elektrokardiogram nie jest
równoznaczny ze stwierdzeniem braku dysfunkcji ser-
ca, a jedynie mo¿e potwierdziæ wystêpuj¹ce dolegliwo-
œci. Dlatego na przestrzeni lat opracowano bardziej sub-
telne metody uzupe³niaj¹ce elektrokardiografiê kon-
wencjonaln¹.

3. PRÓBA WYSI£KOWA

Wraz z rozwojem elektrokardiografii pojawi³a siê po-
trzeba diagnozy pacjenta nie tylko w stanie spoczynku,
ale równie¿ podczas aktywnoœci fizycznej. Ju¿ w 1931
roku Goldhammer i Scherf postanowili obci¹¿yæ ba-
dan¹ osobê wysi³kiem fizycznym podczas EKG. Po-
mimo tego, dopiero w 1941 roku wprowadzono nowy
rodzaj badania – schodkowy test Mastera polegaj¹cy na
wchodzeniu na dwa schody o wysokoœci dziewiêciu cali
ka¿dy adekwatn¹ do wieku, wagi i p³ci iloœæ razy. Nowa

1 Willem Einthoven (1860–1927), holenderski fizjolog i histolog. W roku 1924 wyró¿niony nagrod¹ Nobla w dziedzinie fizjo-
logii i medycyny za wynalezienie elektrokardiografu.

Rys. 1. Elektrokardiograf Einthovena korzysta³ jedynie
z trzech odprowadzeñ

�ród³o: http://en.wikipedia.org/wiki/Willen_Einthoven



metoda szybko zyska³a na popularnoœci, gdzie wyko-
rzystano j¹ m. in. na potrzeby wojska, sprawdzaj¹c re-
krutów pod k¹tem ewentualnej choroby niedokrwiennej
serca czy wystêpuj¹cych arytmii w czasie wysi³ku.

Prowadzone dzisiaj próby wysi³kowe opieraj¹ siê
g³ównie na wykorzystaniu specjalnego roweru nazywa-
nego cykloergometrem lub mechanicznej bie¿ni z od-
powiednio dozowanym k¹tem nachylenia i prêdkoœci¹
przesuwu pod³o¿a. Pacjentowi w czasie badania stop-
niowo zwiêksza siê obci¹¿enie na ergometrze rowero-
wym, dziêki czemu ma on odczucie wjazdu na coraz to
bardziej strome zbocze, zachowuj¹c jednoczeœnie sta³¹
prêdkoœæ peda³owania. Poprzez analogiê, zwiêkszaj¹c
systematycznie prêdkoœæ z jak¹ pacjent jest zmuszony
poruszaæ siê na bie¿ni oraz jej k¹t nachylenia, ma on
wra¿enie coraz to szybszego wychodzenia pod górê
o zwiêkszaj¹cym siê k¹cie natarcia. Warto jeszcze nad-
mieniæ, ¿e analogiczny do elektrokardiografii spoczyn-
kowej system odprowadzeñ po³¹czony z urz¹dzeniem
rejestruj¹cym, w zale¿noœci od zapotrzebowania, wzbo-
gaca siê o dodatkowe odprowadzenia prawokomorowe.

Mimo powszechnoœci takiego rozwi¹zania nie jest to
badanie dla ka¿dego. Rygorystyczne wymogi sprawia-
j¹, i¿ badany przed przyst¹pieniem do próby wysi³kowej
musi zostaæ poddany badaniu spoczynkowemu, a wynik
zweryfikowany przez specjalistê. Nadzór nad pacjen-
tem w czasie trwania testu powinien sprawowaæ kardio-
log na wypadek nag³ego zatrzymania akcji serca. Nale-
¿y mieæ jednak na wzglêdzie, ¿e zapis EKG jest jedynie
czêœci¹ ca³ego badania wysi³kowego, na które sk³ada siê
np. periodyczny pomiar ciœnienia têtniczego.

4. ELEKTROKARDIOGRAFIA
AMBULATORYJNA

Ca³odobow¹ diagnostykê nad pacjentem zapewnia ba-
danie elektrokardiograficzne metod¹ Holtera, pocho-
dz¹ce od nazwiska wynalazcy Normana Holtera. Wpro-
wadzenie cyfrowego zapisu pozwala, w porównaniu do
standardowego wydruku EKG, uwidoczniæ miniaturo-
we zmiany przebiegu sygna³u spowodowane przebytym
zawa³em lub niewydolnoœci¹ wieñcow¹. Poprzez pod-
³¹czenie od dwóch do dwunastu jednorazowych elekt-
rod do klatki piersiowej na ró¿nej wysokoœci, rejestro-
wana jest elektryczna aktywnoœæ serca. Warto sobie
uœwiadomiæ, ¿e ró¿nica pomiêdzy zmierzonymi napiê-
ciami na ró¿nych elektrodach waha siê w granicy, od
u³amka do kilku miliwoltów. Taki stan rzeczy determi-
nuje nie tylko wzmocnienie przesy³anego sygna³u, ale
przede wszystkim uodpornienie go na zak³ócenia, tzw.
artefakty fizjologiczne i techniczne. O ile wyelimino-
wanie tych pierwszych (powsta³ych g³ównie w wyniku
napiêæ miêœniowych) jest bardzo trudne, to z artefakta-
mi technicznymi mo¿emy sobie wzglêdnie ³atwo pora-
dziæ. Ich g³ówn¹ przyczyn¹ s¹ nieodpowiednie roz-

mieszczenia elektrod, z³e przygotowanie skóry na któr¹
jest naklejana elektroda, czy chocia¿by u¿ywanie przez
pacjenta aparatów krótkofalowych i telefonów komór-
kowych. Nim jednak sygna³ elektrokardiograficzny tra-
fi do pamiêci (zazwyczaj jest to pamiêæ sta³a, karta
Compact Flash lub inna w technologii Flash EEPROM)
urz¹dzenia noszonego zwykle na wysokoœci bioder
musi przejœæ przez przetwornik analogowo-cyfrowy,
który to zamieni go w postaæ czyteln¹ dla maszyny cyf-
rowej.

Ka¿dy aparat dodatkowo wyposa¿ony jest w spe-
cjalny przycisk zdarzenia (ang. event button), którym
pacjent mo¿e zasygnalizowaæ wyst¹pienie charaktery-
stycznych stanów podczas badania. Momenty te rów-
nie¿ zapamiêtywane s¹ na noœniku danych co u³atwia
póŸniejsz¹ interpretacjê podejrzanego odcinka zapisu
przez specjalistê. Po skoñczonym zabiegu zapisane
dane przenoszone s¹ na dysk twardy komputera w labo-
ratorium, zwykle poprzez port szeregowy RS-232 lub
te¿ w nowych urz¹dzeniach holterowskich za pomoc¹
³¹cza bezprzewodowego. Po automatycznej analizie
sygna³u elektrokardiograficznego do oceny stanu pa-
cjenta przystêpuje kardiolog, który w przypadku trady-
cyjnego EKG mia³by bagatela, ponad dwa kilometry
wydruku do przejrzenia!

5. METODA INWAZYJNA

Zastosowanie inwazyjnej metody pomiarowej ujawnia
nowe, nieznane dot¹d elektrokardiografii spojrzenie na
zapis aktywnoœci serca. Wprowadzaj¹c kilka wielobie-
gunowych elektrod poprzez têtnicê lub ¿y³ê udow¹ do
wnêtrza serca mamy mo¿liwoœæ rozpoznania kierunku
rozchodzenia siê pobudzeñ, zaœ po podaniu ajmaliny
powoduj¹cej wyd³u¿enie czasu przewodzenia bodŸca
z pêczka Hisa do komór o 100%, mo¿liwe staje siê uwi-
docznienie niewydolnoœci w uk³adzie Hisa-Purkinjego.
Zabieg oprócz elektrogramów, czyli zapisów potencja-
³ów wewn¹trzsercowych, dostarcza mo¿liwoœæ stymu-
lacji serca. Kontrolowane pobudzenie przedsionków
lub komór z odpowiedni¹ czêstotliwoœci¹ pozwala
w³aœciwie diagnozowaæ oraz zapobiegaæ m.in. brady-
kardii (bêd¹cej przyczyn¹ omdleñ i niedoczynnoœci tar-
czycy), a nawet przerw w czynnoœci pracy serca.

Alternatyw¹ dla drogiego i czasoch³onnego (trwa-
j¹cego do trzech godzin!) badania inwazyjnego mo¿e
byæ wykorzystanie rejestracji przezprze³ykowej, choæ
nie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Kar-
diologiczne. Wsuniêta odpowiednio do prze³yku elekt-
roda znajduje siê w wystarczaj¹cej odleg³oœci od lewe-
go przedsionka, aby mo¿liwa by³a precyzyjna rejes-
tracja pocz¹tkowej fazy cyklu pracy serca. Dodatkowa
stymulacja przedsionków oraz komór pozwala na prze-
rwanie czêstoskurczu, czy wywo³anie kontrolowanych
arytmii, jednak¿e okupione jest to zastosowaniem spe-
cjalnie do tego przeznaczonych elektrod.
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6. TELEKOMUNIKACJA
NA POCZET MEDYCYNY

Wiek XX to okres gigantycznego postêpu technologicz-
nego, w którym podstawowymi zadaniami by³o nie tyl-
ko gromadzenie i przetwarzanie informacji, ale przede
wszystkim ich rozpowszechnianie. Dziêki przesy³owi
zarejestrowanych sygna³ów elektrokardiograficznych
na odleg³oœæ, mo¿liwa sta³a siê ocena stanu pacjenta
przez osobnych kardiologów nie maj¹cych bezpoœred-
nio kontaktu z chorym. Niemal pó³ wieku temu w tym
celu wykorzystano telemetriê przewodow¹ oraz radio-
metriê. Praktyczne zastosowanie znalaz³a ta druga, ofe-
ruj¹c przesy³ informacji krótkiego zasiêgu do 150 m
oraz d³ugiego, w granicach 1500 – 3000 m. Pomys³ po-
zosta³, zmieni³o siê natomiast medium przesy³u dziêki
rozwojowi ogólnoœwiatowej sieci Internet. Jeszcze do
niedawna Internet by³ wykorzystywany w du¿ych cen-
trach i oœrodkach naukowych tylko i wy³¹cznie na u¿y-
tek badaczy. Dziœ po kilkunastu latach od tego momentu
na porz¹dku dziennym sta³o siê wykorzystanie go na
potrzeby diagnostyki i terapii medycznej.

Aparaty Tele-EKG, które pacjent posiada dla w³as-
nego u¿ytku staj¹ siê nie tylko codziennoœci¹, ale dla
osób niepe³nosprawnych z niewydolnoœci¹ serca wrêcz
koniecznoœci¹. Bezsilnoœæ pacjenta wobec pojawiaj¹-
cych siê symptomów nieprawid³owoœci tylko potêguje
jego lêk i stres. W razie wyst¹pienia niepokoj¹cych ob-
jawów ów pacjent, po zarejestrowaniu zapisu powinien
przes³aæ go do specjalnego centrum, gdzie przez ca³¹
dobê czuwa kardiolog. Ten z kolei, jest zobligowany do
natychmiastowego skontaktowania siê z chorym i prze-
kazania mu wskazówek dalszego postêpowania, a w ra-
zie sytuacji krytycznej, wezwania ambulansu sanitarne-
go. Ponadto niejednokrotnie aparaty Tele-EKG posia-
daj¹ szerszy wachlarz mo¿liwoœci jak pomiar têtna, ciœ-
nienia têtniczego czy saturacji krwi.

Przesy³ pomiarów miêdzy pacjentem, a centrum
badawczym odbywa siê zazwyczaj poprzez sieæ GSM/
GPRS, telefoniê komórkow¹ trzeciej generacji UMTS,
a nawet w komunikacji poœredniej bezprzewodowe
³¹cze internetowe Bluetooth i Wi-Fi. Migracja z interne-
towego protoko³u IPv4 na IPv6 pozwoli³aby na integra-
cjê tego typu urz¹dzeñ w jedn¹ ca³oœæ przyporz¹dkowu-
j¹c unikalny numer ka¿demu z nich w skali œwiatowej,

który identyfikowa³by taki aparat w sieci Internet. Nie-
stety, wœród sceptyków panuje przekonanie, ¿e ten dzieñ
nigdy nie nast¹pi.
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Rys. 2. Typowy aparat Tele-EKG wykorzystuj¹cy telefon
komórkowy do przesy³u pomiarów
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2.2.A. Elektroencefalografia
Zbigniew Damijan, Cezary Kasprzak, Tomasz Zyss

Elektroencefalografia (EEG) jest to nieinwazyjna me-
toda diagnostyczna, s³u¿¹ca do badania bioelektrycznej
czynnoœci mózgu za pomoc¹ elektroencefalografu. Bada-
nie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierz-
chni skóry czaszki elektrod, które rejestruj¹ zmiany po-
tencja³u (odprowadzenia jednobiegunowe) lub ró¿nice
w potencjale ró¿nych czêœci mózgu (odprowadzenie dwu-
biegunowe) i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworz¹
z nich zapis – elektroencefalogram. EEG jest wykorzysty-
wane do pomocy w diagnostyce i okreœlaniu typu nastêpu-
j¹cych schorzeñ: padaczki, stanu spl¹tania, urazów g³owy,
guzów mózgu, zaka¿eñ, chorób zwyrodnieniowych, zabu-
rzeñ metabolicznych wp³ywaj¹cych na mózg, zaburzenia
snu, zaburzenia œwiadomoœci, potwierdzenia œmierci móz-
gu u pacjentów w œpi¹czce.

Standardowe badanie EEG rozpoczyna siê od umiesz-
czenia na g³owie badanej osoby specjalnych elektrod –
s³u¿¹cych do bezpoœredniego odbioru potencja³ów elekt-
rycznych generowanych przez ludzki mózg. Potencja³y
te musz¹ byæ nastêpnie znacz¹co wzmocnione. Czêsto-
tliwoœæ tych pr¹dów waha siê od 0,5 Hz do 50 Hz.

Pierwszym badaczem zajmuj¹cym siê rejestracj¹
pr¹dów mózgowych by³ Richard Caton – chirurg
z Liverpoolu, który z powodzeniem zarejestrowa³ ju¿
w 1875 r. elektryczne potencja³y z ods³oniêtego mózgu
zwierz¹t laboratoryjnych (królik i ma³pa). Opisa³ je jako
s³abe pr¹dy o zmiennych kierunkach. W swoich doœ-
wiadczeniach Caton pos³ugiwa³ siê tzw. galwanome-
trem lustrzanym Thompsona (póŸniej lorda Kelvina),
w którym to pod wp³ywem przep³ywaj¹cego pr¹du od-
chylana by³a nie ig³a, lecz ma³a p³ytka lustrzana. Pro-
mieñ œwiat³a kierowany na lustro – odbija³ siê w kierun-
ku zewnêtrznej skali. Wskazania odbitego promienia
œwietlnego by³y proporcjonalne do mierzonego pr¹du.

Pierwsze urz¹dzenia do badania EEG – galwanome-
try – umo¿liwia³y rejestrowanie sygna³u EEG zaledwie
spod jednej pary czynnych elektrod, tj. z dwóch punk-
tów na g³owie pacjenta – pozwalaj¹c na rejestracje jed-
nej krzywej czynnoœci bioelektrycznej mózgu. Znacz¹-
cym krokiem w rozwoju elektroniki – w tym równie¿
elektroniki medycznej – by³o skonstruowanie lampy
elektronowej – historycznie pierwszego elektronicznie
aktywnego elementu. Lampy elektronowe s³u¿y³y do
wzmacniania, generacji, przekszta³cania itp. sygna³ów
elektrycznych, prostowania pr¹du. Pierwsz¹ lampê
elektronow¹ zbudowa³ w roku 1904 John Ambrose Fle-
ming – by³a to dioda. Pierwsz¹ lampê wzmacniaj¹c¹
triodê opracowa³ w cztery lata póŸniej Lee De Fores.

Twórc¹ wielokana³owego aparatu EEG z atramen-
towymi rejestratorami by³ w 1932 r. Jan Friedrich
Tönnies. Wielkim osi¹gniêciem Tönniesa by³o opraco-
wanie uk³adu lampowego wzmacniacza tzw. ró¿nicow-
ego – uk³adu elektronicznego o dwu wejœciach, który
wzmacnia tylko ró¿nicê napiêæ wejœciowych niezale¿-
nie od wartoœci bezwzglêdnej tych napiêæ. W 1935 r.
zmodyfikowany aparat – Neurograf II – dysponowa³ ju¿
piêcioma kana³ami rejestracyjnymi. Na rysunku 1 przed-
stawiono zdjêcie z pocz¹tkowego okresu badañ nad
EEG.

Jeszcze do lat 80. urz¹dzenia do rejestracji EEG kon-
struowane by³y w technologii analogowej. Mimo, i¿
tranzystory i uk³ady scalone zast¹pi³y ju¿ lampy – to
iloœæ mechanicznych rejestratorów (pisaków) ograni-
cza³a mo¿liwoœæ badania czynnoœci EEG z wiêkszej
iloœci elektrod ni¿ 16-23. W zasadzie nie konstruowano
aparatów do EEG z wiêksz¹ ni¿ 23 iloœci¹ kana³ów.
Oczywiœcie mo¿liwe by³o prze³¹czanie wejœæ wzmac-
niaczy do innych elektrod, ale rejestracja sygna³u nie
mia³a ju¿ charakteru równoczasowego (równoczes-
nego). Zapis sygna³u EEG nastêpowa³ zwyczajowo na
papierze.

Wprowadzenie technik komputerowych umo¿liwi³o
dalszy rozwój techniki EEG. Mo¿liwym sta³o siê rejes-
trowanie sygna³u EEG z wiêkszej iloœci kana³ów wraz
z ich wizualizacj¹ na ekranie komputera. Dla wiêkszej
iloœci rejestrowanych kana³ów EEG zniknê³a koniecz-
noœæ dokonywania w trakcie samego procesu rejestro-

Rys. 1. Zdjêcie Ber¿era – pocz¹tkowy okres badañ nad EEG
�ród³o: ://chem.ch.huji.ac.il/%7Eeugeniik/history/berger.html



wania sygna³u EEG tzw. remonta¿y. Sygna³ biologicz-
ny rejestrowany jest jednobiegunowo. Dopiero przy
przegl¹daniu zapisu mo¿liwe jest dokonywanie cyfro-
wych remonta¿y – polegaj¹cych na przeliczeniu sygna-
³u jednobiegunowego spod dwu wybranych elektrod na
sygna³ dwubiegunowy – dok³adnie z tych samych dwóch
elektrod. W chwili obecnej najbardziej zaawansowane
systemy EEG pozwalaj¹ na równoczesn¹ rejestracjê
256, a nawet 512 kana³ów EEG. Na rysunku 2 przed-
stawiono wspó³czesny system do badania elektroence-
falograficznego.

Wprowadzenie technik komputerowych umo¿liwi³o
dalszy rozwój techniki EEG. Mo¿liwym sta³o siê rejes-
trowanie sygna³u EEG z wiêkszej iloœci kana³ów wraz
z ich wizualizacj¹ na ekranie komputera. Jeszcze do nie-
dawna s¹dzono, ¿e wystarczaj¹c¹ iloœci¹ odprowadzeñ
mo¿e byæ liczba ok. 100–128 elektrod. Przy tej iloœci
elektrod znajduj¹ siê one w odleg³oœci oko³o 2,5 cm jed-
na od drugiej – rejestruj¹c pola elektryczne pochodz¹ce
od ró¿nych generatorów korowych. Wydawa³o siê
wówczas, i¿ dalsze zwiêkszanie liczby elektrod, a wiêc
zmniejszenie odleg³oœci pomiêdzy nimi, prowadzi ju¿
nie do zwiêkszenia rozdzielczoœci przestrzennej, lecz do
rejestracji tych samych potencja³ów przez ró¿ne (s¹-
siednie) elektrody. Aktualnie jednak przyjmuje siê tê
zasadê jako nieobowi¹zuj¹c¹ i konstruuje siê zestawy
EEG z mo¿liwoœci¹ rejestracji sygna³u EEG z coraz
wiêkszej iloœci elektrod i stworzenie podstaw do rozwo-
ju techniki EEG du¿ych/wysokich rozdzielczoœci/
gêstoœci (hr-EEG = high resolution EEG/hd-EEG =
high density EEG), polegaj¹cej na równoczesnej rejes-
tracji czynnoœci bioelektrycznej mózgu z kilkudziesiê-
ciu, a nawet kilkuset elektrod rozmieszczonych na po-
wierzchni g³owy osoby badanej.

Aktualnie najbardziej zaawansowane systemy cyfro-
wego EEG umo¿liwiaj¹ rejestracjê sygna³u z 512 elekt-
rod. Oczywistym jest, ¿e sygna³ EEG zarejestrowany
z kilkudziesiêciu-kilkuset kana³ów nie jest poddawany
analogowej ocenie wzrokowej, lecz podlega dalszej
analizie cyfrowej i przetworzeniu pod k¹tem stworzenia
map napiêciowych lub czêstotliwoœciowych.

Podstaw¹ stosowania techniki hr-EEG by³o stwo-
rzenie szybkich wzmacniaczy elektrofizjologicznych.
Szybkoœæ definiowana jest w tym wypadku tzw. czêsto-
œci¹ próbkowania (sampling rate), która wyznacza iloœæ
dokonywanych pomiarów sygna³u w jednostce czasu. Im
wiêksza czêstoœæ próbkowania tym wiêksza dok³adnoœæ
rejestrowanego sygna³u EEG. Minimalna czêstoœæ prób-
kowania we wzmacniaczach EEG wynosi 200 Hz (jako
wielokrotnoœæ 50) lub 256 Hz (jako wielokrotnoœæ 64).

Zbigniew Damijan, Cezary Kasprzak, Tomasz Zyss
Elektroencefalografia

Rys. 2. Wspó³czesny system do badañ
elektroencefalograficznych

�ród³o: http://www.majer.com.pl/medycyna/medycyna_eeg_sc.html

Rys. 3. Rozmieszczenie elektrod na g³owie
�ród³o: http://butler.cc.tut.fi/~malmivuo/bem/bembook/13/13.htm

Rys. 4. Przyk³adowa realizacja mapy czêstotliwoœciowej
zapisu EEG

�ród³o: http://www.alpha-stim.com/abstracts/kennerly.html



Podane czêstoœci w chwili obecnej mo¿na oceniæ jako
niezwykle ma³e i nie wystarczaj¹ do rejestrowania krót-
kich (szybkich) przebiegów w rodzaju potencja³ów s³u-
chowych (BSEP) czy potencja³ów poznawczych (ERP
– event related potentials). W chwili obecnej szybkie
wzmacniacze pozwalaj¹ na próbkowanie sygna³u EEG
z czêstoœci¹ do 10.000 Hz (1-2-5-10 kHz). W chwili
obecnej trudno jest konstruowaæ zestawy cyfrowego
EEG zawieraj¹ce zarówno bardzo du¿¹ iloœæ kana³ów,
jak i próbkuj¹ce sygna³ EEG z du¿¹ prêdkoœci¹ (rys. 5).

Limitem s¹ bardzo du¿e pliki wynikowe, których
przetwarzanie wymaga znacznych mocy obliczenio-
wych komputera. St¹d te¿ wzmacniacze o du¿ej czêsto-
œci próbkowania maj¹ zwykle mniejsz¹ iloœæ kana³ów,
a z kolei wzmacniacze o du¿ej iloœci kana³ów charakte-
ryzuj¹ siê mniejsz¹ czêstoœci¹ próbkowania. W rozwoju
techniki hr-EEG du¿y wk³ad mia³ równie¿ sam postêp
technik komputerowych. Du¿e pamiêci masowe s¹
w stanie magazynowaæ olbrzymie pliki wynikowe (dla
wyobra¿enia: zapis sygna³u EEG z 23 elektrod z czêsto-
tliwoœci¹ próbkowania 600 Hz i o czasie trwania 10 mi-
nut osi¹ga wielkoœæ oko³o 20 Mb pamiêci). Dopiero
technologie komputerowe ostatnich lat radz¹ sobie z ana-
liz¹ on-line sygna³u EEG i jego wizualizacj¹ na ekranie
komputera. Wizualizacja obejmuje nie tylko same anal-
ogowe krzywe EEG, lecz równie¿ specjalnie przetwo-
rzone mapy napiêciowe lub czêstotliwoœciowe (map-
ping). W przypadku wiêkszej iloœci elektrod – mapy
czynnoœci EEG oczywiœcie nadal s¹ kreœlone przy wy-
korzystywaniu procedur estymacji czynnoœci EEG spo-
miêdzy s¹siaduj¹cych obok siebie elektrod (a równo-
czeœnie odleg³ych o kilka centymetrów), lecz s¹ one do-
k³adniejsze, gdy¿ pochodz¹ od dok³adnie okreœlonych
generatorów korowych. Tym samym kolejnym wymo-
giem, jakie musz¹ spe³niaæ nowoczesne wzmacniacze
EEG jest ich du¿a czu³oœæ – pozwalaj¹ca dyskrymino-
waæ niewielkie ró¿nice amplitudy sygna³u EEG.

W przypadku techniki EEG du¿ych rozdzielczoœci –
zarejestrowanych kilkadziesi¹t-kilkaset kana³ów sygna³u
EEG nie jest poddawanych analogowej ocenie wzrokowej,
lecz zwykle podlega dalszej analizie cyfrowej i przetworze-
niu z wytworzeniem map napiêciowych lub czêstotliwoœcio-
wych (mapping). W starszych systemach czynnoœæ EEG by³a
prezentowana w p³askich dwuwymiarowych mapach (projek-
cja g³owy z góry lub z boku).

Nowsze oprogramowania pozwalaj¹ ju¿ na trójwy-
miarow¹, bardziej realistyczn¹ prezentacjê sygna³u EEG.
W przypadku zaawansowanych trójwymiarowych mo-
deli g³owy i mózgu – oprogramowania pozwalaj¹ na
prezentacje modeli g³owy z ró¿n¹ dok³adnoœci¹ od-
wzorowania: od prostych owoid do realistycznych mo-
deli biologicznych. Realistyczne modele s¹ zwykle bar-
dziej „pamiêcio¿erne” i wymagaj¹ wiêkszych mocy
obliczeniowych komputera do przeprowadzenia odpo-
wiednich wizualizacji. W chwili obecnej mo¿liwoœci
oprogramowania do cyfrowego EEG id¹ jeszcze dalej –
pozwalaj¹ tworzyæ mapy czynnoœci bioelektrycznej
mózgu nie na wirtualnych modelach g³owy, lecz bezpo-
œrednio na przestrzennym modelu g³owy otrzymanym
w wyniku specjalnej rekonstrukcji sygna³u otrzymane-
go w badaniach neuroobrazowania magnetycznego re-
zonansu j¹drowego MRI lub tomografii komputerowej
mózgu.

Trójwymiarowy model g³owy mo¿e byæ obracany
we wszystkich stopniach swobody – pozwalaj¹c na ob-
serwacjê zmian czynnoœci EEG poszczególnych obsza-
rów g³owy. Kolejnymi krokami analizy mo¿e byæ wy-
szukiwanie korelacji miêdzy sygna³em EEG a ró¿nymi
wydarzeniami (events) mog¹cymi wp³ywaæ na czyn-
noœæ EEG, analiza falkowa, itp. Przysz³oœci¹ badañ neu-
rofizjologicznych mo¿e byæ próba integracji badañ
czynnoœci bioelektrycznej mózgu (EEG) z nieinwazyj-
nymi badaniami biochemiczno-metabolicznymi – jaki-
mi s¹ przyk³adowo badania czynnoœciowe MRI.
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Rys. 5. Zapis EEG z 256 kana³ów w czterech kolumnach
po 64 kana³y

�ród³o: http://www.ant–neuro.com/products/asa–lab/cases/1/

Rys. 6. Przyk³adowa realizacja trójwymiarowego modelu
g³owy z rozmieszczonymi elektrodami pomiarowymi EEG

�ród³o:http://www.sccn.ucsd.edu/eeglab/



Jest to o tyle ciekawe, ¿e obydwa badania mog¹ byæ
ju¿ dzisiaj wykonywane równoczeœnie. Nale¿y pod-
kreœliæ, i¿ badania elektrofizjologiczne pozwalaj¹ na
pomiar zmian aktywnoœci mózgu o nawet bardzo krót-
kich okresach trwania (nawet kilku milisekundowych
w przypadku wczesnych potencja³ów wywo³anych). Do
takiej szybkoœci skanowania nie zbli¿a siê w³aœciwie
¿adna z technik funkcjonalnego neuroobrazowania.

EEG stanowi rejestracjê elektrycznej aktywnoœci
kory mózgowej. Ze wzglêdu na to, ¿e aktywnoœæ elekt-
ryczna kory jest mierzona w mikrowoltach, musi byæ
ona wzmocniona l 000 000 razy, aby mo¿na j¹ by³o uwi-
doczniæ na ekranie komputera lub zapisaæ pisakiem.
Uwa¿a siê, ¿e wiêkszoœæ tego, co zostaje zarejestrowane
pochodzi z neuronów, a mog¹ byæ to ró¿ne Ÿród³a ak-
tywnoœci elektrycznej, w tym potencja³y czynnoœciowe,
potencja³y postsynaptyczne i d³ugotrwa³a depolaryzacja
neuronów. Potencja³y czynnoœciowe indukuj¹ krótkie
(10 ms lub mniej) pr¹dy lokalne w aksonie z bardzo ogra-
niczonym polem elektrycznym. Z tego powodu jest ma³o
prawdopodobne, aby to one by³y rejestrowane. Poten-
cja³y postsynaptyczne s¹ znacznie d³u¿sze (50÷200 ms),
maj¹ wiêksze pole i mo¿na przypuszczaæ, ¿e to one s¹
g³ównymi generatorami zapisu EEG. D³ugotrwa³a de-
polaryzacja neuronu lub nawet komórki glejowe tak¿e
mog¹ odgrywaæ sw¹ rolê i powodowaæ zmiany w EEG,
rejestrowane w wypadku uszkodzenia mózgu.

W zdrowym mózgu potencja³ czynnoœciowy prze-
mieszcza siê wzd³u¿ aksonu do zakoñczeñ nerwowych,
gdzie uwalniany jest neuroprzekaŸnik. W obrêbie b³ony
postsynaptycznej neuroprzekaŸnik powoduje zmiany
przewodnictwa i stopnia polaryzacji b³ony komórkowej.
Jeœli sygna³ pobudza neuron, prowadzi do miejscowej
depolaryzacji b³ony komórkowej i pojawia siê pobudze-
niowy potencja³ postsynaptyczny (Excitatory Post-
synAPtic Potential – EPSP); lokalizuje siê zwykle
w dendrycie. Potencja³ postsynaptyczny, który powodu-

je miejscow¹ hiperpolaryzacjê, zwany jest hamulco-
wym potencja³em postsynaptycznym (Inhibitory Post-
-Synaptic Potential – IPSP); lokalizuje siê on zwykle na
ciele komórki nerwowej. Kombinacja EPSP i IPSP in-
dukuje pr¹dy p³yn¹ce w neuronie i wokó³ neuronu, z po-
lem elektrycznym na tyle silnym, ¿e mo¿na je zarejest-
rowaæ na skórze czaszki. Okaza³o siê, ¿e typowy czas
trwania potencja³ów postsynaptycznych (PSP), 100 ms,
jest podobny do czasu trwania œredniej fali alfa. Rytm
alfa, sk³adaj¹cy siê z sinusoidalnych lub rytmicznych fal
alfa, jest podstawow¹ rytmiczn¹ czêstotliwoœci¹ zdro-
wego mózgu osoby doros³ej.

£atwo zrozumieæ, w jaki sposób z³o¿ona elektryczna
aktywnoœæ mózgu generuje nieregularne sygna³y EEG,
które uwidoczniaj¹ siê jako pozornie przypadkowe, sta-
le zmieniaj¹ce siê fale. Mniej oczywiste jest fizjologicz-
ne wyt³umaczenie rytmicznego charakteru niektórych
wzorców EEG, obserwowanych w stanie zarówno snu,
jak i czuwania. Na nie do koñca poznany mechanizm,
bêd¹cy podstaw¹ rytmicznoœci zapisu EEG, maj¹ wp³yw
dwa g³ówne procesy. Pierwszy z nich to interakcje miê-
dzy kor¹ a wzgórzem. Aktywnoœæ rozrusznikowych ko-
mórek wzgórza prowadzi do rytmicznej aktywacji ko-
rowej. Na przyk³ad, komórki w j¹drze siatkowatym wzgó-
rza maj¹ w³aœciwoœci rozrusznikowe odpowiedzialne za
generacjê wrzecion snu. Drugi proces opiera siê na fun-
kcjonalnych w³aœciwoœciach du¿ych sieci neuronowych
kory, które charakteryzuj¹ siê wewnêtrzn¹ zdolnoœci¹
wy³adowañ rytmicznych. Wynikiem dzia³ania obu me-
chanizmów jest powstanie rozpoznawalnego wzorca
EEG, odmiennego w ró¿nych polach nowej kory, który
pozwala zrozumieæ z³o¿ony œwiat fal mózgowych.

B³ona komórkowa jest lipidowo-bia³kow¹ barier¹
oddzielaj¹c¹ œrodowisko wewn¹trzkomórkowe (p³yn we-
wn¹trzkomórkowy; ICF = intracelular fluid) od prze-
strzeni zewn¹trzkomórkowej (p³yn zewn¹trzkomórko-
wy; ECF = extracelular fluid).

Zbigniew Damijan, Cezary Kasprzak, Tomasz Zyss
Elektroencefalografia

Rys. 7. Schemat przekroju b³ony komórkowej w modelu „p³ynnej mozaiki” (fluid mosaic)
�ród³o: http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_membranes



Stworzenie b³ony komórkowej by³o niebywa³ym
osi¹gniêciem ewolucyjnym – pozwalaj¹cym na odgrani-
czenie obszaru wewnêtrznego nale¿¹cego ju¿ niejako
do œwiata materii o¿ywionej od le¿¹cego na zewn¹trz
œwiata materii nieo¿ywionej. Istniej¹ca bariera spowod-
owa³a jednak nierówny rozk³ad rozmaitych substancji –
w tym równie¿ cz¹stek obdarzonych potencja³em elekt-
rycznym – po obu jej stronach. Nierówny rozk³ad jonów
skutkuje tym, i¿ b³ona komórkowa jest spolaryzowana:
po stronie wewnêtrznej elektroujemnie, po stronie ze-
wnêtrznej – elektrododatnio. Istniej¹ca przezb³onowa
ró¿nica potencja³u mo¿e byæ zmierzona i wynosi w za-
le¿noœci od rodzaju komórek od –50 do –100 mV.

Na powstanie ró¿nicy potencja³u wp³ywaj¹ nastê-
puj¹ce zjawiska:

1. Istnieje aktywny transport kationów sodu Na+ i po-
tasu K+. Dziêki specjalnym pompom jonowym sód
jest aktywnie usuwany na zewn¹trz komórki, a po-
tas – przemieszczany do jej wnêtrza. Proces ten wy-
twarza nierównowagê stê¿eñ: du¿e stê¿enie sodu
w ECF i du¿e stê¿enie potasu w ICF.

2. Wewn¹trz komórki s¹ zgromadzone aniony fosfora-
nowe i bia³czanowe, które zasadniczo nie s¹ w sta-
nie przenikn¹æ przez b³onê do przestrzeni ze-
wn¹trzkomórkowej.

3. B³ona komórkowa charakteryzuje siê ró¿n¹ prze-
puszczalnoœci¹ dla poszczególnych jonów: dobr¹
dla potasu i chloru (Cl–), i nieznaczn¹ dla sodu – po-
woduj¹c powstanie przez b³onowej dyfuzji jonów
zgodnie z gradientem stê¿eñ.

Elektrody s¹ przekaŸnikami, poprzez które potencja-
³y elektryczne kory s¹ przewodzone do aparatu wzmac-
niaj¹cego. Standardowe elektrody EEG s¹ ma³ymi kr¹¿-
kami lub miseczkami z metali niereaktywnych, przy-
twierdzanymi do skóry za pomoc¹ ¿elu przewodz¹cego.
Stosuje siê kilka typów metali, m.in. z³oto, srebro, chlo-
rek srebra, cynê i platynê. Elektroda powinna œciœle
przylegaæ do skóry, aby zapewniæ nisk¹ impedancjê
(opornoœæ dla przep³ywaj¹cego pr¹du), a tym samym
zminimalizowaæ artefakty zwi¹zane ze œrodowiskiem
i elektrod¹. Podczas d³ugotrwa³ego monitorowania,
zw³aszcza, jeœli pacjent siê porusza, miseczki elektrod
s¹ przytwierdzane za pomoc¹ specjalnego kleju, zaœ ¿el
przewodz¹cy wprowadzany jest miêdzy skórê a elekt-
rodê przez ma³y otwór w samej elektrodzie. Tym spo-
so bem zapis mo¿na rejestrowaæ przez d³ugi czas.

U³o¿enie elektrod jest wystandaryzowane, EEG wy-
konane w jednej pracowni mo¿e wiêc byæ interpreto-
wane w innej. Ogólny problem to zapis aktywnoœci
z ró¿nych czêœci kory mózgowej w logicznym i czytelnym
porz¹dku. Dziêki doktorowi Herbertowi Jaspersowi,
s³ynnemu elektroencefalografiœcie z Instytutu Neurolo-
gicznego w Montrealu, istnieje logiczny, powszechnie
uznany system u³o¿enia elektrod: Miêdzynarodowy
System 10-20. System ten, stworzony w latach 50,
opiera siê na dok³adnych pomiarach czaszki, z u¿yciem

kilku punktów charakterystycznych. Pó³okr¹g³y ³uk
sklepistoœci czaszki przedstawiony jest w trzech p³asz-
czyznach: strza³kowej, wieñcowej i poziomej.

W standardowym badaniu umieszcza siê 19 elektrod
nale¿¹cych do systemu 10-20, zalecanego przez Miêdzy-
narodow¹ Federacjê Neurofizjologii Klinicznej IFCN:
osiem elektrod nad ka¿d¹ pó³kul¹, trzy elektrody w linii
poœrodkowej. S¹ one oznaczane: siedem elektrod na
kor¹ p³atów czo³owych: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, Fz.. Trzy
elektrody na granicy p³atów ciemieniowych i czo³o-
wych: C3, C4, Cz. Trzy elektrody nad p³atami ciemienio-
wymi: P3, P4, Pz. Cztery elektrody nad p³atami skronio-
wymi: T3, T4, T5, T6. Dwie elektrody nad p³atami poty-
licznymi: O1, O2 (rys. 9).
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Rys. 8. Elektrody i czepek stosowane do pomiaru EEG
�ród³o: http://www.majer.com.pl/medycyna/medycyna_

elektrody_sc.html

Rys. 9. Topograficzny uk³ad elektrod EEG w rozszerzonym
uk³adzie 10% wed³ug zaleceñ IFCN

�ród³o: [35]



Monta¿ to wzorzec okreœlonego po³¹czenia elektrod
czaszkowych, zaplanowany w celu otrzymania logicz-
nego przedstawienia aktywnoœci elektrycznej. W prze-
ciwieñstwie do opisanego wy¿ej uk³adu rozmieszczenia
elektrod 10–20, nie istniej¹ miêdzynarodowe standardy
po³¹czeñ, które mo¿na by stosowaæ w pracowniach EEG.
Niektóre jednak sposoby po³¹czeñ s¹ doœæ powszechnie
u¿ywane. W zapisie metod¹ dwubiegunow¹ najpopular-
niejszy jest uk³ad przednio-tylny (anterior-posterior – A-P)
(zwany popularnie „podwójnym bananem”, a przez nie-
których tak¿e monta¿em Queen S¹uare).

S¹siaduj¹ce elektrody po³¹czone s¹ od przodu do
ty³u, tworz¹c ³añcuch skroniowy (zwany czasem lini¹
doln¹) i ³añcuch centralny lub nadsylwialny (zwany lini¹
górn¹). Zapis EEG przedstawiany jest w ró¿ny sposób.
W tym przyk³adzie po zapisie z czterech kana³ów linii
dolnej jednej strony nastêpuje zapis z czterech kana³ów
linii dolnej drugiej strony. Podobnie nastêpuj¹ po sobie
zapisy kana³ów linii górnych. W Ameryce Pó³nocnej
najpierw zapisywany jest sygna³ ze strony lewej, potem
z prawej. W Europie jest odwrotnie

Odprowadzenia dwubiegunowe ³¹cz¹ elektronicznie
kolejne elektrody (tworz¹c linie lub ³añcuchy odprowa-
dzeñ). Potencja³ jednej elektrody porównuje siê z wiel-
koœci¹ potencja³ów elektrod przyleg³ych (ró¿nica po-
tencja³ów). Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ ³añcuch elektrod
po stronie prawej, rozpoczynaj¹cy siê elektrod¹ Fp2,
a koñcz¹cy O2 (tak zwany ³añcuch skroniowy: Fp2-F8-
T4-T6-O2). Amplituda zjawiska elektrycznego (np.:
iglicy) wystêpuj¹cego w F8 jest porównywany z polem
elektrycznym zjawiska wystêpuj¹cego w elektrodach
przyleg³ych, w tym przypadku Fp2 i T4. Amplituda
w T4 jest porównywana z napiêciami F8 i T6, i tak dalej.

Porównywanie amplitudy dokonuje siê poprzez prze-
wodzenie sygna³u rejestrowanego na okreœlonej elektro-
dzie do przeciwnych stron dwóch przyleg³ych wzmac-
niaczy (na przyk³ad wejœcie II w pierwszym wzmac-
niaczu i wejœcie I w drugim), przy czym ka¿dy z nich
wzmacnia sygna³ jednakowo, lecz wychylenie w przed-
stawieniu graficznym lub zapisie ma przeciwny kierunek.

W zapisie z odprowadzeniami referencyjnymi wzmac-
niacze nie s¹ po³¹czone jak w odprowadzeniach dwu-
biegunowych. Sygna³y z ka¿dej elektrody umieszczonej
na skórze g³owy (elektrody czynnej) przewodzone s¹
wejœciem I do odpowiedniego wzmacniacza, natomiast
sygna³ z elektrody odniesienia doprowadzany jest wej-
œciem II. Tak wiêc podczas zapisu z zastosowaniem od-
prowadzeñ referencyjnych, rejestruje siê ró¿nicê poten-
cja³ów miêdzy okreœlon¹ elektrod¹ na skórze a elekt-
rod¹ odniesienia. Teoretycznie odniesienie mo¿e byæ
umiejscowione gdziekolwiek, pod uwagê bierze siê jed-
nak pewne wzglêdy praktyczne. Odprowadzenie refe-
rencyjne zlokalizowane w którymkolwiek odleg³ym
punkcie bêdzie zak³ócone artefaktem z sieci pr¹du
zmiennego o czêstotliwoœci 60 Hz (w Europie 50 Hz).
Jeœli umiejscowi siê je np. na ramieniu czy na klatce
piersiowej, zbierze tak¿e wysokonapiêciowe artefakty
EKG. Zak³ócenia spowodowane oboma tymi czynnika-
mi sprawi¹, ¿e zapis EEG bêdzie nieczytelny. Uszy s¹
wzglêdnie wolne od obu tych artefaktów, chocia¿ na-
le¿y zaznaczyæ, ¿e sygna³ EKG czasem zak³óca sygna³
z elektrod usznych. Ponadto z powodu bliskoœci uszu do
punktów T3/T4, elektrody uszne zbieraj¹ tak¿e sygna³
bioelektryczny mózgu z tych lokalizacji.

Za pomoc¹ uszu jako to¿stronnych punktów odnie-
sienia mo¿na porównaæ amplitudê zjawiska elektrycz-
nego, które wyst¹pi³o w miejscu usytuowania elektrody
F4, z napiêciem na elektrodzie usznej umieszczonej po
tej samej stronie – A2. W tym przyk³adzie zak³ada siê,
¿e A2 jest neutralna i posiada napiêcie 0 uV. Obserwuje
siê wiêc wy³adowanie iglicowe o potencjale 100 uV.
Pole elektryczne iglicy szerzy siê do punktu C4, gdzie
amplituda wynosi 70 uV oraz do punktu P4, gdzie am-
plituda wynosi 30 uV. Poza tymi punktami, nie dzia³a
pole zwi¹zane z tym okreœlonym wy³adowaniem.

W odprowadzeniach referencyjnych lokalizacjê wy-
³adowania okreœla siê na podstawie amplitudy. To zna-
czy, ¿e ognisko okreœla elektroda czynna rejestruj¹ca
najwiêksz¹ amplitudê danej fali, w tym wypadku iglicê
w F4.

W wiêkszoœci pracowni USA i w wielu europejskich
standardowa szybkoœæ przesuwu zapisu wynosi 30 mm/s,
na stronê wypada 10 sekund EEG. W niektórych pra-
cowniach (zw³aszcza w Europie) preferuje siê szybkoœæ
15 mm/s. W tym ostatnim przypadku wygl¹d zapisu
EEG ulega znacznym zmianom (np. rytm alfa wygl¹da
jak rytmiczna aktywnoœæ beta). Najwa¿niejsze jest, aby
czytaj¹cy wiedzia³, z jak¹ szybkoœci¹ dokonuje siê za-
pisu. Trzeba powiedzieæ, ¿e w pewnych sytuacjach wol-
niejszy przesuw papieru jest doœæ u¿yteczny, na przy-
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Rys. 10. Topograficzny uk³ad elektrod EEG w rozszerzonym
uk³adzie 10% wed³ug zaleceñ ASCN

�ród³o: Guideline T irteen: Guidelines for standard electrode
position, 1994



k³ad kiedy trzeba okreœliæ periodycznoœæ lub nawet ryt-
micznoœæ danego zjawiska. Podobnie, w pewnych sytu-
acjach korzystniejsze jest zwiêkszenie szybkoœci zapi-
su, np. do 60 mm/s, co pozwala na dok³adniejsz¹ analizê
konfiguracji fal, szczególnie jeœli badane zjawisko ma
charakter z³o¿ony, jak np. grupa iglic. W cyfrowych
aparatach EEG szybkoœæ zapisu mo¿na ³atwo zmieniæ
w zale¿noœci od potrzeb czytaj¹cego.

Czynnoœæ EEG (tzw. makro-EEG) jest odbierana
przy pomocy du¿ych elektrod umieszczanych na skórze
g³owy. Przed zarejestrowaniem czynnoœci bioelektrycz-
nej mózgu – amplituda fal EEG musi ulec znacznemu
wzmocnieniu. Dawniej czynnoœæ EEG rejestrowana
by³a przy pomocy rejestratorów atramentowych lub ter-
micznych na przesuwaj¹cym siê papierze, obecnie jest
zapisywana w pamiêci masowej komputerów i wizuali-
zowana na ekranie komputerowym przy pomocy spe-
cjalistycznego oprogramowania.

Uda³o siê zidentyfikowaæ kilkanaœcie podstawowych
form lub postaci fal EEG – zwanych grafoelementami,
które charakteryzuj¹ siê okreœlon¹ czêstotliwoœci¹ i am-
plitud¹, kszta³tem i powtarzalnoœci¹. Okreœlone fale
mog¹ byæ typowe dla okreœlonego wieku, a w przy-
padku innej grupy wiekowej oznaczaæ patologiê; fale
wystêpuj¹ce w okreœlonych stanach przytomnoœci mog¹
byæ nieprawid³owe dla innych stanów.

Technik chc¹c dokonaæ zapisu EEG, który móg³by
byæ z powodzeniem interpretowany przez elektroence-
falografistê, spotyka na swej drodze wiele specyficzny-
ch problemów. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e osoba inter-
pretuj¹ca zapis jest ca³kowicie uzale¿niona od jakoœci
rejestracji - to znaczy, ¿e niezale¿nie od swojego do-
œwiadczenia, nie jest w stanie go wykorzystaæ wobec za-
pisu technicznie nieprawid³owego. Na przyk³ad elimi-
nacja czy redukcja artefaktów zale¿y w du¿ym stopniu
od pracy technika. Jeœli chce siê szczegó³owo porównaæ
aktywnoœæ elektryczn¹ obu pó³kul mózgu, kluczowe
jest prawid³owe rozmieszczenie elektrod zgodnie z za-
³o¿eniami Miêdzynarodowego Uk³adu 10-20 (dotyczy
to tak¿e dok³adnego wyznaczania miejsc lokalizacji
elektrod). Technik powinien posiadaæ tak¿e podstawo-
we informacje dotycz¹ce historii choroby pacjenta
i umieæ dopasowaæ rejestracjê do okreœlonego proble-
mu, z jakim przychodzi osoba badana. Jeœli wiêc istnieje
podejrzenie padaczki, technik powinien siê staraæ zare-
jestrowaæ sennoœæ lub o ile to mo¿liwe sen. Wydaje siê,
¿e to niewiele, jednak trzeba zadaæ sobie wiele trudu,
aby podczas badania zapewniæ atmosferê ciszy, spokoju
i wsparcia. Aktywnoœæ padaczkowa czêsto ujawnia siê
na granicy stanów czuwania i sennoœci, dlatego technik
powinien kilkakrotnie ³agodnie obudziæ sennego pa-
cjenta, tym samym staraj¹c siê sprowokowaæ wy³adow-
ania. Taki zapis z okresu budzenia mo¿e dostarczyæ klu-
czowych informacji – byæ mo¿e kilka przypadkowych
lub napadowych, skroniowych fal theta, wystêpuj¹cych
w stanie czuwania, przerodzi siê w fale ostre lub iglice
w stanie sennoœci. Natomiast jeœli pacjent œpi od po-

cz¹tku badania, nale¿y go po kilku minutach obudziæ.
Dziêki temu otrzyma siê tak¿e zapis stanu czuwania.
Niestety, sen mo¿e zamazaæ nieprawid³owoœci czynno-
œci podstawowej, które s¹ widoczne tylko wówczas, gdy
pacjent czuwa - to zjawisko obserwuje siê czêsto u pa-
cjentów z otêpieniem.

Kiedy student sam weŸmie udzia³ w kilku badaniach
EEG, pamiêtaj¹c o powy¿szych informacjach, zrozu-
mie, ¿e najwa¿niejsz¹ osob¹, od której zale¿y dostarcze-
nie klinicyœcie rzetelnych informacji diagnostycznych,
jest technik. Staje siê on bieg³y w swej dziedzinie po kil-
ku miesi¹cach pracy, zaœ prawdziwie doœwiadczonym
specjalist¹ jest po kilku latach. Dobry, diagnostycznie
przydatny zapis jest wynikiem wspó³pracy miêdzy tech-
nikiem a osob¹ interpretuj¹c¹.

Rozpoznawanie artefaktów jest jednym z wielu
aspektów interpretacji EEG, ale tak¿e jednym z naj-
wa¿niejszych. Osoby pocz¹tkuj¹ce mog¹ mieæ trud-
noœci z odró¿nieniem artefaktów od zjawisk fizjologi-
cznych. Cech¹ charakterystyczn¹ doœwiadczonego spe-
cjalisty jest zdolnoœæ rzetelnego rozpoznawania artefak-
tów. Wiêkszoœæ czytelników szybko przyswoi sobie
sztukê ich odró¿niania, szczególnie, jeœli zrozumie ich
charakterystykê i pos³u¿y siê Miniatlasem, oraz nie
zniechêci siê rzekom¹ niewykonalnoœci¹ zadania.

Artefakty pojawiaj¹ siê pod wieloma postaciami
i maj¹ ró¿ne przyczyny. G³ównym problemem jest ko-
niecznoœæ zastosowania znacznego wzmocnienia, aby
zarejestrowanie fal mózgowych by³o w ogóle mo¿liwe.
W wyniku tego wzmocnione potencja³y pozamózgowe
– na przyk³ad energiczne ruchy obok pacjenta powodu-
j¹ce przemieszczanie siê odprowadzeñ elektrod – mog¹
sprawiæ, ¿e zapis bêdzie nieczytelny. Inne specyficzne
artefakty wymieniono ni¿ej.

Poznanie elementów prawid³owego zapisu EEG jest
wstêpnym warunkiem koniecznym do póŸniejszej in-
terpretacji i zrozumienia nieprawid³owoœci zapisu. Ni¿ej
omówiono zakresy czêstotliwoœci i kszta³t poszczegól-
nych fal, wystêpuj¹cych w zapisie EEG zdrowej osoby
doros³ej w stanie zarówno snu, jak i czuwania.

Hans Berger, berliñski psychiatra, który w 1929 r.
jako pierwszy opisa³ krzyw¹ EEG, nazwa³ pierwsz¹ od-
kryt¹ przez siebie czêstotliwoœæ rytmem alfa. Rytm alfa
jest w istocie g³ównym rytmem podstawowym prawi-
d³owego EEG osoby doros³ej. Okreœla siê tak rytmiczn¹
czêstotliwoœæ miêdzy 8 a 13 Hz o amplitudzie 50÷150
�V, która ma zwykle najwiêksz¹ wartoœæ w okolicach
potylicznych, rysunek nr 11. Rytm alfa uwidocznia siê
najlepiej, kiedy osoba badana jest rozluŸniona i pozostaje
w stanie czuwania z zamkniêtymi oczami. Inn¹ cech¹
rytmu alfa jest jego zanikanie po otwarciu oczu i po-
nowne pojawienia siê po zamkniêciu. Warto zauwa¿yæ,
¿e fale w tym paœmie czêstotliwoœci obserwuje siê
w wielu lokalizacjach i w wielu stanach (np. œpi¹czka
alfa czy ewolucja wy³adowañ padaczkopodobnych).
Takie fale nie stanowi¹ jednak rytmu alfa opisanego
wy¿ej.
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Okreœlenie rytm alfa odnosi siê czasem do tylnego
rytmu dominuj¹cego (okreœlonego inaczej jako rytm
dominuj¹cy w tylnych odprowadzeniach lub rytm do-
minuj¹cy w tylnych okolicach g³owy). Ten rytm mo¿e
jednak wystêpowaæ w ni¿szych pasmach czêstotliwoœ-
ci, na przyk³ad u dzieci czy w wypadku rozlanych pro-
cesów chorobowych.

Opisany zostanie teraz szczegó³owo rytm alfa
z uwzglêdnieniem jego amplitudy, symetrii, procent-
owej iloœci w zapisie, rozk³adu, zmiennoœci i zmian
zwi¹zanych ze zmianami stanu œwiadomoœci. Jest to
wa¿ne nie tylko przy opisie samego rytmu alfa, lecz
tak¿e wskazuje, w jaki sposób nale¿y oceniaæ inne ro-
dzaje czynnoœci bioelektrycznej. Jeœli czytelnik poczuje
siê pewnie opisuj¹c rytm alfa, bêdzie siê tak¿e czu³ pew-
niej, jeœli chodzi o EEG w ogóle. Dziêki temu bêdzie
w lepszej pozycji w wypadku oceny aktywnoœci w sta-
nie snu, rozk³adu aktywnoœci, zmiany w odpowiedzi na
stymulacjê i zmian zwi¹zanych z wiekiem. Do oceny
czynnoœci alfa konieczna jest obserwacja czêstotliwoœci
najlepszej, to jest zapisu o najwy¿szych czêstotliwoœ-
ciach fal alfa, jakie pacjent osi¹ga w stanach czuwania
w tylnych odprowadzeniach. Wolniejsze rytmy tylne
w zakresie theta lub fale theta zmieszane z czynnoœci¹
alfa mog¹ byæ spowodowane umiarkowan¹ sennoœci¹,
dlatego te¿ nie œwiadcz¹ o patologii. Czynnoœæ alfa jest
zwykle mniej lub bardziej symetryczna, czêsto jednak
ma wiêksz¹ amplitudê nad pó³kul¹ niedominuj¹c¹.
W takim wypadku do przyjêcia jest stosunek 2:1; jeœli
jest on wiêkszy, nale¿y siê przyjrzeæ zjawisku uwa¿niej.
Mo¿e siê ono wi¹zaæ z wystêpowaniem procesu pato-
logicznego, lecz tak¿e byæ wynikiem nieprawid³owego
umieszczenia elektrod. Ta ostatnia ewentualnoœæ jest
bardziej prawdopodobna, kiedy czynnoœæ alfa o ni¿szej
amplitudzie jest dobrze zorganizowana i równie trwa³a
jak czynnoœæ po stronie przeciwnej. Trzeba jednak
wzi¹æ tak¿e pod uwagê procesy izoluj¹ce elektrody po-
wierzchni czaszki od kory mózgowej, co ma miejsce
w przypadku zbierania siê p³ynów w przestrzeni pod-
twardówkowej. W tej sytuacji czynnoœæ alfa po stronie
objêtej patologi¹ mo¿e mieæ wyraŸnie ni¿sz¹ amplitudê
albo ca³kowicie zanikn¹æ.

Mimo ¿e czynnoœæ alfa jest zwykle maksymalna
w okolicach potylicznych, czêsto przechodzi tak¿e na
przyleg³e obszary skroniowe tylne i ciemieniowe. Co
wiêcej, mo¿e to byæ zmienne w czasie jednego badania.
Szerzenie siê rytmu alfa mo¿e nie byæ symetryczne. Zatem,
okreœlaj¹c symetriê alfa lub jej brak, osoba oceniaj¹ca

powinna wizualnie oszacowaæ obfitoœæ tego rytmu
w okolicach ciemieniowych/potylicznych i tylnoskro-
niowych, potylicznych nad obiema pó³kulami. W nie-
których przypadkach rytm alfa szerzy siê dalej, co jed-
nak nie ma ¿adnego wyraŸnego znaczenia. Rzadko
równie¿ u osób bez schorzeñ neurologicznych stwier-
dza siê rytm alfa w okolicach czo³owych.

Jeœli czêstotliwoœæ czynnoœci alfa zwiêksza siê, kiedy
pacjent otwiera oczy i rytm utrzymuje siê przy oczach
otwartych, lub te¿ pojawia siê tylko przy otwartych
oczach, prawdopodobn¹ przyczyn¹ tego zjawiska jest
sennoœæ. Takie cechy zapisu wystêpuj¹ czasem u pa-
cjentów z otêpieniem. Niektóre zdrowe osoby w stanie
czuwania nie maj¹ wcale rytmu alfa lub zajmuje on nie-
wielki procent zapisu. Ten fenomen nie ma znaczenia
klinicznego i wystêpuje u oko³o 5% populacji. Jeœli pa-
cjent jest napiêty rytm alfa mo¿e siê nie zarejestrowaæ.
W tym przypadku czynnoœæ alfa mo¿e siê pojawiæ pod-
czas hiperwentylacji, kiedy pacjent bardziej siê roz-
luŸnia.

Istnieje kilka procesów prowadz¹cych do zmniej-
szenia czêstotliwoœci rytmu alfa. Wyliczyæ tu nale¿y
miêdzy innymi: dzia³anie leków, takich jak fenytoina
lub leki psychotropowe, wczesne fazy otêpienia, wzrost
ciœnienia œródczaszkowego, niedoczynnoœæ tarczycy
oraz inne schorzenia metaboliczne, jak niewydolnoœæ
w¹troby.

Brak czynnoœci alfa po jednej stronie zawsze jest pa-
tologi¹. U osób starszych ta asymetria jest zwykle spo-
wodowana przebytym udarem. U osób m³odszych mo¿-
liwym powodem jest uszkodzenie mózgu, takie jak wro-
dzony zanik po³owiczy. Jeœli zapis zawiera rytm alfa
i wygl¹da wzglêdnie prawid³owo, z wyj¹tkiem faktu, ¿e
czynnoœæ alfa przewa¿a w okolicach czo³owych, inter-
pretacja zale¿y od stanu pacjenta. U pacjentów w œpi¹cz-
ce (np. po zatrzymaniu kr¹¿enia), stan taki nazywa siê
œpi¹czk¹ alfa i wi¹¿e siê ze z³¹ prognoz¹ (zob. rozdz.
o œpi¹czce).

Fale beta okreœla siê jako czêstotliwoœæ 14 Hz lub
wiêcej. Amplituda tych fal wynosi 10÷16 �V rysunek
12. Fale beta, drugi rodzaj fal opisany przez Bergera,
maj¹ charakter rytmiczny i stanowi¹ t³o zapisu wiêk-
szoœci osób. Jeœli s¹ ca³kowicie nieobecne, mo¿e to
œwiadczyæ o patologii w zale¿noœci od innych cech
EEG. Fale beta nale¿y odró¿niæ od czynnoœciowych po-
tencja³ów miêœniowych. Te ostatnie mog¹ byæ rytmicz-
ne lub nie, lecz trwaj¹ krócej ni¿ fale beta. Amplituda fal
beta waha siê znacznie, nawet niezale¿nie od wp³ywu
leków. Ta cecha ma ogólnie niewielkie znaczenie.
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Rys. 11. Rytm alfa
�ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_m%C3%B3zgowe

Rys. 12. Rytm beta
�ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_m%C3%B3zgowe



Fale beta maj¹ zwykle maksymaln¹ amplitudê
w okolicach czo³owo-centralnych, jednak zjawisko to
mo¿e obj¹æ wiêcej obszarów. Rytm beta, w przeciwieñ-
stwie do alfa, nie reaguje na otwarcie oczu. W stanie
sennoœci beta wydaje siê zwiêkszaæ sw¹ amplitudê. Fe-
nomen ten jest spowodowany jednak zmniejszeniem
amplitudy innych rytmów podstawowych i jest bardziej
z³udny ni¿ prawdziwy. Aktywnoœæ beta zwiêksza sw¹
amplitudê i procentowy udzia³ w zapisie pod wp³ywem
ró¿nych leków, na przyk³ad barbituranów, wodzianu
chloralu, benzodiazepin i trójcyklicznych leków prze-
ciwdepresyjnych. W rzeczywistoœci przewaga rytmu
beta w zapisie utrudnia jego prawid³ow¹ interpretacjê.
Czyniono próby korelacji ró¿nych czêstotliwoœci beta
z ró¿nymi klasami leków, dostarczy³o to jednak nie-
wiele klinicznie u¿ytecznych informacji.

Byæ mo¿e jednym z najwa¿niejszych odkryæ przy
analizie aktywnoœci beta jest asymetria miêdzypó³ku-
lowa. Strona, gdzie amplituda rytmu jest zmniejszona,
wskazuje zwykle na lokalizacjê procesu chorobowego.
Nale¿y wymieniæ przebyty udar, zbieranie siê p³ynu
podtwardówkowo oraz porencefaliê. Amplituda czyn-
noœci beta mo¿e tak¿e jednostronnie wzrosn¹æ. Tak
dzieje siê po przebyciu kraniotomii (tak zwany rytm
wy³omu) (A-57). Wzrost amplitudy mo¿na zaobserwo-
waæ tak¿e nad miejscem rozrostu guza. Asymetriê czyn-
noœci beta, jeœli wystêpuje, nale¿y zawsze rozwa¿aæ
w kontekœcie asymetrii innych rytmów podstawowych.

Fale theta (4÷7 Hz) wystêpuj¹ zwykle w zapisie
EEG stanu czuwania osoby doros³ej, ale mog¹ tak¿e byæ
zupe³nie nieobecne, amplituda tych fal zawiera siê
w przedziale od 50 do 100 �V (rys. 13). S¹ nieco bar-
dziej wyraŸne w odprowadzeniach z linii œrodkowej i od-
prowadzeniach skroniowych. Niektórzy autorzy uwa-
¿aj¹, ¿e prawid³owy zapis EEG osoby doros³ej w stanie
czuwania nie powinien zawieraæ wiêcej ni¿ 5% fal theta,
chocia¿ odsetek jest doœæ zmienny. W ka¿dym razie
nale¿y siê upewniæ, ¿e pacjent jest na pewno w stanie
czuwania, poniewa¿ w przeciwnym wypadku wystêpo-
wanie fal theta jest spowodowane po prostu sennoœci¹.
Rozk³ad fal powinien byæ symetryczny.

Jeœli fale theta rejestruje siê tylko z jednej lokalizacji
lub dominuj¹ one nad jedn¹ pó³kul¹, jest bardzo praw-
dopodobne, ¿e wskazuje to na uszkodzenie strukturalne.
Proces jest jednak zwykle mniej z³oœliwy lub bardziej
ograniczony, ni¿ w wypadku ogniskowego wystêpowa-
nia fal delta. Mo¿liwe schorzenia to oponiaki, wysoko-

zró¿nicowane glejaki czy udar. Ogniskowe wystêpo-
wanie rytmu theta czasem nie ma znaczenia patologicz-
nego, zw³aszcza jeœli pojawia siê jako rytmiczna czêsto-
tliwoœæ w jednej lub obu okolicach œrodkowo-skronio-
wych. W takich przypadkach theta uwa¿any jest za pra-
wid³owy wariant normalnego zapisu.

Rozsiane fale theta obserwuje siê zwykle u dzieci.
U osób m³odych obfitoœæ rytmu theta jest doœæ zmienna,
z tego powodu przy ocenie, czy rytm ten reprezento-
wany jest w nadmiarze, czy te¿ nie nale¿y byæ doœæ elas-
tycznym. Jeœli wystêpuj¹ w¹tpliwoœci, nale¿y siê raczej
sk³aniaæ ku okreœleniu zapisu jako prawid³owy. U pa-
cjentów w stanie œpi¹czki, po ciê¿kim uszkodzeniu
mózgu, rytm theta mo¿e wystêpowaæ w okolicach czo-
³owych. Stan taki nazywany jest œpi¹czk¹ theta i ma ta-
kie samo znaczenie prognostyczne jak œpi¹czka alfa.

Fale delta (< 4 Hz) o amplitudzie 100÷200 �V, (rys.
14) opisa³ po raz pierwszy w 1936 r. m³ody angielski
fizjolog W. Gray Walter. Zabra³ swój solidny aparat
EEG na salê operacyjn¹, gdzie przeprowadzano zabieg
neurochirurgiczny z powodu z³oœliwego guza mózgu.
Elektrody ulokowane nad zmian¹ zarejestrowa³y bar-
dzo wolne, wysokonapiêciowe potencja³y, które mia³y
ni¿sz¹ czêstotliwoœæ ni¿ opisywane wczeœniej rytmy.
Walter nazwa³ te potencja³y falami delta. Od tego czasu
ogniskowa aktywnoœæ delta sta³a siê rzetelnym wskaŸ-
nikiem ogniskowego uszkodzenia mózgu.

Zasad¹ jest, ¿e fale delta nie wystêpuj¹ w prawi-
d³owym zapisie EEG osoby doros³ej w stanie czuwania.
Ich obecnoœæ zawsze oznacza dysfunkcjê mózgu.
Nale¿y podkreœliæ w stanie czuwania, bowiem fale delta
stanowi¹ integraln¹ sk³adow¹ zapisu snu osoby doros-
³ej. Wystêpuj¹ one tak¿e u osób starszych, lecz w doœæ
niewielkiej iloœci, zw³aszcza w okolicach skroniowych.
Takie zwolnienie rytmu, chocia¿ prawdopodobnie wska-
zuje na pewien stopieñ patologii mózgowej, na przyk³ad
zmiany naczyniopochodne, niekonieczne musi œwiad-
czyæ o obecnoœci zmiany ogniskowej, któr¹ mo¿na by
wykazaæ w badaniach obrazowych.

Istnieje kilka innych okolicznoœci, kiedy fale delta
stanowi¹ prawid³owy komponent zapisu EEG. Na przy-
k³ad wystêpuj¹ one doœæ obficie u niemowl¹t i ma³ych
dzieci, s¹ równie¿ doœæ powszechne u m³odzie¿y w tyl-
nych odprowadzeniach.

Fale delta mog¹ byæ rozlane (co wskazuje na rozlane
uszkodzenie mózgu), lub te¿ rejestruj¹ siê jako ryt-
miczna aktywnoœæ w okolicach czo³owych lub innych.
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Rys. 13. Rytm thetta
�ród³o: ://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_m%C3%B3zgowe

Rys. 14. Rytm delta
�ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_m%C3%B3zgowe



To ostatnie zjawisko ma szczególne znaczenie. Fale del-
ta mog¹ mieæ bardzo wysok¹ amplitudê, co wskazuje na
ostr¹ lub ciê¿k¹ dysfunkcjê, lub te¿ napiêcie bardzo
niskie, jak u pacjentów z zaburzeniami œwiadomoœci.

Rytm Mu, zwany czasem rytmem bramkowym, jest
zjawiskiem fizjologicznym. Rejestruje siê go z odprow-
adzeñ centralnych, znad kory ruchowej. Mo¿e byæ jed-
no- lub dwustronny; jeœli wystêpuje obustronnie, mo¿e
byæ synchroniczny lub asynchroniczny. Jego nazwa po-
chodzi od kszta³tu fali — wyraŸnie zarysowanej, ryt-
micznej czêstotliwoœci 7÷11 Hz, przypominaj¹cej grec-
k¹ literê o amplitudzie od 50 do 150 �V (rys. 15). Czyn-
noœæ mu uwidocznia siê czasem wyraŸniej w stanie sen-
noœci i podczas zapisu z oczami otwartymi. S¹dzi siê, ¿e
rytm ten wi¹¿e siê z aktywnoœci¹ beta, prawdopodobnie
subharmoniczn¹. Mu zanika podczas ruchów koñczyny
górnej po stronie przeciwnej (np. podczas zaciskania
d³oni w piêœæ) lub nawet podczas myœlenia o tej czyn-
noœci. Czêsto jest bardzo wyraŸny po stronie kranioto-
mii. Znaczenie tego rytmu polega g³ównie na jego roz-
poznaniu jako rytmu prawid³owego. Uwaga: rytm mu
nale¿y odró¿niæ od iglic bramkowych.

Fale lambda s¹ elektrododatnimi potencja³ami rejes-
trowanymi przejœciowo w okolicach potylicznych
(A-11). S¹ one ostro zarysowane, zwykle symetryczne,
mog¹ byæ mylone z potencja³ami padaczkowymi. Jed-
noczeœnie fale lambda czêsto pozostaj¹ niezauwa¿one,
o ile osoba interpretuj¹ca nie zdaje sobie sprawy z mo¿-
liwoœci ich wystêpowania lub te¿ nie zaistnia³y okolicz-
noœci sprzyjaj¹ce ich ujawnieniu siê, zw³aszcza wpatry-
wanie siê w jakiœ przedmiot. Pojawienie siê fal lambda
prowokuje ogl¹danie obrazu interesuj¹cego dla osoby
ogl¹daj¹cej. Jeden z autorów w celu prowokacji fal
lambda u¿ywa³ obrazu z Rycerzami Okr¹g³ego Sto³u.
Obrazu tego po raz pierwszy u¿y³ Bickford (przez wiele
lat najbardziej ceniony elektroencefalografista w Mayo
Clinic). Badany odruchowo wpatruje siê w interesuj¹ce
szczegó³y i fale lambda wyraŸnie siê uwidoczniaj¹. Sta-
nowi¹ one prawdopodobnie wzrokowe potencja³y wy-
wo³ane. G³ówn¹ korzyœci¹ wynikaj¹c¹ z poznania fal
lambda jest wiedza, ¿e stanowi¹ one zjawisko fizjologi-
czne i nie s¹ wy³adowaniami padaczkowymi.

Rejestracja zapisu EEG podczas snu jest jedn¹ z do-
datkowych procedur elektroencefalograficznych o naj-
wiêkszym znaczeniu diagnostycznym. Wzglêdnie nie-
wielkie nieprawid³owoœci rutynowego zapisu EEG mog¹
ulec wzmocnieniu podczas snu, mog¹ siê tak¿e pojawiæ

zmiany zupe³nie nowe. Dotyczy to zw³aszcza aktyw-
noœci padaczkowej. Wiêkszoœæ pacjentów w pewnym
momencie rutynowego badania staje siê senna i przez
ró¿nie d³ugi czas mo¿e rzeczywiœcie spaæ. Iglice ognis-
kowe lub wy³adowania fal ostrych czêsto pojawiaj¹ siê
lub zwiêkszaj¹ sw¹ liczbê w I (sennoœæ) i II fazie snu.

Równie¿ w tych stadiach mo¿e siê nasiliæ ogniskowa
czynnoœæ o typie fal wolnych. W g³êbszym stadium snu
(sen wolnofalowy) aktywnoœæ padaczkowa i ogniskowe
zwolnienie rytmu staj¹ siê mniej wyraŸne.

Chc¹c prawid³owo interpretowaæ EEG u dzieci
nale¿y pamiêtaæ, ¿e w tej grupie wiekowej regu³¹ jest
du¿a zmiennoœæ – zdecydowanie wiêksza ni¿ w grupie
doros³ych. Odnosi siê to zarówno do podstawowych
rytmów t³a, jak i do obecnoœci uogólnionych nieregular-
nych fal wolnych. Wraz z dojrzewaniem dziecka ob-
serwuje siê sta³y wzrost czêstotliwoœci dominuj¹cego
rytmu tylnego. WskaŸnik wzrostu jest bardzo zmienny,
co prawdopodobnie odzwierciedla ró¿ne wskaŸniki doj-
rzewania mózgu.

Zapis EEG osoby starszej stanowi dla oceniaj¹cego
szczególne wyzwanie. Ka¿da regu³a, któr¹ mo¿na siê
pos³u¿yæ, ma wyj¹tki. Niemniej jednak na omówienie
zas³uguj¹ pewne aspekty rejestracji i interpretacji zapi-
su osoby w starszym wieku.

We wszystkich wiêkszych pracowniach EEG stwier-
dza siê, ¿e w ci¹gu lat wzros³a liczba osób starszych kie-
rowanych na badania. Obecnie oko³o 40% badañ, jakie
wykonuje siê w laboratoriach EEG, to badania osób
powy¿ej 60 roku ¿ycia. Pacjenci ci s¹ zwykle schorowa-
ni, niema³o osób cierpi na choroby wielouk³adowe.
U wielu obserwuje siê zm¹cenie. W rzeczywistoœci
najczêstszym powodem skierowania osoby starszej na
badanie EEG s¹ zaburzenia œwiadomoœci, omdlenia lub
utrata przytomnoœci niejasnego pochodzenia. Nierzadko
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Rys. 15. Rytm Mu
�ród³o: ://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography

Rys. 16. Rytmy EEG w w ró¿nych stanach aktywnoœci
�ród³o: http://butler.cc.tut.fi/~malmivuo/bem/bembook/00/co.htm



okazuje siê, ¿e przyczyn¹ s¹ napady padaczkowe, g³ów-
nie o typie czêœciowych z³o¿onych. Czasem mo¿na
stwierdziæ niedrgawkowy stan padaczkowy. Do innych
czêstych powodów kierowania pacjenta do badania
nale¿¹: otêpienie, udar i zaburzenia metaboliczne.

Hiperwentylacja jest procedur¹ standardow¹ pod-
czas rutynowego badania EEG. Przeprowadza siê j¹
³atwo, technik powinien jednak zostaæ przeszkolony
w zakresie w³aœciwej metody jej wykonania. U¿ytecz-
noœæ hiperwentylacji polega na zdolnoœci wywo³ywania
skurczu naczyñ wtórnego do obni¿enia stê¿enia CO2

i tym samym indukowania wzglêdnego niedokrwienia
mózgu i spadku zu¿ycia glukozy. Badany mo¿e siê
skar¿yæ na zawroty g³owy i mrowienie koñczyn. W wy-
padku szczególnie energicznej hiperwentylacji mo¿na
wywo³aæ wtórn¹ hipokalcemiê i tê¿yczkê. Procedura
jest najskuteczniejsza u osób m³odych; u starszych pa-
cjentów ma niewielki wp³yw na zapis.

W czasie hiperwentylacji mog¹ siê ujawniæ ukryte
nieprawid³owoœci zapisu lub pojawiæ zupe³nie nowe.
Dotyczy to wy³adowañ padaczkowych i ogniskowego
zwolnienia rytmu. Standardowa reakcja na hiperwenty-
lacjê to pojawienie siê aktywnoœci delta o wysokiej lub
umiarkowanej amplitudzie, z wyraŸn¹ przewag¹ wystê-
powania w obu okolicach czo³owych. Fale delta s¹ zwy-
kle rytmiczne i pojawiaj¹ siê w powtarzaj¹cych siê se-
riach. U osoby m³odej mo¿na sprowokowaæ prawie
ci¹g³¹ aktywnoœæ delta. Regu³¹ jest, ¿e hiperwentylacjê
przeprowadza siê w czasie 3 minut, polecaj¹c pacjento-
wi energicznie wydychaæ powietrze stopniowo, lecz nie
szczególnie szybko zwiêkszaj¹c tempo oddychania.
Szybka hiperwentylacja powoduje, ¿e przesuwa siê sto-
sunkowo ma³o powietrza, a zatem i efekt jest stosunk-
owo niewielki. Po zakoñczeniu hiperwentylacji zapis
powinien wróciæ do normy po oko³o minucie. Jeœli nor-
malizacja zapisu trwa d³u¿ej, mo¿e to œwiadczyæ o nie-
prawid³owoœci. Klasycznym przyk³adem przyczyny wy-
d³u¿aj¹cej czas normalizacji zapisu jest hipoglikemia.

Przerywana stymulacja œwietlna jest kolejn¹ standar-
dow¹ procedur¹ stosowan¹ przy badaniu EEG. £atwo j¹
przeprowadziæ u¿ywaj¹c nowoczesnych stroboskopów
po³¹czonych z komputerem. Prowokuje ona pojawienie
siê rytmicznych czêstotliwoœci w odprowadzeniach po-
tylicznych, zwanych „reakcj¹ wodzenia”. Jeœli stosunek
reakcji do bodŸca wynosi 1:1, jest to odpowiedŸ podsta-
wowa (fundamentalna). Nierzadko obserwuje siê odpo-
wiedzi harmoniczne (o czêstotliwoœci dwukrotnie wiêk-
szej od czêstotliwoœci bodŸca) i/lub subharmoniczne
(o czêstotliwoœci równej po³owie czêstotliwoœci bodŸca).

Pozbawienie snu (deprywacja snu) jest silnym akty-
watorem wy³adowañ padaczkowych. Jest to procedura
stosowana z wyboru u pacjentów z podejrzeniem pa-
daczki, u których rutynowy zapis EEG by³ prawid³owy
lub stwierdzano w nim niewielkie nieprawid³owoœci
(kilka ma³o wyraŸnych fal ostrych). Poleca siê czêsto
aby pacjent nie spa³ ca³¹ noc poprzedzaj¹c¹ badanie,
jednak krótka drzemka jest dozwolona. W ostatnim

przypadku pacjent zostaje pouczony, ¿e ma po³o¿yæ siê
póŸno, spaæ 1–2 godziny i pojawiæ siê rano w pracowni.
Niedozwolone s¹ ¿adne napoje stymuluj¹ce, takie jak
kawa, herbata czy cola. Zapis powinien trwaæ godzinê.
Na pocz¹tku przeprowadza siê hiperwentylacjê, potem
pozwala siê pacjentowi zasn¹æ. U oko³o 30% pacjentów
z padaczk¹ mo¿na siê spodziewaæ nasilenia lub wy-
st¹pienia de novo wy³adowañ padaczkowych. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e samo pozbawienie snu prowokuje wy-
st¹pienie nieprawid³owoœci zapisu, to znaczy, ¿e nie
jest absolutnie konieczne, aby pacjent zasn¹³ w czasie
badania.

Sen farmakologiczny jest skuteczn¹ procedur¹ akty-
wacyjn¹; przeprowadza siê j¹ najczêœciej u dzieci. U¿y-
teczny jest tak¿e u niespokojnych doros³ych lub pa-
cjentów z otêpieniem, którzy sprawiaj¹ trudnoœci ze
wzglêdu na zaburzenia ruchowe. Przydatnym œrodkiem
jest wodzian chloralu. Ma wzglêdnie szybki pocz¹tek
dzia³ania, powoduje stosunkowo ma³o objawów niepo-
¿¹danych i ma szeroki wskaŸnik terapeutyczny. Ogólnie
poleca siê podaæ raczej wiêksz¹ ni¿ mniejsz¹ dawkê,
aby unikn¹æ dodatkowego wstrzykiwania leku. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e wodzian chloralu powoduje znaczny
wzrost aktywnoœci beta, czêsto o wysokiej amplitudzie.
Ta cecha mo¿e zamazywaæ zapis, zw³aszcza u dzieci,
które szybko wchodz¹ w fazê snu wolnofalowego, co
daje krzyw¹ EEG z przewag¹ fal beta/delta zakrywa-
j¹cych zmiany ogniskowe.

W badaniach uk³adu nerwowego badacze od dawna
napotykaj¹ na gamê (hierarchiê) rytmów o ró¿nych czê-
stotliwoœciach. Z punktu widzenia teorii dynamiki sys-
temów, wystêpowanie rytmów, tak czêste w biologii,
jest najczêœciej przejawem aktywnoœci uk³adów regula-
cji z pêtlami sprzê¿enia zwrotnego. W przeciwieñstwie
do systemów regulacji , które nie wykazuj¹ oscylacji,
systemy takie a w szczególnoœci systemy w których
obserwuje siê drgania nieliniowe (np. tzw. chaotyczne)
maj¹ pewne zalety. Ich przewaga nad innymi uk³adami
polega na zdolnoœci do bardzo szybkiej reakcji na sy-
gna³y z otoczenia oraz du¿ej zdolnoœæ do koordynacji
(synchronizacji) istotnych dla ¿ycia procesów elekt-
rycznych czy chemicznych, obserwowanych w tkance
nerwowej.

W chwili obecnej nie ma w¹tpliwoœci, ¿e rytmiczne
zmiany potencja³ów rejestrowane w tkance nerwowej
pozakomórkowo, czyli tak zwane potencja³y polowe, s¹
przejawem albo zsynchronizowanej aktywnoœci (poten-
cja³ów czynnoœciowych) pewnej populacji neuronów
albo zsynchronizowanych w czasie lecz podprogowych
fluktuacji potencja³ów neuronalnych b³on komórkow-
ych. Synchronizm osi¹gany jest albo przez pobudzenia
jednej sieci przez drug¹ (driving), b¹dŸ wzajemne
sprzê¿enie (coupling). Zsynchronizowane struktury
mog¹ byæ te¿ okresowo pobudzane b¹dŸ hamowane
przez inne systemy neuronalne, np. podkorowe a wiêc
poprzez tzw. common input.
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Czêsto tego typu sprzê¿enie wystêpuje pomiêdzy
strukturami korowymi i podkorowymi. Aktualnie naj-
wiêkszym zainteresowaniem badaczy ciesz¹ siê jednak
rytmy obserwowane w korze mózgowej ssaków, a szcze-
gólnie naczelnych. Rytmy te s¹ aktualnie wi¹zane z in-
tegracyjnymi funkcjami mózgu.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e obserwuje siê ju¿ rytmy
na ni¿szym poziomie organizacji mózgu, np. w recepto-
rach takich jak siatkówka b¹dŸ w strukturach podkoro-
wych , w których obserwowano je od lat, i to nie tylko
w mózgach ssaków, np. rytm RSA (Rhytmic Slow Acti-
vity) w tworze hipokampa.

Oddzia³ywania pomiêdzy neuronami, b¹dŸ ich gru-
pami, mog¹ mieæ tak¿e charakter modulacyjny (pobu-
dzeniowy b¹dŸ hamulcowy), a fizycznym noœnikiem
mog¹ byæ po³¹czenia neuronów synapsami chemiczny-
mi b¹dŸ elektrycznymi, albo wrêcz efekty polowe
(pozasynaptyczne).

Tradycyjnie uwa¿ano, ¿e rytmy obserwowane w ko-
rze mózgowej, np. rytm alfa charakterystyczny dla kory
wzrokowej, s¹ wskaŸnikiem jedynie biernego stanu
OUN (idle state); albowiem otwarcie oczu, czy podanie
bodŸca np. wzrokowego powoduje ich zanik (desyn-
chronizacjê aktywnoœci EEG). Interpretacja ta wi¹¿e siê
z terminem „aktywacja” (arousal) wprowadzonym przez
Moruzziego i Magouna (1949), w badaniach wp³ywu
stymulacji pnia mózgu (tworu siatkowatego) na aktyw-
noœæ elektryczn¹ kory.

Aktualne badania rytmów korowych wskazuj¹ na
fakt istnienia dwu typów rytmów korowych:

1) Rytmy wolne, do których zalicza siê miêdzy innymi
tak¿e sk³adowe potencja³ów wywo³anych, charakt-
eryzuj¹ce siê odwróceniem polaryzacji (phase
reversal) w funkcji g³êbokoœci w korze w zakresie
od 0,25 do 0,5 mm. Charakteryzuj¹ siê one synchro-
nizacj¹ na du¿ych odleg³oœciach, np. rzêdu centy-
metrów pomiêdzy elektrodami na skalpie (w EEG),
których amplituda w czasie reakcji pobudzenia
(arousal) rzeczywiœcie siê zmniejsza.

2) Rytmy szybkie o czêstotliwoœciach rzêdu 30÷40 Hz
(tzw. rytmy gamma), które nie zanikaj¹ lecz wrêcz
s¹ wywo³ywane przez aktywacjê ARAS (Ascend-
ing Reticular Activating System), a wiêc wystêpuj¹
tak¿e w stanie czuwania oraz w fazie REM snu,
a tak¿e pojawiaj¹ siê w trakcie depolaryzacyjnych
faz snu wolnofalowego. Nie obserwuje siê ich
w substancji bia³ej i nie wykazuj¹ one odwrócenia
polaryzacji. Ich koherencja (synchronizacja) jest
przestrzennie ograniczona na ogó³ do kolumny ko-
rowej i kolumn bliskiego s¹siedztwa.

Oba typy rytmów nie s¹ jednak niezale¿ne, gdy¿
wolne rytmy wskazuj¹ na okresow¹ przewagê procesów
hamowania b¹dŸ pobudzenia, i s¹ prawdopodobnie
wskaŸnikiem podprogowych fluktuacji wp³ywów ha-
mulcowych i pobudzeniowych, które mog¹ np. modulo-
waæ oddzia³ywania pomiêdzy neuronami korowymi

i wzgórzowymi, u³atwiaj¹c b¹dŸ hamuj¹c pojawianie
siê szybkich oscylacji wywo³anych bodŸcami zewnêtrz-
nymi lub wewnêtrznymi np. w fazie REM snu.

Doœwiadczalnie stwierdzono wystêpowanie szyb-
kich (w zakresie 20÷60 Hz) spontanicznych rytmów
w ró¿nych stanach czynnoœciowych zwi¹zanych ze wzmo-
¿on¹ uwag¹ lub tzw. „rytmów wywo³anych” zwi¹za-
nych z percepcj¹ bodŸców u ludzi i zwierz¹t.

Od tego czasu ukaza³o siê wiele prac wyjaœniaj¹cych
mechanizmy powstawania rytmicznej czynnoœci bio-
elektrycznej struktur podkorowych i kory mózgu oraz
mechanizmów jej synchronizacji i desynchronizacji
(patrz np. Steriade et al. 1990).

Szczególne znaczenie przypisuje siê rytmom gamma
(o czêstotliwoœciach 30÷50 Hz), w mechanizmach per-
cepcji ruchomych bodŸców wzrokowych nie tylko
u kotów poddanych narkozie, ale tak¿e u ma³p w wa-
runkach naturalnych (patrz w zbiorze prac pod redakcj¹
Buzsaki i in., 1994). Doniesienia o roli tych rytmów
w procesach uwagi znalaz³y tak¿e potwierdzenie
w pracach prowadzonych w Polsce.

Coraz wiêcej danych doœwiadczalnych przemawia
za hipotez¹ o modulacyjnym wp³ywie wolnych oscyla-
cji na aktywnoœæ sieci neuronalnych. Hipotezê tê zapo-
cz¹tkowa³y prace, w których wykazano istnienie wp³y-
wu pól elektrycznych na aktywnoœæ wielu neuronów,
zwojów nerwowych czy kory, oraz zwi¹zku pomiêdzy
wolnymi zmianami potencja³ów polowych a zmianami
w EEG i aktywnoœci¹ unitów. Niektórzy badacze twier-
dz¹, ¿e wolne potencja³y mog¹ modulowaæ pobudli-
woœæ sieci neuronalnych kory. Potencja³y o polaryzacji
ujemnej takie jak CNV (Contigent Negative Variation)
oraz tzw. potencja³ gotowoœci (bereitschaftpotential),
wskazuj¹ na przewagê procesów pobudzenia. Nato-
miast potencja³y o polaryzacji dodatniej, takie jak sk³a-
dowa P300 wzrokowych potencja³ów wywo³anych,
wskazuj¹ na przewagê procesów hamowania (dysfacili-
tacji) b¹dŸ wrêcz j¹ wywo³uj¹.

Coraz wiêcej zwolenników znajduje znana od dawna
hipoteza, ¿e, synchroniczne oscylacje s¹ nie tylko wskaŸ-
nikiem zsynchronizowanej aktywnoœci neuronów, ale
¿e odgrywaj¹ aktywn¹ rolê w wy¿szych funkcjach
mózgu. Aktualnie coraz bardziej popularny staje siê
pogl¹d, ¿e obserwowana doœwiadczalnie du¿a dynami-
ka potencja³ów polowych jest bezpoœrednim przejawem
procesów synchronizowanej dynamicznie aktywnoœci
zespo³ów neuronów, która mo¿e aktywnie wp³ywaæ na
wypadkow¹ aktywnoœæ kory mózgowej (cortical output).
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2.2.B. Elektroencefalografia
Magdalena Smoleñ

1. WPROWADZENIE

Elektroencefalografia (EEG) pochodz¹ca z greckich
s³ów enkephalo (mózg) i graphein (pisaæ) jest bardzo
szerok¹ i wci¹¿ rozwijaj¹c¹ siê dziedzin¹ diagnostyki
elektrograficznej. Amplituda prawid³owego zapisu elek-
troencefalograficznego rejestrowana z u¿yciem elektrod
powierzchniowych wynosi 10÷200 �V. W zale¿noœci
od tego, z jakiego miejsca jest odbierany sygna³ EEG,
potencja³y elektryczne posiadaj¹ ró¿ne amplitudy i czê-
stoœci, jednak¿e zapis spoczynkowy jest charakterysty-
czny dla konkretnej osoby. W rozdziale 2.2.A przed-
stawiono systematyczne studium pokazuj¹ce, sk¹d siê
bierze sygna³ EEG, a tak¿e jak siê go rejestruje, prze-
twarza, analizuje i wykorzystuje. W tym rozdziale
przedstawione zostan¹ natomiast wybrane ciekawostki
dotycz¹ce u¿ycia EEG w wybranych obszarach zasto-
sowañ.

2. BADANIE SNU – POLISOMNOGRAFIA

Polisomnografia jest z³o¿onym badaniem snu fizjologi-
cznego (prawid³owego). Standardowo sk³ada siê z ca³o-
nocnej rejestracji aktywnoœci bioelektrycznej mózgu
(EEG), napiêcia miêœniowego (EMG – elektromiogra-
fia) i ruchów ga³ek ocznych (EOG – elektrookulografia).
Informacje czerpane z analizy snu s¹ wykorzystywane
z powodzeniem w diagnostyce padaczki, narkolepsji,
zaburzeñ psychicznych, a tak¿e w leczeniu bezsennoœci.
Parametry niektórych struktur charakterystycznych dla
okresu snu mog¹ ulegaæ zmianie pod wp³ywem proce-
sów starzenia, zmian nowotworowych, dysfunkcji cen-
tralnego uk³adu nerwowego, hypotonii czy te¿ dzia³ania
ró¿norakich farmaceutyków.

Pocz¹tki elektroencefalograficznych badañ nad snem
siêgaj¹ lat 40. XX w. Eksperymenty owe zapocz¹tko-
wali w 1935 roku amerykañscy fizjolodzy: A.L. Loomis,
E.N. Harvey i G. Hobart.

Kolejnych wa¿nych odkryæ dokonali w 1953 roku N.
Kleitman, E. Aserinski i W. Demente. Podczas prostych
doœwiadczeñ, polegaj¹cych na wybudzaniu pacjentów
w ró¿nych odstêpach czasu i pytaniu ich, czy pamiêtali
swoje sny, doszli do ciekawych i zaskakuj¹cych wnios-
ków. Otó¿ stwierdzili, i¿ w pewnych przypadkach oso-
by badane zupe³nie nie pamiêta³y, czy w ogóle œni³y,
natomiast z kolei innym razem potrafi³y dok³adnie od-
tworzyæ marzenia senne. Co wiêcej, okresy, kiedy pacjen-
ci œnili, charakteryzowa³y siê cyklicznoœci¹ wystêpo-

wania. Z racji tego, i¿ w fazie tej pojawia³y siê szybkie
ruchy ga³ek ocznych, uczeni nazwali j¹ REM (Rapid
Eye Movements). W kolejnych latach dokonali jeszcze
podzia³u snu non-REM na stadia. Dziêki ich pracom
i badaniom, A. Rechtschaffen i A. Kales w roku 1968
ustandaryzowali zasady rejestracji i klasyfikacji snu,
które (nie licz¹c ma³ych zmian) obowi¹zuj¹ po dzieñ
dzisiejszy.

U cz³owieka wyró¿nia siê dwie fazy snu fizjologicz-
nego, a mianowicie: REM i NREM (non-REM) z³o¿o-
nego – wed³ug nowych zasad klasyfikacji – z trzech
stadiów. Cyklicznoœæ wystêpowania tych faz najlepiej
obrazuje tzw. hipnogram (rys. 1), przedstawiaj¹cy wy-
kres faz snu w zale¿noœci od czasu snu.

Przed zaœniêciem podstawow¹ aktywnoœci¹ falow¹
jest czynnoœæ beta z domieszk¹ doœæ nieregularnych ryt-
mów alfa. W momencie gdy zamknie siê oczy, u wiêk-
szoœci zdrowych ludzi (85÷90%) zaczynaj¹ zdecydo-
wanie dominowaæ fale alfa.

Pierwsze stadium snu wolnofalowego NREM 1
ujawnia siê zanikiem czynnoœci alfa z okresu czuwania
i pojawieniem siê fal theta oraz mieszaniny niskonapiê-
ciowych fal szybkich i wolnych z zakresu 2÷7 Hz. W ko-
lejnym drugim stadium nastêpuje dalsze zwolnienie
czynnoœci. Maj¹ wtedy równie¿ miejsce nisko- i œred-
nionapiêciowe fale szybkie, a tak¿e wy³adowania krót-
kich serii wrzecion snu i tak zwanych zespo³ów K.

W nastêpnym stadium NREM (stadium snu g³êbo-
kiego) dochodzi do dalszego zwolnienia aktywnoœci fal
wolnych (theta 4÷8 Hz, delta 0,5÷4 Hz). Mog¹ te¿ poja-
wiæ siê w nim wrzeciona. Druga faza snu REM, jak
sama nazwa wskazuje, odznacza siê szybkimi, nieregu-
larnymi ruchami ga³ek ocznych i zapisem elektroence-
falograficznym podobnym do NREM 1 lub czuwania.

59

Rys. 1. Przyk³adowy hipnogram
�ród³o: [11]



To w³aœnie w tej fazie u cz³owieka wystêpuj¹ marzenia
senne, które œciœle wi¹¿¹ siê z ruchami ga³ek ocznych
pozornie „ogl¹daj¹cych” senn¹ rzeczywistoœæ.

3. ELEKTRODY I INNE K£OPOTY

Badanie polisomnograficzne nale¿y przeprowadzaæ
przy u¿yciu elektrod miseczkowych przyklejanych
zgodnie z Systemem 10–20 na skórze pacjenta za po-
œrednictwem specjalnej pasty przewodz¹cej i kleju
b¹dŸ te¿ samej pasty przewodz¹co-klej¹cej. Drugi spo-
sób przytwierdzania jest zdecydowanie bardziej ekono-
miczny i wygodniejszy w u¿yciu. Pasta ta bowiem jest
zmywalna w wodzie, a ponadto ma zarówno w³aœciwo-
œci przewodz¹ce, jak i klej¹ce. Po krótkim czasie zasy-
cha na zewn¹trz, tym samym mocno przytwierdzaj¹c
elektrodê, a w œrodku jej konsystencja pozostaje p³ynna
i praktycznie nie ulega zmianie, co pozwala na uzyska-
nie mo¿liwie niskich impedancji warunkuj¹cych dobre
przewodnictwo.

Bardzo czêsto w trakcie polisomnografii pojawia siê
problem niemo¿noœci zaœniêcia pacjenta podczas pierw-
szej nocy. Dlatego te¿ istotne jest przeprowadzenie dru-
giego zapisu EEG, a¿eby osoba badana mia³a mo¿li-
woœæ przyzwyczajenia siê do nowych warunków zapa-
dania w sen. W trakcie analizy EEG nale¿y uwa¿aæ na
wszelkiego rodzaju artefakty fizjologiczne, których nie
sposób unikn¹æ, takie jak np. artefakty miêœniowe
(rys. 2). Dlatego te¿ przed w³aœciw¹ analiz¹ sygna³u
EEG na przyk³ad przy u¿yciu transformacji Fouriera,
transformacji falkowych, czy te¿ algorytmu MP (Match-
ing Pursuit – krocz¹cego dopasowania) bardzo istotna
jest jego filtracja (filtr pasmowo-przepustowy o paœmie
przenoszenia 0,5÷30 Hz).

Przez ostatnie lata trwaj¹ intensywne i bardzo z³o¿o-
ne prace nad stworzeniem automatycznego systemu
analizy hipnogramu na bazie algorytmu MP, który bez-
sprzecznie niós³by nieocenion¹ pomoc lekarzom-neu-

rologom w interpretowaniu tego typu zapisów. Nau-
kowcy z Zak³adu Fizyki Biomedycznej Uniwersytetu
Warszawskiego pracuj¹ nad aplikacj¹ do automatycz-
nego oznaczania stadiów i faz snu („Stager”). Podstaw¹
tej aplikacji bêdzie nie tylko parametryzacja fal i struk-
tur, charakterystycznych dla okreœlonych faz i stadiów
snu, lecz równie¿ wiele innych warunków, m.in. rów-
noczesne warunki na zapis EEG, EOG, EMG oraz na
przejœcia pomiêdzy stadiami i fazami.

4. EEG BIOFEEDBACK

EEG biofeedback (neurofeedback) jest technik¹, która
wykorzystuje aktywnoœæ bioelektryczn¹ mózgu do
monitoringu stanów psychicznych i treningu osi¹gania
stanów uznanych za po¿¹dane (zw³aszcza stanu re-
laksu). Dziêki szczególnej cesze mózgu, jak¹ jest jego
plastycznoœæ (zdolnoœæ komórek nerwowych do trwa-
³ych przekszta³ceñ funkcjonalnych), cz³owiek mo¿e
dokonywaæ jakoœciowej poprawy pracy swojego mózgu
– pod warunkiem, ¿e mo¿e j¹ obserwowaæ. Jest w stanie
w ten sposób nie tylko osi¹gaæ wspomniany wy¿ej stan
relaksu, ale tak¿e korygowaæ (w pewnym stopniu) ró¿-
nego rodzaju dysfunkcje mózgowe.

Ju¿ w roku 1958 dr Joe Kamiya rozpocz¹³ prace nad
badaniami EEG i systemowym sprzê¿eniem zwrotnym.
Uczony ten przeprowadzi³ szereg doœwiadczeñ polega-
j¹cych na sprawdzaniu, czy dana osoba trafnie okreœli
moment czasowy, kiedy jej mózg generuje fale alfa.
Okaza³o siê, i¿ po wielu próbach trafnoœæ stwierdzeñ
by³a bezb³êdna. Co ciekawe, uda³o siê równie¿ ochotni-
kom œwiadomie wp³ywaæ na czynnoœæ bioelektryczn¹
mózgu i osi¹gaæ fale alfa w dowolnie wybranym przez
siebie czasie.

W roku 1967 M.B. Sterman prowadz¹c eksperymen-
ty z kotami, odkry³ rytmiczne fale w paœmie czêstoœci
12÷15 Hz podczas okresu wzmo¿onego oczekiwania na
bodziec b³yskowy czy te¿ dŸwiêkowy. W kolejnych
eksperymentach zwierzêta ju¿ nauczy³y siê wytwarza-
nia takich fal „na ¿yczenie”. W tym samym czasie
otrzyma³ on zadanie zbadania dzia³ania paliwa rakieto-
wego na OUN kotów w zwi¹zku z wyst¹pieniem halu-
cynacji u kandydatów na astronautów. Wyniki doœwiad-
czeñ by³y zaskakuj¹ce. Otó¿ trenowane metod¹ bio-
feedback koty wykazywa³y znacznie wiêksz¹ odpornoœæ
na dzia³anie tej substancji, która u nowych kotów powo-
dowa³a napady drgawkowe. Swoje kolejne doœwiadcze-
nia Sterman przeprowadzi³ z cz³owiekiem cierpi¹cym
na epilepsjê, odnosz¹c œwietne rezultaty redukcji napa-
dów do 60%. Równie¿ wiele innych oœrodków zajê³o
siê tym zagadnieniem i potwierdzi³o skutecznoœæ takie-
go treningu w leczeniu padaczki. Okaza³o siê równie¿,
¿e metoda ta jest pomocna w terapii dzieci z ADHD
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ludzi z zabu-
rzeniami koncentracji uwagi oraz zaburzeniami procesu
uczenia siê (ADD – Attention Deficit Disorder).
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Rys. 2. Okno aplikacji z zapisem EEG – artefakt miêœniowy
(ruch koñczyn¹)



W obecnych czasach wiadomo, i¿ EEG biofeedback
sprawdza siê doskonale w ca³ej gamie zastosowañ te-
rapeutycznych: w zaburzeniach psychicznych, psycho-
somatycznych czy te¿ neurologicznych. Metoda ta staje
siê coraz bardziej popularna w trenowaniu aktywnoœci
mózgowej u osób zdrowych, pragn¹cych zoptymalizo-
waæ dzia³anie swojego mózgu. Istnieje bowiem mo¿li-
woœæ polepszenia koncentracji, pamiêci, samokontroli,
skrócenia czasu reakcji, jak równie¿ zwiêkszenia od-
pornoœci na stres, a tak¿e zmniejszenia tremy – wów-
czas gdy aktywnoœæ mózgu jest œledzona przez aparatu-
rê EEG, a wynik tego œledzenia jest podawany do wia-
domoœci trenowanej osobie.

Podczas treningu EEG biofeedback trenuj¹cy uczy
siê, w jaki sposób zmieniaæ wzorzec wytwarzanych fal
mózgowych, czyli jak prawid³owo wzmacniaæ po¿¹-
dane, a hamowaæ niepo¿¹dane fale mózgowe. Terapeuta
w czasie rzeczywistym œledzi na ekranie monitora
poszczególne pasma czêstoœciowe (rys. 3), natomiast
pacjent obserwuje odpowiednio przetworzony zapis
czynnoœci bioelektrycznej w³asnego mózgu pod posta-
ci¹ np. samolotu, samochodu, pi³ki, rzeki itp. (rys. 4).
Tym samym mo¿e w sposób pe³ni œwiadomy jedynie
w³asn¹ myœl¹ sterowaæ okreœlonym przedmiotem – na
przyk³ad w grze.

5. STEROWANIE MYŒL¥,
CZYLI INTERFEJS MÓZG – MASZYNA

Ostatnimi czasy obserwuje siê bardzo wyraŸny rozwój
zaawansowanych badañ naukowych nad wszelkiego
rodzaju mo¿liwoœciami interfejsu mózg – maszyna.
Dziêki ci¹g³ej optymalizacji analizy i filtracji danych
elektroencefalograficznych, naukowcy pracuj¹ nad wy-
korzystaniem fal mózgowych do sterowania kursorem
na ekranie monitora, wózkiem inwalidzkim czy te¿
elektronicznymi protezami. By³aby to ogromna pomoc
dla ludzi sparali¿owanych wskutek ró¿norakich chorób
czy wypadków, niebêd¹cych w stanie wykonywaæ na-
wet najprostszych czynnoœci ¿ycia codziennego. Dla ta-
kich osób poszukuje siê rozwi¹zañ w postaci interfejsu
³¹cz¹cego mózg z komputerem – BCI (Brain Computer
Inteface), gdy¿ przy upoœledzeniu ruchu nie maj¹ oni
mo¿noœci korzystania z protez bionicznych poruszanych
za poœrednictwem si³y w³asnych miêœni.

Do celów sterowania przez osobê niepe³nosprawn¹
danego urz¹dzenia, stosowaæ mo¿na by by³o elektrody
powierzchniowe (umieszczone w specjalnie do tego skon-
struowanej czapce – rys. 5) lub te¿ elektrody bezpoœred-
nio wszczepiane do mózgu (rys. 6).
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Rys. 3. Wykresy zale¿noœci amplitudy sygna³u w okreœlonych
pasmach czêstoœciowych od czasu

�ród³o: [8]

Rys. 4. Trening EEG biofeedback
�ród³o: [12]

Rys. 6. Elektrody wszczepiane do kory
�ród³o: [13]

Rys. 5. Czapka z elektrodami
�ród³o: [10]



Te drugie elektrody przenikaj¹ wprost do komórek
kory mózgowej, odbieraj¹ sygna³ wytwarzany przez
neurony i przekazuj¹ go do stosownego urz¹dzenia ana-
lizuj¹cego, które nastêpnie przesy³a je do komputera.
W komputerze dokonuje siê przetworzenie takiego sy-
gna³u w odpowiedni¹ komendê dla kursora, czy sztucz-
nej rêki (rys. 7). Oczywiœcie tego typu sterowanie za po-
moc¹ myœli nie jest ³atwe. Aby osi¹gn¹æ po¿¹dane
rezultaty, pacjent musi zostaæ poddany okreœlonemu
treningowi.

Profesor John Donoghue z Brown University twier-
dzi, i¿: „Wyniki eksperymentów daj¹ nadziejê na to, ¿e
pewnego dnia sygna³y wysy³ane przez mózg pozwol¹
aktywowaæ miêœnie koñczyn i przywróciæ kontrolê
mózgu nad nimi poprzez urz¹dzenia elektroniczne za-
stêpuj¹ce uszkodzony system nerwowy”...
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Rys. 7. Schemat przekazu sygna³u EEG
�ród³o: [14]



2.3.A. Inne elektrografie
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1. WPROWADZENIE

We wspó³czesnej medycynie proces diagnostyczny
oparty jest w znacznej czêœci na akwizycji i interpretacji
szerokiej gamy sygna³ów biomedycznych. Najczêœciej
wykorzystuje siê sygna³y elektryczne generowane przez
organizm cz³owieka. Do najpopularniejszych badañ
wykorzystuj¹cych fizjologiczne potencja³y nale¿¹ m.in.
elektrokardiografia (EKG) oraz elektroencefalografia
(EEG), o których mowa w innych rozdzia³ach tej ksi¹¿-
ki. Okazuje siê jednak, ¿e bardzo wiele innych, poza
sercem i mózgiem, organów cz³owieka generuje w³as-
ne, niepowtarzalne sygna³y elektryczne, które mo¿na
mierzyæ i interpretowaæ. Ka¿dy z sygna³ów charaktery-
zuje siê nie tylko innymi w³aœciwoœciami fizycznymi
(zakres amplitudowy, pasmo czêstotliwoœciowe, Ÿród³o
i poziom zak³óceñ itp.), ale i sposobem wydobywania
wa¿nej dla lekarza informacji. Wiedza ta w ostatecznej
fazie musi zostaæ powi¹zana ze zjawiskami fizjologicz-
nymi i patologicznymi, aby sta³a siê dla lekarzy efektyw-
nym narzêdziem diagnostycznym.

W tym rozdziale zostanie kolejno omówionych sze-
reg sygna³ów elektrodiagnostycznych, które pomagaj¹
lekarzom ró¿nych specjalnoœci nie tylko w postawieniu
prawid³owej diagnozy ale równie¿ w ocenie postêpów
terapii.

2. ELEKTROMIOGRAFIA (EMG)

Jednym z podstawowych badañ diagnostycznych w cho-
robach miêsni jest elektromiografia (EMG). Metoda
ta obok elektroneurografii (ENG) wchodzi w sk³ad ba-
dañ elektroneurodiagnostycznych. Polega na rejestracji

czynnoœci elektrycznej miêœni. Aktywnoœæ ta zwi¹zana
jest ze zdolnoœci¹ przenikania jonów sodu i potasu przez
b³onê komórki. Wskutek nierównomiernego rozmiesz-
czenia jonów sodu i potasu w obrêbie komórki miêœnio-
wej – dochodzi do polaryzacji ³adunku elektrycznego
wnêtrza komórki w stosunku do b³ony komórkowej. Po-
tencja³ polaryzacji, wynosz¹cy w spoczynku oko³o 80 mV,
ulega zmianom w zale¿noœci od stanu czynnoœciowego
miêœnia. Przy pomocy elektromiografów z u¿yciem
elektrod ig³owych rejestrowane s¹ zmienne biopr¹dy
z miêœni w spoczynku (rys. 1) i podczas wysi³ku (rys. 2).

Istotne z punktu widzenia diagnostyki s¹ pomiary
czasu trwania kolejnych faz aktywnoœci miêœnia, kszta³t
sygna³u oraz jego amplituda. Wy³adowania obserwo-
wane w zdrowym miêœniu przy s³abym wysi³ku trwaj¹
zazwyczaj od 2 do 15 ms i s¹ zwykle dwu- lub trój-fazo-
we. Amplituda prawid³owego sygna³u jednostki moto-
rycznej to 0,2 do 3 mV.

Do specjalnych technik rejestracji (rys. 3) nale¿¹:

– elektromiografia pojedynczego w³ókna,
– makroelektromiografia,
– elektromigrafia skaningowa.

Rys. 1. Sygna³ EMG zebrany z jednostki ruchowej
(MU – Motor Unit) w stanie spoczynku

Rys. 2. Sygna³ EMG zebrany z jednego z miêœni ³ydki
w kolejnych fazach wysi³kowego skurczu



3. ELEKTRONEUROGRAFIA (ENG)

Elektroneurografia nale¿¹ca razem z EMG do metod
elektroneurodiagnostycznych jest zabiegiem umo¿liwia-
j¹cym ocenê czynnoœci nerwów obwodowych (w³ókien
ruchowych i czuciowych) na podstawie ich stopnia po-
budliwoœci, zdolnoœci i prêdkoœci przewodzenia impu-
lsów. Pozwala na zlokalizowanie, wyznaczenie wielko-
œci, ró¿nicowanie charakteru zmian (na aksonalne oraz
demienilizacyjne) oraz okreœlenie dynamiki procesu
chorobowego w badanym nerwie. Zasadniczo ocena
funkcji ruchowej nerwu opiera siê na wyznaczeniu
prêdkoœci przewodnictwa nerwowego oraz amplitudy
wywo³anego potencja³u miêœniowego (odpowiedŸ M)
po zastosowaniu przezskórnej stymulacji pnia nerwu
prostok¹tnym bodŸcem (czas trwania 0,2 ms; natê¿enie
0÷100 mA; czêstotliwoœæ 2 Hz). Stosowane elektrody
stymulacyjne i odbiorcze (w miêœniu lub na jego po-
wierzchni) mog¹ byæ zarówno powierzchniowe jak
i ig³owe (rys. 4a).

OdpowiedŸ wywo³ana M jest sum¹ potencja³ów
czynnoœciowych wielu jednostek ruchowych. Jej kszta³t
w znacznym stopniu zale¿y od budowy miêœnia, rodzaju
i po³o¿enia elektrod odbiorczych. Wartoœæ amplitudy
przewa¿nie wyznacza siê od minimalnego do maksy-
malnego wychylenia za³amków ujemnego i dodatniego,
rzadziej jedynie wielkoœæ maksymalnego ujemnego wy-
chylenia sk³adowej potencja³u. Graniczna wartoœæ amp-
litudy fali M wynosi 2,5 mV (dla nerwów koñczyn gór-
nych i dolnych), a jej wyraŸne obni¿enie jest znamienne
dla aksonalnego uszkodzenia badanego nerwu.

Metoda oznaczania prêdkoœci przewodzenia w³ókien
czuciowych jest odmienna. Poniewa¿ w³ókna czuciowe
przewodz¹ bodŸce z obwodu doœrodkowo podstawowa
ró¿nica polega na rozmieszczeniu elektrod. Elektrody
umieszcza siê wzd³u¿ przebiegu nerwu, stymuluj¹c¹
generuj¹c¹ impulsy prostok¹tne (1÷4 Hz; 0,1÷0,3 ms)
w najbardziej zewnêtrznym jego odcinku (powierzch-
niowe lub obr¹czkowe na palec), elektrody odbiorcze

w wyznaczonych miejscach (powierzchniowe lub ig³o-
we), natomiast elektrodê uziemiaj¹ca pomiêdzy nimi
(rys. 4b). Ze wzglêdu na nisk¹ amplitudê wywo³anej od-
powiedzi czuciowej (od kilku do kilkunastu mV) nie-
zbêdne staje siê stosowanie du¿ych wzmocnieñ (np.
10 mV/cm), co jednoczeœnie poci¹ga za sob¹ mo¿liwoœæ
powstania wielu artefaktów, eliminowanych dziêki za-
stosowaniu m.in. odpowiednich filtrów czy sumowania
i uœredniania kilkudziesiêciu odpowiedzi. Analogicznie
jak w badaniu przewodnictwa ruchowego na wynik ba-
dania sk³ada siê: amplituda, latencja (obliczana od mo-
mentu zadzia³ania bodŸca do maksymalnego wychyle-
nia ujemnej sk³adowej odpowiedzi), czas trwania po-
tencja³u i wyznaczona prêdkoœæ przewodzenia.

4. ELEKTROHISTEROGRAFIA (EHG)

Metoda elektrohisterografii (EHG) to nieinwazyjna
rejestracja biopotencja³ów czynnoœciowych z pow³ok
brzusznych s³u¿¹ca wczesnemu wykrywaniu zagro¿e-
nia wyst¹pienia przedwczesnego porodu. W badaniach
stosuje siê system dualnej rejestracji aktywnoœci maci-
cy, który umo¿liwia jednoczesny zapis bioelektrycznej
aktywnoœci macicy i œledzenie jej aktywnoœci mecha-
nicznej (rys. 5). Wobec znacznej zmiennoœci osobniczej
parametrów elektrohisterogramu badanie jednej pacjen-
tki powinno byæ wykonane wielokrotnie. W przypadku
pojedynczego badania jego wartoœæ predykcyjna co do
zagro¿enia przedwczesnym zakoñczeniem ci¹¿y jest
niewielka.

Joanna Grabska-Chrz¹stowska
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Rys. 3. Analiza przestrzenno-czasowa zapisu EMG otrzyma-
nego podczas wysi³ku przeciw obci¹¿eniu (2 kg) z u¿yciem
multielektrody: a) makro EMG; b) zasada zapisu aktywnoœci
wielu topologicznie s¹siednich w³ókien miêœniowych (EMG

skaningowa); c) interpretacja czasowo-przestrzenna

b)

a) c)

Rys. 4. Rozmieszczenie elektrod przy badaniu szybkoœci
przewodzenia: a) w³ókien ruchowych; b) w³ókien czuciowych

(S - elektroda stymulacyjna, R - elektroda odbiorcza)
�ród³o: http://www.zdrowie.med.pl/uk_nerwowy/badania/szyb.html

b)

a)



Zestaw do badañ elektrohistorograficznych powi-
nien zawieraæ kartê aktywizycji danych, sterowan¹ mi-
krokontrolerem, który mo¿e zostaæ wykorzystany jako
procesor sygna³owy. Pomiar sygna³ów wejœciowych
mo¿e byæ realizowany w oparciu o metodê pomiaru syg-
na³ów ró¿nicowych z eliminacj¹ zak³óceñ wspólnych.

Podstawow¹ trudnoœci¹ masowego wykorzystania
metody EHG jest koniecznoœæ zastosowania zaawanso-
wanych technik przetwarzania sygna³ów w celu wykry-
cia, na tle sk³adowej wolnozmiennej, wysokich czêsto-
tliwoœci, które mog¹ nieœæ informacjê o nieprawid³o-
wych skurczach.

Analiza elektrohisterogramu obejmuje analizê w dzie-
dzinie czasu (wyznaczenie krzywej skurczu – rys. 6)
oraz badanie sygna³u w dziedzinie czêstotliwoœci (iden-
tyfikacja skurczów i wyznaczenie ich parametrów: cza-
su trwania, amplitudy, powierzchni, intensywnoœci i od-
leg³oœci miêdzy skurczami).

5. ELEKTROGASTROGRAFIA (EGG)
I ELEKTROINTESTINOGRAFIA (EIG)

Elektrogastrografia (EGG) jest nieinwazyjn¹ metod¹
zapisu czynnoœci elektrycznej ¿o³¹dka przy u¿yciu
elektrod rozmieszczonych na powierzchni skóry jamy
brzusznej (rys. 7). Metoda ta jest stosowana w:

– ocenie czynnoœci mioelektrycznej ¿o³¹dka u pa-
cjentów z gastroparez¹ na tle cukrzycy,

– okreœleniu czynnoœci mioelektrycznej ¿o³¹dka
u pacjentów z podejrzeniem gastroparezy,

– ocenie wp³ywu hormonów jelitowych, œrodków
farmakologicznych i czynników prokinetycznych
na aktywnoœæ mioelektryczn¹ ¿o³¹dka,

– badaniu czynnoœci mioelektrycznej ¿o³¹dka u ko-
biet ciê¿arnych,

– estymacji opró¿niania ¿o³¹dkowego.

Sygna³ EGG charakteryzuje siê cyklem trzech sinu-
soidalnych przebiegów na minutê, czyli sygna³y o czê-
stotliwoœci poni¿ej 1 cyklu na minutê i powy¿ej 18 cykli
na minutê powinny zostaæ odfiltrowane. Typowy zakres
amplitudy sygna³u EGG to 50÷250 mV. Ni¿sz¹ am-
plitudê uzyskujemy w trakcie postu a wy¿sz¹ po posi³ku
(rys. 8).

Zmniejszenie czêstoœci skurczów ¿o³¹dka nazywa
siê bradygastri¹ (0,5÷2,4 cpm) a zwiêkszenie tachygast-
ri¹ (3,6÷9,9 cpm ). Czêstotliwoœæ skurczów silnie zale-
¿y od wieku, p³ci pacjenta oraz rodzaju zjedzonego po-
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Rys. 5. Sposób rozmieszczenia czujników

Rys. 6. Przebieg krzywej EHG

Rys. 8. Przebieg sygna³u EGG

Rys. 7. Sposób pomiaru EGG przy u¿yciu; a) dwóch elektrod
(z rejestratorem); b) czterech elektrod

b)

a)



si³ku. W przypadku kobiet zmiennoœæ w czasie jest sko-
relowana z cyklem menstruacyjnym.

Oprócz elektrogastrografii do badañ diagnostycznych
jamy brzusznej nale¿y ma³o popularna wœród diagno-
stów metoda ektrointestinografii (EIG). Badanie aktyw-
noœci elektrycznej jelit pozwala monitorowaæ peryst-
altykê kolejnych odcinków uk³adu pokarmowego. Bar-
dzo wiele doniesieñ naukowych potwierdzaj¹cych u¿y-
tecznoœæ tej metody dotyczy jednak ... koni. Badanie np.
wp³ywu diety cz³owieka na aktywnoœæ jego jelit nadal
pozostaje domen¹ innych metod.

6. ELEKTRONYSTAGMOGRAFIA (ENG),
ELEKTRORETINOGRAFIA (ERG)
I ELEKTROOKULOGRAFIA (EOG)

Wszystkie trzy wymienione w tytule metody wchodz¹
w sk³ad elektrodiagnostyki ga³ki ocznej. Badaniem spon-
tanicznego ruchu ga³ki ocznej zajmuje siê elektronysta-
gmografia, która jest graficzn¹ rejestracj¹ ruchów ga³ek
ocznych wykorzystuj¹c¹ zmiany ró¿nicy potencja³ów
miêdzy rogówk¹ (+) a siatkówk¹ (–) podczas ruchów
ga³ek ocznych. Przy badaniu rejestruje siê k¹towe od-
chylenie oka od jego osi. G³ównie stosuje siê w diagnos-
tyce zaburzeñ narz¹du równowagi.

Do zalet elektronystagmografii w diagnostyce uk³a-
du równowagi zalicza siê przede wszystkim nieinwa-
zyjnoœæ badania. Nie bez znaczenia oprócz niskiego
kosztu aparatury jest mo¿liwoœæ rejestracji ruchu ga³ek
ocznych przy opuszczonych powiekach. W innych me-
todach konieczne jest zastosowanie ciemni. Przy wy-
mienionych zaletach metoda ENG ma wystarczaj¹c¹
dok³adnoœæ pomiaru. Jedyn¹ wad¹ metody elektrycznej
jest podatnoœæ na zak³ócenia z wielu Ÿróde³. W celu wy-
eliminowania zak³óceñ stosuje siê wyrafinowane tech-
niki filtracji po³¹czone w koñcowym etapie z rekon-
strukcj¹ sygna³u (rys. 10).

Na podstawie przetworzonego sygna³u ENG (rys.
10b) mo¿na obliczyæ prêdkoœæ fazy wolnej (w tym przy-
padku 27°/s) oraz amplitudê oczopl¹su (14°), które
maj¹ dla lekarza znaczenie diagnostyczne.

Innym badaniem zwi¹zanym z diagnostyk¹ chorób
zwi¹zanych z widzeniem jest elektroretinografia (ERG),
która jest zapisem zmian potencja³u czynnoœciowego
powstaj¹cego w siatkówce oka pod wp³ywem b³ysku
œwietlnego. Potencja³y czynnoœciowe rejestrowane s¹
za pomoc¹ elektrod umieszczonych najczêœciej w skó-
rze czo³a. Zwykle t¹ metodê wybiera siê w diagnostyce
chorób siatkówki i nerwu wzrokowego. Sygna³ ERG
jest jedyn¹ reprezentacj¹ wczesnej reakcji receptorów
siatkówki ich po³¹czeñ z systemem nerwowym. Reakcjê
siatkówki oka badamy u¿ywaj¹c bodŸca œwietlnego
tzw. b³ysku.

Typowy elektroretinogram (rys. 11) pokazuje spa-
dek napiêcia sygna³u z elektrod, osi¹gaj¹c minimum po
ok. 15 ms po stymulacji. Minimum zwane fal¹ a jest re-
prezentacj¹ zjawisk zachodz¹cych w zewnêtrznej war-
stwie fotoreceptorów. Kolejne ekstremum to maksim-
um fali b, które wystêpuje po 70 ms od bodŸca. Ostatni
element stanowi fala c, która reprezentuje procesy za-
chodz¹ce w komórkach pigmentowych na tylnej po-
wierzchni siatkówki.

Przyk³ady typowych wartoœci diagnostycznych przed-
stawia rysunek 11. Zw³aszcza istotne s¹ czasy trwania
odpowiednich faz i ich amplituda.

Do badañ wspomagaj¹cych przy elektroretinografii
zalicza siê elektrookulografiê (EOG). Metoda stosowana
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Rys. 9. Po³o¿enie elektrod w badaniu ENG

Rys. 10. Elektronystagmograficzny sygna³ okoruchowy:
a) surowy; b) wyjœciowy po rekonstrukcji obrazu po wielo-

krotnej filtracji

b)

a)

Rys. 11. Parametry diagnostyczne sygna³u ERG



do badania potencja³ów elektrycznych wywo³ywanych
ruchami ga³ki ocznej, polega na rejestracji i analizie sy-
gna³u odbieranego nieinwazyjnie przez 2 pary elektrod
z okolicy oka (rys. 12).

Poruszaj¹ca siê w oczodole ga³ka oczna wywo³uje
obserwowalne na jej krawêdziach zmiany pola elekt-
rycznego. Jest to spowodowane ró¿nic¹ potencja³ów
miêdzy siatkówk¹ a rogówk¹ oka. Ta ró¿nica potencja-
³ów wynosi oko³o 18÷20 mV.

Obserwacja sygna³u EOG miêdzy innymi mo¿e do-
starczyæ informacji o d³ugoœci trwania fazy snu REM
charakteryzuj¹cego siê gwa³townymi ruchami ga³ek
ocznych.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e wszelkie me-
tody elektrycznego pomiaru ró¿norodnych potencja³ów
generowanych przez cia³o cz³owieka dostarczaj¹ infor-
macje istotne z klinicznego punktu widzenia. Bior¹c
pod uwagê, nieinwazyjnoœæ wiêkszoœci z prezentowa-
nych w tym rozdziale metod nale¿y propagowaæ te tech-
niki, rozwijaæ metody, przetwarzania sygna³ów, ich
trafniejszej analizy i szerszego stosowania poprzez bu-
dowê prostych, tanich i skutecznych urz¹dzeñ do pozys-
kiwania, rejestracji, przetwarzania i analizy tych syg-
na³ów œwiadcz¹cych jednoznacznie o stanie organizmu.
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Rys. 12. Umiejscowienie elektrod przy EOG

Rys. 13. Przebiegi sygna³u EOG z dwóch par elektrod

2.3.B. Inne elektrografie
Magdalena Smoleñ

Zjawisko czynnoœci bioelektrycznej tkanek ¿ywych to-
warzyszy myœli ludzkiej od koñca XVIII wieku, kiedy
to Luigi Galvani, w³oski lekarz, fizjolog i fizyk dokona³

prze³omowego odkrycia „elektrycznoœci zwierzêcej”
w ¿abich udkach. Zapewne nie przypuszczano wówczas,
i¿ zaobserwowany efekt w tak istotnym stopniu wp³ynie
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na rozwój metod poznawczych w medycynie i biologii,
a tym samym na skuteczn¹ elektrodiagnostykê i elek-
troterapiê.

W ogromnym uproszczeniu mo¿na powiedzieæ, i¿
badania elektrograficzne polegaj¹ na pomiarze i rejes-
tracji potencja³ów elektrycznych, których Ÿród³em s¹
procesy zachodz¹ce w komórkach ¿ywego organizmu.
Poza podstawowymi badaniami EKG i EEG, nieocenio-
n¹ pomoc w medycynie i nauce niesie szereg wielu in-
nych, równie ciekawych badañ.

1. ELEKTROMIOGRAFIA

Badanie elektromiograficzne pozwala dokonaæ obser-
wacji dwóch bardzo istotnych zjawisk: ewentualnej
aktywnoœci spontanicznej w warunkach spoczynko-
wych miêœnia, jak i aktywnoœci jednostek ruchowych
w trakcie zamierzonego skurczu. W obrêbie EMG do-
konuje siê podzia³u na elektromiografiê elementarn¹
(ig³ow¹) oraz elektromiografiê globaln¹ (powierzchnio-
w¹) – sEMG (ang. surface electromyography). Pierw-
sza z nich stwarza mo¿liwoœæ klasyfikacji zespo³u cho-
robowego do miogennego lub neurogennego. Druga na-
tomiast bada rozleg³oœæ procesu chorobowego w gru-
pach miêœni, symetriê, b¹dŸ te¿ asymetriê zapisu EMG,
wzajemne dzia³anie ró¿nych grup miêœni, napiêcie miêœ-
niowe.

W elektromiografii elementarnej do zebrania sygna-
³u elektrycznego stosuje siê wk³uwane elektrody ig³o-
we. Technika ta jest zapewne wielokrotnie czulsza od
sEMG, dlatego te¿ doskonale sprawdza siê w przypad-
kach wystêpowania nawet najmniejszych oznak patolo-
gii w czynnoœci miêœniowej. Wówczas jest ona znako-
mitym narzêdziem do precyzyjnego okreœlenia przyczy-
ny i stopnia zaawansowania niepokoj¹cych objawów
klinicznych.

Metod¹ nieinwazyjn¹ i przez to równie¿ du¿o ³at-
wiejsz¹ i szybsz¹ w u¿yciu jest elektromiografia glo-
balna, w której elektrody s¹ przyczepiane na skórze pa-
cjenta. Dziêki niej rejestruje siê ju¿ sumaryczne odpo-
wiedzi mioelektryczne wielu jednostek ruchowych.

W przeci¹gu ostatnich kilkunastu lat mo¿na by³o
zaobserwowaæ szybki rozwój zarówno samej sEMG,
jak i powsta³ej na jej bazie metody sEMG-biofeedback.
Podstaw¹ techniki biofeedback jest wykorzystywanie
tzw. „biologicznego sprzê¿enia zwrotnego” poprzez ob-
razowanie czynnoœci fizjologicznych w czasie rzeczy-
wistym. Dziêki temu pacjent mo¿e w sposób pe³ni œwia-
domy wp³ywaæ na te czynnoœci. Ponadto w przypadku
niemo¿noœci fizjologicznego podtrzymania funkcji miêœ-
ni i nerwów przez okreœlony czas, biofeedback przej-
muje ich rolê i pomaga utrzymaæ si³ê skurczu.

Techniki te s¹ stosowane z du¿ym powodzeniem
m.in. w:

– rehabilitacji pacjentów po przebytych urazach rdze-
nia, udarach, z zanikiem miêœni;

– terapii zaburzeñ pracy miêsni i bólów miêœni o pod-
³o¿u sensoryczno-motorycznym i psychologicznym;

– rehabilitacji miêœni w mózgowym pora¿eniu dzie-
ciêcym, SM, dystrofiach;

– szybkiej rehabilitacji sportowców po przebytych
urazach, naderwaniach miêœni i œciêgien,

– okresowym unieruchomieniu;
– leczeniu stanów zapalnych, przyspieszeniu gojenia

siê ran i blizn i wielu innych.
Okazuje siê, i¿ sEMG niesie pomoc równie¿ w me-

dycynie pracy, gdzie w ³atwy i przystêpny sposób jest
wykorzystywana do oceny obci¹¿enia i zmêczenia uk³a-
du miêœniowo-szkieletowego. Proces zmêczenia miêœni
powoduje bowiem wzrost amplitudy potencja³ów czyn-
noœciowych pobudzonych jednostek ruchowych opisu-
j¹cych rejestracjê elektromiograficzn¹ oraz przesuniêcie
widma mocy w kierunku ni¿szych wartoœci czêstoœci.
Analiza EMG znacz¹co wp³ywa na obiektywn¹ ocenê
stanowisk pracy, jak i na ich optymalne projekty.

W wielu badaniach wykazano istnienie korelacji
miêdzy amplitud¹ sygna³u EMG a si³¹ rozwijan¹ w cza-
sie skurczu miêœni, dlatego te¿ fakt ten wp³yn¹³ na ko-
rzystanie z mo¿liwoœci badania elektromiograficznego
tak¿e w sporcie. Dziêki takiemu pomiarowi uzyskaæ
mo¿na parametry biomechaniczne potrzebne do oceny
techniki ruchu sportowca, a tym samym zwiêkszyæ efek-
tywnoœæ procesu nauki pocz¹tkuj¹cych adeptów wybra-
nej dyscypliny sportowej. Prowadzone s¹ badania nad
technik¹ m.in. biegu sprinterskiego, zjazdu narciarskiego,
wyskoku koszykarza. Ogromnie ciekawym zagadnieniem
jest kontrola szkolenia, w której bierze siê pod uwagê
znaczenie dominuj¹cych bodŸców, specyficznych dla
okreœlonego wspó³zawodnictwa sportowego. I tak np.
percepcja taktylna odgrywa zasadnicz¹ rolê w sportach
walki. Wschodnie sztuki walki, boks, kickboxing, krav
maga, jak i szermierka nale¿¹ do dyscyplin kontaktowych.
Dlatego te¿ wybór odpowiedzi czuciowo-ruchowych
zale¿y od w³aœciwego odbioru informacji na temat si³y
i rodzaju bodŸców dotykowych.

Kolejn¹ ju¿ grupê zastosowañ technik elektromio-
graficznych stanowi projektowanie przedmiotów co-
dziennego u¿ytku. Istnieje wówczas mo¿liwoœæ praw-
dziwie obiektywnej oceny wygody i ³atwoœci u¿ycia
danego urz¹dzenia (tablice steruj¹ce samochodów,
obuwie).

2. ELEKTROGASTROGRAFIA

Jedn¹ z nieinwazyjnych technik diagnostycznych zabu-
rzeñ czynnoœciowych przewodu pokarmowego jest re-
jestracja powierzchniowa aktywnoœci mioelektrycznej
¿o³¹dka (rys. 1) tzw. elektrogastrografia (EGG).
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Ze wzglêdu na ró¿ny typ patomechanizmu zaburze-
nia czynnoœci motorycznej ¿o³¹dka dzieli siê na nastê-
puj¹ce grupy:

– neurogenne – zazwyczaj o wysokiej amplitudzie,
czêsto pojawiaj¹cej siê tachygastrii o zaburzonej
koordynacji aktywnoœci motorycznej;

– miogenne – charakteryzuj¹ce siê nisk¹ amplitud¹
skurczu i zwykle prawid³ow¹ propagacj¹ czynnoœci
skurczowej

– z³o¿one – wystêpuje w nich zarówno mechanizm
neuro- jak i miogenny.

Przebieg aktywnoœci elektrycznej ¿o³¹dka zak³ócany
jest ró¿norakimi artefaktami, takimi jak: EKG, oddech,
czynnoœæ motoryczna innych odcinków przewodu po-
karmowego, ruchy cia³a. Z uwagi na tego typu zak³óce-
nia zachodzi koniecznoœæ stosowania uk³adów filtruj¹-
cych oraz analizy matematycznej (FFT).

Ró¿nego rodzaju nieprawid³owoœci i odstêpstwa
w zapisie EGG obserwowane s¹ w:

– czynnoœciowych bólach brzucha, chorobie refluk-
sowej prze³yku, zespole jelita wra¿liwego, dyspep-
sji czynnoœciowej (rys. 2), chorobie lokomocyjnej,
zespole cyklicznych wymiotów;

– jad³owstrêcie psychicznym, bulimii;
– nadczynnoœci tarczycy, sklerodermii, czy te¿ cu-

krzycy.
Nale¿y jednak zaznaczyæ fakt, ¿e do tej pory ustale-

nie specyficznego typu zapisu elektrogastrograficzne-
go, który by³by w stanie zró¿nicowaæ poszczególne ro-
dzaje schorzeñ, pozostaje w fazie badañ naukowo-me-
dycznych. Prowadzone s¹ intensywne badania nad zna-
lezieniem swoistych zaburzeñ w EGG np. dla refluksu
¿o³¹dkowo-prze³ykowego w celu potencjalnego zasto-
sowania w przysz³oœci EGG jako badania przesiewowe-
go. Pomimo istnienia jeszcze wielu niejasnoœci, EGG

stanowi nieinwazyjne, powtarzalne badanie, które z po-
wodzeniem jest uzupe³nieniem innych metod diagnos-
tycznych w rozpoznawaniu zaburzeñ motoryki prze-
wodu pokarmowego.

3. ELEKTROOKULOGRAFIA

Sygna³ EOG zwi¹zany jest z istniej¹c¹ sta³¹ (w danych
warunkach oœwietlenia) ró¿nic¹ potencja³ów miêdzy
rogówk¹ a siatkówk¹, przy czym siatkówka posiada po-
tencja³ ujemny, zaœ rogówka dodatni. W momencie
gdy po przeciwleg³ych stronach ga³ki ocznej zostan¹
umieszczone elektrody, to ³adunek dodatni bêdzie mia³a
elektroda po stronie rogówki. Dziêki temu podczas ru-
chów ga³ek ocznych bêdziemy obserwowaæ zmianê ³a-
dunku elektrod.

Uwa¿a siê, ¿e EOG stanowi odpowiedŸ odzwiercied-
laj¹c¹ interakcje miêdzy warstw¹ fotoreceptorów a war-
stw¹ nab³onka barwnikowego.

Elektrookulografia pozwala na okreœlenie stopnia
zmian organicznych siatkówki. Stanowi uzupe³nienie
elektroretinografii, gdy¿ dostarcza niezbêdnych danych
o potencja³ach generowanych przez RPE (nab³onek
barwnikowy siatkówki). Nab³onek ten reaguje na ruch
jonów (spadek poziomu potasu) podczas jasnoœci i ciem-
noœci. Badanie wiêc wykonuje siê zarówno w oœwietlo-
nym pomieszczeniu, jak i przy ca³kowitym braku dostê-
pu œwiat³a. Wynikiem jest tzw. wskaŸnik Ardena defin-
iowany jako stosunek amplitudy maksymalnego poten-
cja³u w jasnoœci i minimalnego potencja³u w ciemnoœci.
Przyjmuje siê, i¿ dla zdrowego oka wskaŸnik ten powi-
nien byæ wiêkszy od 1,7. Poni¿ej przedstawiono zale¿-
noœci amplitudy sygna³u EOG od czasu dla zapisu pra-
wid³owego i dla pacjenta z chorob¹ Besta (rys. 3).

Rys. 1. Prawid³owy rytm elektryczny ¿o³¹dka – EGG przed-
posi³kowa
�ród³o: [5]

Rys. 2. Przedposi³kowa tachygastria w dyspepsji
czynnoœciowej

�ród³o: [5]
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4. ELEKTRORETINOGRAFIA

Wyró¿nia siê trzy podstawowe rodzaje elektroretino-
grafii: FERG (Flash ERG), PERG (Pattern ERG) oraz
mfERG (multifocal ERG). Pierwsza z nich polega na
ca³opolowej odpowiedzi siatkówki na b³ysk œwietlny.
Dziêki wybiórczemu pobudzaniu poszczególnych rodza-
jów fotoreceptorów (czopków i prêcików) w zale¿noœci
od parametrów zastosowanego bodŸca, mo¿na ró¿nico-
waæ odpowiedzi pochodz¹ce z czopków, czy prêcików.

Metoda PERG pozwala dokonaæ rozró¿nienia zabu-
rzeñ spowodowanych uszkodzeniem siatkówki od tych
bêd¹cych wynikiem uszkodzenia nerwu wzrokowego.
Stosuje siê j¹ czêsto w przypadkach spadku ostroœci
widzenia z niewiadomych przyczyn. W badaniu takim
u¿ywany jest specyficzny rodzaj bodŸca, zwany wzor-
cem (pattern). Najczêœciej jego rolê pe³ni czarno-bia³a
szachownica na ekranie monitora, gdzie pola bia³e i czar-
ne zamieniaj¹ siê miejscami w sposób okresowy.

Jedn¹ z najbardziej pomys³owych technik badaw-
czych nale¿¹cych do ERG jest mfERG (rys. 4), które
dostarcza informacji o czynnoœci czopków w ró¿nych
regionach siatkówki. Otrzymywane s¹ topograficzne
mapy z du¿ej liczby ma³ych obszarów siatkówki, od kil-
kunastu do 63, 103, 241, a nawet powy¿ej 500. W tym
wypadku stosowana jest skalowalna matryca szeœciok¹-
tów (bia³ych i czarnych). W badaniu tym mo¿na rozró¿-
niæ Flash mfERG oraz Pattern mfERG. W pierwszym

przypadku ka¿dy z szeœciok¹tów jest w ca³oœci czarny lub
bia³y w danej ramce. Gdy natomiast w obrêbie ka¿dego
z szeœciok¹tów zachodzi lokalne modulowanie kontras-
tu, otrzymywane odpowiedzi s¹ typu Pattern mfERG.
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Rys. 3. EOG prawid³owe (wsk. Ardena = 2,6) i EOG pacjenta
z chorob¹ Besta (wsk. Ardena = 1,33)

�ród³o: [6]
Rys. 4. Mapy mfERG – zapis pacjenta z AMD (zwyrodnienie

plamki ¿ó³tej) i zapis prawid³owy
�ród³o: [6]



2.4.A. Potencja³y wywo³ane w mózgu (ABR)
Jaros³aw Bu³ka, Ireneusz Wochlik, Andrzej Izworski

1. WPROWADZENIE

Elektryczne odpowiedzi mózgu na stymulacjê akustycz-
n¹, rejestrowane na zewn¹trz czaszki za pomoc¹ technik
wywodz¹cych siê z EEG, okreœlane s¹ jako s³uchowe
potencja³y wywo³ane – AEP (Auditory Evoked Potentials).

Metoda elektrofizjologicznej diagnostyki systemu
s³uchowego pacjenta oparta jest na poœredniej rejes-
tracji biopotencja³ów elektrycznych, gdy¿ bezpoœrednia
rejestracja aktywnoœci elektrycznej struktur mózgowia
mo¿liwa jest wy³¹cznie metodami inwazyjnymi. W od-
niesieniu do badania ludzi oczywiœcie takie rozwi¹zanie
jest nie do przyjêcia, dlatego diagnostykê systemu s³u-
chowego oparto na poœrednim wnioskowaniu o aktyw-
noœci elektrycznej oœrodkowego uk³adu nerwowego,
bêd¹cej nastêpstwem us³yszenia bodŸca akustycznego.
Rejestracji i analizie podlegaj¹ wy³¹cznie wtórne poten-
cja³y, daj¹ce siê zmierzyæ na powierzchni skóry g³owy.

Badanie AEP polega na zarejestrowaniu elektrycz-
nej aktywnoœci obserwowanej na powierzchni czaszki,
jej przetworzeniu w taki sposób, by nios³a ona informa-
cje na temat reakcji mózgu na bodziec akustyczny oraz
finalnie, na wskazaniu ich charakterystycznych cech,
istotnych z punktu widzenia prowadzonego badania.
AEP posiadaj¹ szerokie zastosowania kliniczne, m.in.
w neurologii i pediatrii, jak równie¿ stanowi¹ cenne na-
rzêdzie w badaniach poznawczych mechanizmów dzia-
³ania uk³adu nerwowego.

W uk³adzie s³uchowym mo¿na zarejestrowaæ kilka-
naœcie ró¿nych potencja³ów, które generowane s¹ w œli-
maku, nerwie s³uchowym, w pniu mózgu, w oœrodkach
podkorowych i korze mózgowej. Wyró¿nikiem poten-
cja³ów powstaj¹cych na poszczególnych piêtrach drogi
s³uchowej jest czas up³ywaj¹cy od podania bodŸca do
pojawienia siê szczytów poszczególnych fal. Czas ten
okreœla siê terminem – latencja (latency), chocia¿ w na-
zewnictwie polskim stosowany jest równie¿ niekiedy
termin – czas utajenia. W zale¿noœci od poziomu uk³adu
s³uchowego, z którego pochodz¹ potencja³y, latencja
mo¿e wynosiæ kilka, kilkadziesi¹t lub kilkaset milisekund.
Potencja³y, które powstaj¹ w ci¹gu pierwszych 10 ms od
podania bodŸca, nazywa siê potencja³ami krótko-
latencyjnymi – SLR (Short Latency Responses). Poten-
cja³y generowane w przedziale czasu od 10 do 100 ms
nosz¹ miano potencja³ów œredniolatencyjnych – MLR
(Middle Latency Responses), natomiast potencja³y ge-
nerowane w czasie d³u¿szym nazywane s¹ potencja³ami
d³ugolatencyjnymi – LLR (Long Latency Responses).

W praktyce klinicznej najczêœciej prowadzi siê dia-
gnostykê na podstawie potencja³ów szybkich (krótko-
latencyjnych), które zawieraj¹ seriê kilku fal. Ich poja-
wienie siê przypisywane jest aktywacji j¹der s³ucho-
wych klasycznej drogi s³uchowej w pniu mózgu – st¹d
pochodzi nazwa tych potencja³ów – ABR (Auditory
Brainstem Response). Zarówno œredniolatencyjne, jak
i póŸne (d³ugolatencyjne) potencja³y wywo³ane s¹ wy-
nikiem aktywacji kory mózgowej, co powoduje, ¿e ich
obraz jest mniej czytelny i bardziej zmienny osobniczo.

2. OPIS SYGNA£U ABR

Rysunek 1 przedstawia zapis s³uchowych potencja³ów
wywo³anych pnia mózgu osoby normalnie s³ysz¹cej.

Rejestrowane i analizowane potencja³y generowane
s¹ w ci¹gu pierwszych 10 ms po podaniu bodŸca akus-
tycznego. Ju¿ w 1971 roku wykazano, ¿e pochodzenie
ABR zwi¹zane jest ze strukturami drogi s³uchowej pnia
mózgu, jak równie¿, ¿e mo¿na je rejestrowaæ z po-
wierzchni czaszki. OdpowiedŸ sk³ada siê z kilku fal
oznaczonych cyframi rzymskimi. Powszechnie uwa¿a
siê, ¿e fala I generowana jest w czêœci dystalnej nerwu
s³uchowego, fala II w jego czêœci proksymalnej, fala III
g³ównie w j¹drach œlimakowych, fala IV g³ównie w ze-
spole oliwki górnej, a fala V g³ównie w j¹drach wstêgi
bocznej. Jakakolwiek patologia w obrêbie wymienionych
struktur anatomicznych mo¿e spowodowaæ zmianê
morfologii zapisu oraz parametrów czasowych (latencji
i interwa³ów) i amplitud poszczególnych fal – a w przy-
padku powa¿nej patologii prowadz¹cej do neurogennej
g³uchoty – nawet do ca³kowitego braku odpowiednich
struktur w przebiegu rejestrowanego sygna³u.
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Rys. 1. Zapis sygna³u ABR osoby normalnie s³ysz¹cej
Objaœnienia w tekœcie

�ród³o: [10]



Metoda s³uchowych potencja³ów wywo³anych pnia
mózgu stosowana jest w praktyce klinicznej w ocenie
progu s³yszenia, czyli w wykrywaniu i ocenie stopnia
ewentualnej g³uchoty pacjenta. Dodatkowo metoda ta
znajduje zastosowanie w diagnostyce ró¿nicowej zabu-
rzeñ s³uchu, w monitorowaniu funkcji nerwu s³uchowe-
go i pnia mózgu podczas zabiegów otoneurochirurgicz-
nych oraz w badaniach przesiewowych s³uchu u nowo-
rodków i niemowl¹t.

3. BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE
POLEGAJ¥CE NA REJESTRACJI ABR

Rejestracja s³uchowych potencja³ów wywo³anych wy-
maga odpowiedniej aparatury. Typowy zestaw pomia-
rowy, przedstawiony na rysunku 2 zawiera stymulator
akustyczny (c), wzmacniacz biologiczny z filtrami pas-
mowymi (a), przetwornik analogowo-cyfrowy (b), uœred-
niacz (d) oraz komputer (e)

Nowoczesne urz¹dzenia do rejestracji ABR (rys. 3)
stanowi¹ obecnie w wiêkszoœci przypadków po³¹czenie
komputerów stacjonarnych lub przenoœnych z odpo-
wiednimi przystawkami, zawieraj¹cymi stymulatory,
wzmacniacze biologiczne i procesory sygna³owe, które
przeznaczone s¹ do obróbki matematycznej i statystycz-
nej zarejestrowanych sygna³ów. Komputer wykorzysty-
wany jest zazwyczaj do wizualizacji i wydruku wyni-
ków oraz do organizacji bazy danych.

S³uchowe potencja³y wywo³ane, których amplituda
jest bardzo niska w porównaniu z aktywnoœci¹ sponta-
niczn¹ mózgu, wydobywa siê dziêki zastosowaniu tech-
niki uœredniania synchronicznego. Technika ta w zale¿-
noœci od rodzaju potencja³ów, ich amplitudy, a co za tym
idzie, od ilorazu amplitud sygna³u i czynnoœci sponta-
nicznej mózgu, wymaga rejestracji kilkudziesiêciu, kil-
kuset, a czasami nawet kilku tysiêcy pojedynczych odpo-
wiedzi, dla poprawnego wydobycia interesuj¹cych po-
tencja³ów spoœród silniejszych od nich sygna³ów t³a. Sy-
gna³y o du¿ej amplitudzie wymagaj¹ mniejszej liczby
uœrednieñ pojedynczych odpowiedzi, natomiast sygna³y
o niskiej amplitudzie – du¿ej liczby uœrednieñ.

Technika uœredniania synchronicznego bazuje na
wykorzystaniu sta³ej zale¿noœci czasowej pomiêdzy po-
budzeniem i potencja³em wywo³anym przez to pobu-
dzenie. Przy wielokrotnym powtarzaniu bodŸca poten-
cja³ wywo³any, pochodz¹cy z okreœlonego poziomu
drogi s³uchowej, pojawia siê zawsze z takim samym
opóŸnieniem czasowym w stosunku do bodŸca.

W celu przeprowadzenia kompleksowych badañ audio-
metrycznych ABR nale¿y zebraæ odpowiedni¹ iloœæ da-
nych. W tym celu wykonuje siê serie pomiarów dla
stopniowo malej¹cych natê¿eñ bodŸca akustycznego,
np. z przedzia³u od 90 do 10 dB z odstêpem co 10 dB
(tworz¹ce tzw. szereg natê¿eniowy).

Zwykle pomiary takie s¹ wykonywane wielokrotnie.
Bodziec akustyczny mo¿e byæ trzaskiem, b¹dŸ tonem
o ró¿nej wysokoœci, np. 500 Hz, 1000 Hz lub 2000 Hz.
Badania wykonywane s¹ oddzielnie dla ka¿dego ucha.

4. PARAMETRY SYGNA£ÓW ABR

Klinicznie znacz¹cymi informacjami zawartymi w sy-
gnale ABR s¹ amplitudy i czasy utajenia (latencje) po-
szczególnych za³amków. W typowym sygnale ABR
za³amek V jest najbardziej wyraŸnym i najpewniejszym
sk³adnikiem. Zwykle sk³ada siê on z wyraŸnego szczy-
tu, po którym nastêpuje d³ugie, strome, opadaj¹ce zbo-
cze. Powstaje przez to wyraŸna linia, po której lewej
stronie pozostaj¹ za³amki od I do V.

Fale I, III i V s¹ najczêœciej traktowane jako najwa¿-
niejsze z punktu widzenia oceny audiologicznej.
W ocenie klinicznej potencja³u wywo³anego bierze siê
pod uwagê wiele ró¿nych parametrów zwi¹zanych zwy-
kle z fal¹ V, np.: czas utajenia (latencjê) fali V, ró¿nicê
w czasie utajenia fal I oraz V, brak któregoœ z wymie-
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nionych za³amków, a zw³aszcza fali V, czy te¿ pomiar
ilorazu wartoœci amplitud fali V oraz I.

Na rysunku 4 przedstawiono najistotniejsze z punktu
widzenia diagnostyki parametry pojedynczej rejestracji
ABR.

Odpowiedzi wywo³ane rejestrowane dla stopniowo
malej¹cego natê¿enia bodŸca stymuluj¹cego maj¹ coraz
bardziej rozmyty charakter. Maleje amplituda posz-
czególnych fal, w wyniku czego staj¹ siê one coraz trud-
niej identyfikowalne. Jednak w przypadku osób dobrze
s³ysz¹cych za³amek V pozostaje rozpoznawalny nawet
dla natê¿enia 10 dB (a czasem mniejszego). Dla male-
j¹cego natê¿enia bodŸca stymuluj¹cego wzrasta jednak
czas utajenia V za³amka, co ³atwo zauwa¿yæ, analizuj¹c
rejestracjê przedstawion¹ na rysunku 5.

W przypadku badania czu³oœci s³uchu istotne jest
wyznaczenie progowego natê¿enia stymulacji, przy któ-
rym charakterystyczny V za³amek przestaje byæ rozpoz-
nawalny w sygnale. W szczególnoœci w badaniach prze-
siewowych niemowl¹t przyjmuje siê, ¿e stwierdzenie
obecnoœci V za³amka w zapisach odpowiedzi uzyskanych
dla natê¿eñ do 30 dB decyduje o zakwalifikowaniu
dziecka do grupy s³ysz¹cych [15, 42, 43, 49], natomiast
przeciwna sytuacja sygnalizuje g³uchotê. Oczywiœcie
odpowiedŸ pozytywna musi dotyczyæ obydwu uszu.

5. DIAGNOZOWANIE
SYSTEMU S£UCHOWEGO CZ£OWIEKA
Z WYKORZYSTANIEM METODY ABR

Metoda s³uchowych potencja³ów wywo³anych pnia
mózgu stosowana jest obecnie w praktyce klinicznej
przede wszystkim w ocenie progu s³yszenia, w diagnos-
tyce ró¿nicowej zaburzeñ s³uchu, w monitorowaniu
funkcji nerwu s³uchowego i pnia mózgu podczas zabie-
gów otoneurochirurgicznych oraz w badaniach przesie-
wowych s³uchu u noworodków i niemowl¹t.

Szczególn¹ zalet¹ opisywanej metody jest mo¿li-
woœæ stosowania jej bez ograniczeñ wiekowych, a wiêc
zarówno u noworodków jak i osób doros³ych. Dla dzieci
w wieku poni¿ej pierwszego roku ¿ycia jest to obecnie
standardowe badanie s³u¿¹ce do obiektywnej oceny g³ê-
bokoœci ubytku s³uchu. Dzieci kilkumiesiêczne badane
s¹ prawie wy³¹cznie w œnie naturalnym, natomiast dzie-
ci w przedziale wieku od 1 roku do 4 lat w stanie czu-
wania, w œnie naturalnym lub indukowanym farmakolo-
gicznie, czyli podczas p³ytkiej narkozy. Przyk³ad reali-
zacji takiego badania pokazuje rysunek 6.
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Rys. 4. Parametry sygna³u ABR: I, III, V – fale;
lI, lIII, lV – latencje poszczególnych fal

Rys. 5. Wzrost czasu utajenia fali V wraz z malej¹cym
natê¿eniem bodŸca stymuluj¹cego

�ród³o: [10] Rys. 6. Przyk³ady realizacja badania ABR



Nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e pomiêdzy ba-
daniami audiometrycznymi progu s³yszenia i badaniami
elektrofizjologicznymi istnieje wiele ró¿nic.

Badanie audiometryczne zalicza siê do grupy badañ
psychoakustycznych, w których anga¿owany jest ca³y
uk³ad s³uchowy, natomiast badanie elektrofizjologiczne
do badañ czynnoœciowych, w których ocenia siê od-
dzielnie funkcjê poszczególnych odcinków drogi s³u-
chowej, bez oceny czynnika subiektywnego pacjenta.
Podczas badania audiometrycznego dokonuj¹ siê nie
tylko procesy przetwarzania energii akustycznej w im-
pulsy nerwowe i przesy³ania ich do oœrodków w central-
nym uk³adzie nerwowym, ale zachodz¹ równie¿ proce-
sy percepcji i analizy s³uchowej, których ocena w bada-
niu ABR jest niemo¿liwa.

W badaniu ABR wskaŸnikiem progu s³yszenia jest
fala V.

Wyznaczenie progu s³yszenia za pomoc¹ ABR sk³a-
da siê zasadniczo z dwóch etapów:

1. rejestracji pewnej liczby odpowiedzi wed³ug proce-
dury okreœlanej mianem „szeregu natê¿eniowego”,

2. analizy tych odpowiedzi w celu wyznaczenia ich
progu.

Intensywnoœæ bodŸca zmniejszana jest skokowo, za-
zwyczaj co 20 i 10 dB, przy czym z regu³y w pobli¿u
progu rejestracje dla tego samego poziomu bodŸca po-
wtarza siê dwu- lub trzykrotnie.

Rysunek 7a przedstawia odpowiedzi ABR dla trza-
sku zarejestrowane u dziecka o s³uchu prawid³owym.
Rysunek 7b przedstawia rejestracjê ci¹gu natê¿enio-
wego ABR u dziecka z du¿ym ubytkiem s³uchu, nato-
miast na rysunek 7c u dziecka z bardzo g³êbokim ubyt-
kiem s³uchu.

Na wskazanych przyk³adach widaæ, ¿e dla s³uchu
prawid³owego próg odpowiedzi wynosi³ 10 dB nHL,
natomiast w przyk³adzie z rysunku 7c w ogóle nie wy-
kryto fali V, co oznacza, ¿e próg s³yszenia w paœmie
2000÷4000 Hz jest wiêkszy ni¿ 100 dB nHL. Je¿eli
chcemy oznaczyæ próg s³yszenia dla innych czêstotli-
woœci audiometrycznych, to nale¿y wykonaæ dodatkowe
rejestracje ABR dla krótkich tonów o ró¿nych czêsto-
tliwoœciach.

Rezultatem takiego badania jest tzw. zrekonstruowa-
ny audiogram, który traktujemy jako równowa¿ny au-
diogramowi tonalnemu. W praktyce klinicznej badanie
progu s³yszenia za pomoc¹ ABR wykonuje siê najczêœ-
ciej dla czêstotliwoœci 500 i 1000 Hz, stosuj¹c krótkie
tony oraz w zakresie 2000÷4000 Hz za pomoc¹ trzasku.
Powstaje w ten sposób trzypunktowy audiogram, który
daje informacje o czu³oœci s³uchu dziecka, zarówno dla
niskich jak i wysokich czêstotliwoœci. Audiogram ten
mo¿e stanowiæ podstawê do dobrania odpowiedniego
aparatu s³uchowego. Na rysunku 8 przedstawiono przy-
k³ad rekonstrukcji audiogramu u osoby z jednostron-
nym wysokoczêstotliwoœciowym ubytkiem s³uchu typu
œlimakowego.

Ocena czu³oœci s³uchu za pomoc¹ rejestracji odpo-
wiedzi ABR przy stymulacji ucha drog¹ powietrzn¹
(przez s³uchawki) jest mo¿liwa dla czêstotliwoœci z za-
kresu od 500 do 8000 Hz, dla ubytków s³uchu nieprze-
kraczaj¹cych 100 dB HL. B³¹d oznaczenia progu s³y-
szenia w badaniach ABR zazwyczaj nie przekracza
10 dB. Czas badania œpi¹cego dziecka wynosi ok. 30 min.
Metoda ta ma ograniczone zastosowanie w przypad-
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a)

b)

c)

Rys. 8. Przyk³ad rekonstrukcji audiogramu u osoby z jedno-
stronnym wysokoczêstotliwoœciowym ubytkiem s³uchu typu

œlimakowego
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kach, w których zaburzenia s³uchu spowodowane usz-
kodzeniem œlimaka wspó³istniej¹ z zaburzeniami funk-
cji nerwu s³uchowego, oœrodków w pniu mózgu lub
w korze mózgowej. W tych przypadkach mo¿e siê oka-
zaæ, ¿e ocena kliniczna s³uchu dziecka bêdzie znacznie
odbiega³a od wyniku badania ABR.

Wœród obiektywnych badañ s³uchu rola s³uchowych
potencja³ów wywo³anych pnia mózgu we wczesnej dia-
gnostyce zaburzeñ s³uchu u ma³ych dzieci jest najwiêk-
sza. Dziêki tym badaniom mo¿na znacznie skróciæ czas
rozpoznania zaburzeñ s³uchu u ma³ego dziecka i przys-
pieszyæ w ten sposób moment rozpoczêcia w³aœciwego
leczenia lub rehabilitacji za pomoc¹ aparatu s³uchowego.

Badanie przesiewowe w kierunku zaburzeñ pozaœli-
makowych s³uchu metod¹ ABR wykonuje siê u osób
z nag³ym lub postêpuj¹cym niedos³uchem, u osób z szu-
mami usznymi oraz osób z incydentami zaburzeñ rów-
nowagi lub zawrotów g³owy.

W œwietle obowi¹zuj¹cych ju¿ w Polsce przepisów,
badanie s³uchu u noworodków wchodzi w zakres obo-
wi¹zkowych badañ profilaktycznych. W ocenie czu³oœ-
ci s³uchu u noworodków i ma³ych dzieci, ABR jest me-
tod¹ stosowan¹ z wyboru.

Podsumowuj¹c, mo¿na wskazaæ nastêpuj¹ce zalety
tej metody decyduj¹ce o jej wyborze do badañ:

– mo¿liwoœæ stosowania metody niezale¿nie od wie-
ku pacjenta,

– du¿a powtarzalnoœæ wyników badañ,
– nieinwazyjnoœæ,
– ³atwa interpretacja,
– pomijalny wp³yw anestezji,
– mo¿liwoœæ monitorowania dojrzewania drogi s³u-

chowej.
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2.5.A. Analiza dŸwiêków mowy dla celów medycznych
Wies³aw Wszo³ek

1. WPROWADZENIE

Odbierany za pomoc¹ s³uchu œwiat dŸwiêków stanowi
niezwykle wa¿ne Ÿród³o informacji o otaczaj¹cej nas
przestrzeni.

DŸwiêk odbierany przez cz³owieka mo¿na podzieliæ
na dwie kategorie:

– pierwsza – najwa¿niejsza jest kategoria informa-
cyjna1, przekazywanie informacji o obiekcie gene-
ruj¹cym dŸwiêk lub o zjawiskach towarzysz¹cych
powstawaniu dŸwiêku,

– druga – dŸwiêki zak³ócaj¹ce, powoduj¹ce u odbior-
cy negatywne skutki, wywo³uj¹ce zmêczenie, czy
wreszcie ból.

Akustyczne sygna³y diagnostyczne s¹ coraz po-
wszechniej wykorzystywane w ró¿nych badaniach me-
dycznych. Sygna³ akustyczny, a póŸniej ekstrahowane
z niego parametry, s¹ Ÿród³em informacji o budowie
(anatomia) i prawid³owoœci pracy (fizjologia) oraz o ano-
maliach i schorzeniach wewnêtrznych organów cz³o-
wieka (patologia).

Istniej¹ zjawiska, których z³o¿onoœæ przekracza
wszelkie wyobra¿enie, a które subiektywnie oceniamy
jako pospolite i banalne. Dopiero bli¿sze zbadanie tych
zjawisk, a w szczególnoœci próba wykorzystania ich na
gruncie techniki, uœwiadamiaj¹ z jak bardzo skompliko-
wanym obiektem mamy do czynienia. Do zjawisk
omawianej klasy nale¿y mowa.

Doskona³oœæ naturalnego systemu artykulacyjnego,
jakim dysponuj¹ niemal wszyscy ludzie, powoduje po-
wszechne wra¿enie, ¿e proces artykulacji jest ³atwy,
prosty i naturalny. Tymczasem w rzeczywistoœci jêzyk,
wargi i struny g³osowe wykonuj¹ tysi¹ce bardzo precy-
zyjnych ruchów. Powstaj¹cy przy tym zespó³ dŸwiêków
zawiera mnóstwo ró¿norodnych informacji, wœród któ-
rych s¹:

– semantyczne (zwi¹zane z treœci¹ wypowiedzi),
– osobnicze (pozwalaj¹ce rozpoznaæ osobê mówi¹c¹),
– emocjonalne (mo¿na poznaæ stan osoby, a tak¿e

sk¹d mówi¹cy pochodzi, jaki jest jego status spo-
³eczny, wykszta³cenie, a tak¿e stan zdrowia).

Wszystkie wymienione rodzaje informacji mo¿na
z dŸwiêku mowy „wy³owiæ” odpowiednio wprawnym
i odpowiednio wytrenowanym uchem, przy czym proces

ten wydaje siê równie¿ subiektywnie jeszcze ³atwiejszy
ni¿ artykulacja. W rzeczywistoœci analiza akustyczna
dŸwiêków mowy, pozwalaj¹ca na ich rozpoznanie i in-
terpretowanie jest bardzo z³o¿ona.

Z punktu widzenia techniki, mowa, a dok³adniej –
sygna³ akustyczny mowy stanowi nader wa¿ny i intere-
suj¹cy obiekt. W technice dok³ada siê wiele starañ, aby
ten najdogodniejszy sygna³ optymalnie wykorzystaæ
w systemach komunikacji takich jak:

Cz³owiek – cz³owiek, Cz³owiek – maszyna

a tak¿e:

maszyna – Cz³owiek.

I wreszcie (co nas z punktu widzenia tego podrêczni-
ka najbardziej interesuje) w systemach sygna³ dŸwiê-
kowy mo¿na wykorzystaæ do diagnostyki medycznej.

W medycynie klinicznej stosowane s¹ powszechnie
dwie tradycyjne metody diagnostyki narz¹du g³osu.
Pierwsza polega na subiektywnej ocenie s³uchowej g³o-
su pacjenta. Druga zaœ sprowadza siê do oglêdzin struk-
tury anatomicznej elementów fonacyjnych i artykula-
cyjnych narz¹du g³osu, przy zastosowaniu mniej lub
bardziej z³o¿onych œrodków pomocniczych (strobosko-
pia, kinematografia, wideokymografia – VKG, fotoglo-
tografia – PGG, elektrolaryngografia – ELG, dwupunk-
towa interferometria holograficzna, ultrasonografia –
USG i inne).

Metody akustyczne nale¿¹ do metod nieinwazyjnych
i zobiektywizowanych, wiêc s¹ generalnie korzystne.
Badania prowadzone tymi metodami oparte s¹ – naj-
ogólniej mówi¹c – na analizie wartoœci informacyjnej
sygna³u mowy jako naturalnego i ostatecznego produk-
tu dzia³ania narz¹du g³osu.

Akustyka mowy dostarcza szereg metod oceny
jakoœci sygna³u mowy umo¿liwiaj¹c jej wielostronn¹
analizê wraz z wizualizacj¹ jej wyników i przebiegu ich
zmiennoœci podczas mówienia[7]. Jednak¿e bezpoœred-
nia analiza tego typu przebiegów jest bardzo z³o¿ona
i wymaga du¿ego doœwiadczenia, zw³aszcza w przypad-
ku analizowania mowy patologicznej. St¹d rozwijane s¹
i wci¹¿ wzbogacane metody automatyzacji procesów
analizy i rozpoznawania sygna³u mowy, a wyniki tych
badañ s¹ przedstawiane w licznych pracach [2, 3].

1 Pierwsze doniesienie o wykorzystaniu zjawisk akustycznych (emisji akustycznej) do celów diagnozy datuje siê z 1350 r. Za-
pisana w Codex Germaneus procedura diagnostyczna mia³a postaæ: „jeœli chcesz sprawdziæ, czy siarka jest dobra czy z³a,
przy³ó¿ jej kawa³ek do ucha i naciœnij j¹. Jeœli siarka trzeszczy, jest dobra, jeœli milczy, to z³a siarka.”



2. POJÊCIA PODSTAWOWE

W tym podrozdziale skrótowo opisano pojêcia, które
bêd¹ u¿ywane w dalszej czêœci niniejszego rozdzia³u.

Ciœnienie akustyczne – jest to lokalne, szybkozmien-
ne w czasie odchylenie chwilowej wartoœci ciœnienia
od ciœnienia P0, zwanego ciœnieniem statycznym, panu-
j¹cego w oœrodku, gdy nie rozchodzi siê w nim fala
akustyczna.

Szeroki zakres zmian ciœnienia akustycznego spoty-
kany w œrodowisku spowodowa³, ¿e w praktyce pos³u-
gujemy siê tzw. poziomem ciœnienia akustycznego. Rów-
nie¿ wartoœæ czu³oœci narz¹du s³uchu maleje w przybli-
¿eniu logarytmicznie, zgodnie z prawem Webera-Fech-
nera2.

Poziom ciœnienia akustycznego L definiujemy jako:

L
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p
sk�20
0

log [dB] (2.1)

gdzie:
psk – wartoœæ skuteczna ciœnienia akustycznego

w danym punkcie w Pa,
p0 – ciœnienie odniesienia wynosz¹ce 20 �Pa.

Bardzo wa¿nym parametrem charakteryzuj¹cym prze-
bieg sygna³u akustycznego mowy jest ton krtaniowy,
zwany równie¿ tonem podstawowym. Powstaje on jako
wynik przep³ywu strumienia powietrza wyp³ywaj¹cego
z p³uc przez wi¹zad³a g³osowe, które doznaj¹c drgañ
pod³u¿nych staj¹ siê generatorem akustycznym mowy
cz³owieka.

Moc akustyczna – jest to iloœæ energii jak¹ wysy³a
Ÿród³o dŸwiêku w jednostce czasu

Przydatnymi parametrami stosowanymi w analizie
akustycznej mowy s¹ momenty widmowe, gdzie mo-
ment m-tego rzêdu w j-tej chwili czasu t mo¿na okreœliæ
nastêpuj¹co:

M m G t f fj i
i fd

i fg

i
m( ) ( , ) [ ]�

�

�

! (2.2)

gdzie:
G(tj,fi

)
– wartoœæ i-tej sk³adowej czêstotliwoœcio-

wej widma czasowo-czêstotliwoœcio-
wego w j-tej chwili czasowej,

fi – czêstotliwoœæ œrodkowa i-tego pasma
wyró¿nionego w analizie czêstotliwoœ-
ciowej,

fd, fg – s¹ odpowiednio w dyskretnej skali czê-
stotliwoœci wartoœciami ograniczaj¹cy-
mi od do³u i od góry pasmo przyjête do
wyznaczenia momentu widmowego.

Wartoœci widma podaje siê w decybelach. Najbar-
dziej istotnym w analizie widmowej jest moment zero-
wego rzêdu M(0) u¿ywany do normalizacji momentów
wy¿szych rzêdów. Wygodnie jest, bowiem stosowaæ
momenty unormowane (2.3):

M m
M m

M
u ( )

( )

( )
�

0
(2.3)

Dla potrzeb analizy sygna³u mowy najczêœciej stosu-
je siê nastêpuj¹ce momenty:

Moment zerowy (tzw. jego odpowiednikiem po wy-
dzieleniu przez liczbê pasm czêstotliwoœci pomiêdzy fd

i fg jest œrednia amplituda widma) – czêsto jest stoso-
wany w analizie sygna³u mowy do wykrywania ró¿nicy
pomiêdzy g³oskami dŸwiêcznymi a bezdŸwiêcznymi.
Definiujemy go jako:

M t G t fi
i fd

i fg

0 ( ) ( , )�
�

�

! (2.4)

Pierwszy moment widma (œrednia czêstotliwoœæ
wa¿ona) – interpretowany jest jako œrodek ciê¿koœci
widma zale¿noœci¹:
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(2.5)

Drugi moment widma (dyspersja widmowa) – po-
zwala ró¿nicowaæ typowe deformacje widma. Jest on
przedstawiony jako zale¿noœæ:
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Formanty definiujemy jako lokalne maksima ob-
wiedni charakterystyki amplitudo-czêstotliwoœciowej
sygna³u, a wartoœci czêstotliwoœci, przy których wystê-
puj¹ – czêstotliwoœciami formantowymi (oznaczone s¹
kolejno jako F1, F2, F4, ... itd.). Na rysunku 1 przedsta-
wiono rozk³ad formantów dla samog³oski „i”.

Wspó³czynniki cepstralne wyznaczamy z relacji (2.7)3.
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cos –
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(2.7)

gdzie:
mi – i-ty wspó³czynnik otrzymany z przetworze-

nia sygna³u przez filtry trójk¹tne,
N – iloœæ filtrów.
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2 Prawo to mówi, ¿e wra¿enie z odbioru zmys³ów cz³owieka okreœlonych bodŸców jest proporcjonalne do logarytmu podniety.
3 Dok³adniej – s¹ to tzw. Mel-Frequency Cepstral Coefficients – MFCC.



3. PARAMETRYZACJA SYGNA£U
AKUSTYCZNEGO MOWY

Akustyczny sygna³ mowy, wytworzony przez narz¹dy
artykulacyjne cz³owieka, rozchodzi siê w przestrzeni
w postaci fali ciœnienia akustycznego p(x,t). W okreœ-
lonym punkcie przestrzeni x0 (np. miejsce ustawienia
mikrofonu) mamy do czynienia z przebiegiem czaso-
wym ciœnienia akustycznego pa(x0, t) = p(t).

G³ównymi parametrami, które charakteryzuj¹ oma-
wiany sygna³ na p³aszczyŸnie fizycznej s¹:

– czas trwania – tw, [s],
– dolna i górna czêstotliwoœæ graniczna – fd i fg, [Hz],
– zakres dynamiki – D, [dB].

Zakres dynamiki D definiujemy jako

D
p

p

def

� 20
0

log max (2.9)

gdzie:

p p t
Tw

max max[ ( )]� [Pa] (2.10)

natomiast p0 – ciœnienie odniesienia4

T tw

def

w� )*[ , ]0 (2.11)

Akustyczny sygna³ mowy p(t), bêd¹cy ci¹giem z³o¿-
onych dŸwiêków wytwarzanych w narz¹dach artykula-
cyjnych cz³owieka mo¿e byæ przedstawiony i rozpatry-
wany na wiele sposobów. Aby sygna³ ten móg³ byæ
wprowadzony do pamiêci masowej komputera, a id¹c
dalej mo¿na by³o przeprowadzaæ jego dalsze przetwa-
rzanie (np. dla potrzeb diagnostycznych), nale¿y doko-
naæ szeregu transformacji.

G³ównym kryterium doboru odpowiedniej metody
jego reprezentowania jest to, do jakich celów ten sygna³
bêdzie wykorzystany. Zupe³nie inne informacje zako-
dowane w sygnale mowy bêd¹ potrzebne do jego roz-
poznawania pod wzglêdem semantycznym, ni¿ do ok-
reœlenia cech osobniczych mówcy, czy aktualnego stanu
jego kana³u g³osowego. Ponadto estymowane parame-
try z sygna³u mowy s¹ uzale¿nione od sposobu artykula-
cji, czyli od Ÿród³a generacji tego¿ sygna³u (czy to drga-
j¹cego wi¹zad³a g³osowego lub przep³ywu powietrza
przez przewê¿enia w narz¹dach mowy).

Algorytm przetwarzania sygna³u akustycznego dla
celów diagnostycznych, zawiera trzy grupy problemów:

– wstêpne przetwarzanie sygna³u,
– wybór odpowiednich parametrów sygna³u (cech syg-

na³u) tworz¹cych przestrzeñ cech dystynktywnych,
– poszukiwanie optymalnej metody rozpoznawania,

klasyfikacji.
Zestawienie etapów przetwarzania sygna³u akus-

tycznego mowy patologicznej poprzedzaj¹cych proces
analizy przedstawiono na rysunku 3.

Przedstawione na tym rysunku etapy przetwarzania
sygna³u powinny byæ pomocne w poszukiwaniu takich
cech sygna³u akustycznego mowy zdeformowanej (pa-
tologicznej), które ³¹cz¹ trzy zalety:

– s¹ ma³o wra¿liwe na treœæ wypowiedzi i na w³as-
noœci osobnicze g³osu mówcy,

– wykazuj¹ du¿¹ czu³oœæ przy ró¿nicowaniu ró¿nych
form patologii mowy oraz przy klasyfikowaniu ró¿-
nych stopni zaawansowania tego samego rodzaju
patologii,

– s¹ ³atwe do wyznaczenia na podstawie zarejestro-
wanych próbek sygna³u mowy i wykazuj¹ po¿¹dan¹
stabilnoœæ numeryczn¹ (s¹ ma³o wra¿liwe na ma³e
b³êdy w pomiarze sygna³u).
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Rys. 1. Struktura formantów w uœrednionym widmie
samog³oski „i”

Rys. 2. Zestaw filtrów trójk¹tnych œrodkowoprzepustowych
w skali melowej zdefiniowanej nastêpuj¹co:

Mel f
f

( ) log( )� � �2995 1
100

(2.8)

4 W akustyce przyjêto, p0 = 20 �Pa.



Najczêœciej produktem wstêpnego przetwarzania za-
rejestrowanego sygna³u jest widmo dynamiczne G(tj, fi)

5,
zdyskretyzowane w czasie, czêstotliwoœci i amplitudzie.
Bardzo czêsto w celu standaryzacji przebiegu badañ
i w celu zapewnienia porównywalnoœci wyników pos³u-
gujemy siê stale tym samym schematem przetwarzania
sygna³u, (np. z kwantem rozdzielczoœci amplitudowej
	s = 1 dB oraz z sygna³em dyskretyzowanym równomier-
nie czêstotliwoœciowo w paœmie fd = 125 Hz, fg = 12 kHz
co 	f = 125 Hz). Warto zauwa¿yæ, ¿e czêstotliwoœcio-
wy podzia³ widma jest tutaj liniowy, a nie logarytmicz-
ny, co znajduje swoje uzasadnienie w fakcie, ¿e subtel-
ne deformacje widma odró¿niaj¹ce mowê patologiczn¹
od prawid³owej, lokuj¹ siê czêsto w³aœnie w lekcewa¿o-
nych zwykle obszarach wysokoczêstotliwoœciowych,
traktowanych (s³usznie) jako ma³o u¿yteczne przy roz-
poznawaniu mowy pod k¹tem semantycznym lub osob-
niczym. Jest to jedna z wielu osobliwoœci odró¿niaj¹-
cych rozwa¿ane tu zagadnienia przetwarzania mowy
patologicznej od typowych zagadnieñ analizy i rozpoz-
nawania mowy prawid³owej.

Otrzymane w wyniku analizy widma dynamiczne
G(tj, fi), czêsto wykorzystywane s¹ bezpoœrednio jako
wektory cech dystynktywnych przy analizie i ocenie sy-
gna³u mowy patologicznej, szczególnie na etapie badañ
wstêpnych, kiedy zachodzi potrzeba wykrycia, na czym
w istocie polega nieprawid³owoœæ struktury czasowo-
-czêstotliwoœciowej sygna³u mowy produkowanej przez
osobê dotkniêt¹ jedn¹ z form badanej patologii. Jednak
ze wzglêdu na nadmiarowoœæ i znaczny wymiar tak gene-
rowanych przestrzeni cech – zazwyczaj przekszta³ca siê
je dalej, stosuj¹c w badaniach wektory cech Xi o ni¿ej
omówionych postaciach.

Parametry widmowe,
abstrahuj¹ce od czynnika czasu

W wielu badaniach wystarczy skupienie uwagi na
pojedynczych kolumnach macierzy G(tj, fi) wzglêdnie
na wektorach otrzymywanych w wyniku uœredniania
widm chwilowych w ustalonych przedzia³ach czasu.
Przy tego rodzaju podejœciu struktura rozwa¿anego wek-
tora cech, bêd¹cego wejœciem dla algorytmów analizy
i identyfikacji, mo¿e byæ nastêpuj¹ca:

f f f f X1 2 3 96 1, , ,... , � (2.12)

gdzie fi – uœredniona amplituda j-tego pasma czêstotli-
woœci widma dynamicznego6.

Parametry „tradycyjne”
nawi¹zuj¹ce do technik rozpoznawania mowy

Mimo wielokrotnie podkreœlanej wczeœniej odrêbno-
œci metod analizy i rozpoznawania mowy patologicznej
w stosunku do analizy i rozpoznawania mowy dla celów
semantycznych lub dla biometrycznej identyfikacji mów-
cy – podejmowano próby analizy sygna³ów mowy pa-
tologicznej z u¿yciem parametrów, które potwierdzi³y
swoj¹ u¿ytecznoœæ w tradycyjnych metodach analizy
i rozpoznawania mowy. S¹ to parametry odwo³uj¹ce siê
do formantów i momentów widmowych:

F F F M M M X1 2 3 0 1 2 2, , , , , � (2.13)

gdzie:
F1, F2, F3 – czêstotliwoœci formantowe,

M0, M1, M2 – momenty widmowe.
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Rys. 3. Etapy przetwarzania sygna³u mowy patologicznej

5 Widmo dynamiczne (ang. Multispectrum), jest produktem analizy czasowo-czêstotliwoœciowej sygna³u. Dok³adny opis an-
alizy czasowo-czêstotliwoœciowej przedstawi³ prof. T. Zieliñski w rozdziale 2.10 niniejszego podrêcznika.

6 Najczêœciej wspó³rzêdne tego wektora cech, s¹ produktem analizy czêstotliwoœciowej o sta³ej szerokoœci pasm, czyli 	fi =
constans dla ca³ego analizowanego pasma.



Parametry nawi¹zuj¹ce do mocy sygna³u
w wybranych pasmach

Jednym ze spostrze¿eñ, jakie mo¿na zrobiæ obserwu-
j¹c skutki patologii w dziedzinie artykulacji sygna³u mo-
wy, jest stwierdzenie, ¿e w sygnale patologicznym
znacz¹co inaczej (w stosunku do wzorca mowy prawi-
d³owej) rozk³ada siê energia wewn¹trz poszczególnych
pasm widmowych sygna³u.

Spostrze¿enie to sk³oni³o do stosowania w niektó-
rych badaniach wektora cech akustycznych o nastêpu-
j¹cej strukturze:

M M M WS WS WS WS XS0 1 2 1 2 3 3, , , , , , � (2.14)

gdzie:
WSS – wspó³czynnik mocy wzglêdnej okreœla-

j¹cy stosunek mocy akustycznej sygna³u
w paœmie wzorcowego fonemu (ustalanego
na podstawie badañ statystycznych mowy
nie zdeformowanej), do mocy akustycznej
sygna³u w ca³ym analizowanym paœmie
sygna³u mowy patologicznej,

WSi – wspó³czynnik mocy wzglêdnej okreœla-
j¹cy stosunek mocy akustycznej sygna³u
w i-tym paœmie (i = 1, 2, 3) do mocy akus-
tycznej sygna³u w ca³ym analizowanym
paœmie (dobór granic wydzielanych pasm
stanowi jeden z g³ównych problemów ba-
dawczych).

Parametry ukierunkowane na wykrywanie
nieprawid³owoœci generacji dŸwiêku

W przypadku, gdy patologia sygna³u mowy wi¹¿e siê
z zaburzeniami procesu g³osotwórczego (szczególnie
generacji sk³adowych dŸwiêcznych mowy w zmienio-
nej patologicznie krtani), najodpowiedniejszy okazuje
siê wektor cech o ni¿ej podanej strukturze, ukierunko-
wany w³aœnie na wykrywanie nieprawid³owoœci pro-
cesu fonacji:

M M M WS WS J S XS P0 1 2 4, , , , , , � (2.15)

gdzie:
WSP – wspó³czynnik mocy wzglêdnej okreœla-

j¹cy stosunek mocy akustycznej sygna³u
w pozosta³ym paœmie (poza pasmem fo-
nemu wzorcowego), do mocy akustycz-
nej sygna³u w pozosta³ym paœmie syg-
na³u mowy patologicznej,

J – Jitter, oznacza dewiacjê czêstotliwoœci
tonu podstawowego z okresu na okres,

S – Shimmer, oznacza dewiacjê amplitudy
tonu podstawowego z okresu na okres.

Wektor „pe³ny”

Na koniec warto wspomnieæ o mo¿liwoœci u¿ycia
w badaniach wektora cech, który zawiera w sobie wszy-
stkie wy¿ej wymienione charakterystyki, a tak¿e pewne
dodatkowe sk³adowe, pozwalaj¹ce uchwyciæ istotê pro-
cesu deformacji sygna³u mowy niezale¿nie od tego,
gdzie on zachodzi i jaka jest jego natura. Taki „pe³ny”
wektor cech, u¿ywany w rozwa¿anych tu badaniach, ma
nastêpuj¹c¹ strukturê:

M M M F F F F AF AF AF

AF WS WS WS C
0 1 2 1 2 3 4 1 2 3

4 1 2 3

, , , , , , , , , ,

, , , , 1 2 3 4 5
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F SR J S X�

(2.16)

gdzie:
AF1–AF4 – wartoœci amplitud formantów,

F0_SR – wartoœæ œrednia czêstotliwoœci pod-
stawowej tonu krtaniowego,

Cn – n-ty wspó³czynnik cepstralny w ska-
li melowej.

Przedstawione wy¿ej wektory cech, maj¹ oczywiœ-
cie zró¿nicowany zakres przydatnoœci. Te cechy, które
zosta³y wy¿ej wymienione i scharakteryzowane, wybra-
no na podstawie wieloletnich badañ dotycz¹cych ró¿-
nych miar oceny stopnia deformacji mowy.

4. PRZYK£ADY ZASTOSOWAÑ

W tym podrozdziale przedstawiono przyk³adowe wy-
niki prowadzonych badañ, w których zastosowano sy-
gna³ akustyczny mowy pacjenta, jako noœnik informacji
o stanie narz¹dów mowy lub narz¹dów zwi¹zanych
z mow¹. W tego typu zagadnieniach konieczna jest oce-
na jakoœci sygna³u mowy zdeformowanej.

Ocena ta mo¿e dotyczyæ miary stopnia deformacji
sygna³u i zadanie polega wtedy na wyra¿eniu w postaci
iloœciowej (najlepiej skalarnej) miary odstêpstwa po-
miêdzy badanym sygna³em mowy patologicznej, a abs-
trakcyjnym sygna³em który mo¿na uznaæ za wzorzec
mowy prawid³owej. Posiadanie takiej skalarnej miary
stopnia deformacji rozwa¿anego sygna³u pozwala mo-
nitorowaæ rozwój lub remisjê procesu chorobowego, co
ma kluczowe znaczenie przy bie¿¹cym œledzeniu efek-
tów terapii lub/i rehabilitacji wielu chorób.

Otó¿ kluczowym pojêciem jest tu fakt, ¿e przedmio-
tem badania jest sygna³ mowy patologicznej, a zasadni-
czym celem badania jest ustalenie natury, rodzaju oraz
stopnia zaawansowania zmian chorobowych, manifestu-
j¹cych siê zmianami akustycznymi w rozwa¿anym syg-
nale mowy. Ocena mowy patologicznej mo¿e zmierzaæ
tak¿e w kierunku klasyfikacji i okreœlenia typu defor-
macji analizowanego sygna³u, co niekiedy mo¿e mieæ
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bezpoœredni zwi¹zek z anatomicznymi i czynnoœciowy-
mi przyczynami oraz uwarunkowaniami rozwa¿anej
choroby. Klasyfikacja sygna³ów mowy patologicznej
mo¿e u³atwiæ diagnozê, poprzez wskazanie najbardziej
prawdopodobnej przyczyny patologicznej deformacji
sygna³u mowy. Klasyfikacja taka mo¿e tak¿e dopomóc
w optymalnym doborze terapii oraz w ustaleniu zaleceñ
rehabilitacyjnych.

Badania maj¹ce na celu okreœlenie przydatnoœci ok-
reœlonych metod nietypowej parametryzacji sygna³u
mowy w diagnostyce mowy patologicznej przeprowa-
dza siê w oparciu o próbki mowy patologicznej (oraz
w oparciu o próbki mowy prawid³owej, stanowi¹ce ka¿do-
razowo oddzielnie dopasowany zbiór kontrolny) w ca³ym
szeregu zagadnieñ szczegó³owych, wchodz¹cych w sk³ad
generalnego problemu analizy mowy patologicznej.

W tej pracy skoncentrujemy siê jednak na wynikach
obserwacjach poczynionych w poni¿szych obszarach7.

Protetyka stomatologiczna

Jest oczywiste, ¿e ka¿da zmiana w uk³adzie zêbowym
wp³ywa destrukcyjnie na wymowê. WyraŸne nieprawi-
d³owoœci, dotycz¹ce g³ównie g³osek zêbowych wystê-
puj¹ przy bezzêbiu. Proteza zmienia geometriê traktu
g³osowego i w pocz¹tkowym okresie znacznie utrudnia
artykulacjê. Nasuwa siê pytanie, czy w protezach ca³ko-
witych, dziêki którym uzyskano podstawowe funkcje
uzêbienia (¿ucie pokarmu, ale tak¿e aspekty estetyczne)
jest mo¿liwe takie ustawienie siekaczy dolnych, aby
uzyskaæ minimaln¹ deformacjê sygna³u mowy? W tym
problemie zadanie, jakie stoi przed systemem oceny
jakoœci mowy, polega wiêc na wspomaganiu doboru
najkorzystniejszego kszta³tu protezy na podstawie oce-
ny stopnia deformacji sygna³u mowy. Przyk³adowe
widma fonemów uzyskane dla stosowanych w trakcie
takich badañ próbek mowy prawid³owej i patologicznej
z protez¹ i bez protezy pokazano na rysunku 4.

Na rysunku 5 w sposób graficzny przedstawiono jak
mo¿na okreœliæ stopieñ deformacji sygna³u mowy w za-
le¿noœci od parametru protezy w stosunku do wzorca.

Chirurgia szczêkowa

Ubytki pooperacyjne podniebienia, szczêk oraz ubytki
porozszczepowe podniebienia, powoduj¹ ciê¿kie kalec-
two estetyczne i czynnoœciowe chorego. Poprawê wy-
gl¹du i znaczne zmniejszenie upoœledzenia czynnoœci
mowy, ¿ucia, po³ykania i oddychania uzyskuje siê
drog¹ chirurgicznych rekonstrukcji oraz rehabilitacji
protetycznej.

Jednak nawet wykorzystanie wielu chirurgicznych
zabiegów i u¿ycie najdoskonalszych protetycznych me-
tod rekonstrukcyjnych nie zawsze pozwala na ca³kowite
odbudowanie utraconych struktur anatomicznych twa-
rzy i jamy ustnej. Przejawia siê to faktem, ¿e mowa pa-
cjenta po zabiegach chirurgicznych i po protezowaniu
odbiega znacznie od wzorca mowy prawid³owej. Tak¿e
i w tym przypadku stosowanie obiektywnej (akustycz-
nej) oceny stopnia deformacji mowy po ró¿nych typach
zabiegów (czêsto medycznie równowa¿nych, to znaczy
daj¹cych identyczny efekt terapeutyczny) mo¿e wspo-
magaæ proces podejmowania decyzji przez chirurga
(oczywiœcie przy kolejnych nastêpnych zabiegach).

Oceny stopnia deformacji mowy (a dok³adniej –
oceny stopnia ograniczenia wystêpuj¹cej po operacji
deformacji mowy) stanowi¹ tak¿e wa¿ny element przy
doborze i optymalizacji protezy. Przyk³adowe widma
fonemów dla wypowiedzi przed zabiegiem, po zabiegu
bez protezy i po zabiegu z protez¹ przedstawiono na ry-
sunku 6.

CZÊŒÆ 2. DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA: JAK Z POMOC¥ MASZYNY ŒLEDZIÆ PROCESY ¯YCIOWE

7 Nazwy przedstawionych obszarów podano umownie. Nazwy te zosta³y zaczerpniête od nazw klinik, w których prowadzono
badania.

Rys. 4. Uœrednione widmo fonemu /s/

Rys. 5. Rozrzut odleg³oœci pomiêdzy wzorcem a mow¹
patologiczn¹



Laryngologia

Wspó³czeœnie coraz czêœciej w praktyce laryngologicz-
nej i foniatrycznej spotyka siê organiczne schorzenia
krtani, które s¹ przyczyna zaburzeñ g³osu. Zwi¹zane
jest to œciœle z postêpem cywilizacyjnym w wyniku któ-
rego coraz wiêksza iloœæ osób wykorzystuje w swej pra-
cy zawodowej narz¹d g³osu, jakim jest krtañ. Dla celów
profilaktyki, diagnostyki oraz terapii narz¹du g³osu –
krtani, za pomocne mo¿na uznaæ stworzenie i wprowa-
dzenie do praktyki laryngologiczno-foniatrycznej obiek-
tywnych akustycznych metod wspomagaj¹cych wielo-
p³aszczyznow¹ ocenê lekarsk¹ stanu zdrowia pacjentów.

Ze wzglêdu na czêsto wystêpuj¹c¹ w praktyce mo¿-
liwoœæ wyboru jednej z kilku metod chirurgicznego le-
czenia krtani, zachodzi czêsto potrzeba oceny jakoœci
mowy po zabiegu operacyjnym. Badania takie wykonu-
je siê przed zabiegiem i po ró¿nych typach operacji.
Przyk³adowe ró¿nice w wypowiedziach w grupie kon-
trolnej i grupie chorych prezentuj¹ spektrogramy na
rysunku 7.

Z kolei na rysunku rysunku 8 przedstawiono przy-
k³adowe widma pojedynczej samog³oski „A” o prze-
d³u¿onej fonacji dla grupy kontrolnej i po wybranych
patologiach.

Natomiast na poni¿szych rysunkach (rys. 9 i 10)
przedstawiono jak zdeformowana jest mowa u pacjen-
tów z rakiem krtani w zale¿noœci od rodzaju przeprowa-
dzonego zabiegu chirurgicznego w stosunku do mowy
poprawnej.

Wies³aw Wszo³ek
Analiza dŸwiêków mowy dla celów medycznych

Rys. 6. Uœrednione widma fonemu „S”, przed zabiegiem,
po zabiegu z protez¹ i po zabiegu bez protezy

Rys. 7. Spektrogram s³owa „AS”, pacjent – lewy rysunek;
grupa kontrolna – prawy rysunek

Rys. 8. Uœrednione widma fonemu „A”, mowa poprawna
i zdeformowana przez raka i polip krtani

Rys. 9. Wielkoœæ rozrzutu wzd³u¿ deformacji mowy osi od-
leg³oœci odleg³oœci w stosunku do mowy prawid³owej wg me-

tryki Euklidesa

Rys. 10. Deformacja mowy u pacjentów operowanych na raka
krtani, przedstawiona we wspó³rzêdnych (Jitter, Shimmer)



Analizuj¹c wyniki badañ w poszczególnych grupach
(np. protetyka stomatologiczna, chirurgia szczêkowa,
laryngologia), nie mamy udowodniæ, np. ¿e taki czy
inny parametr strukturalny protezy jest lepszy czy gor-
szy, ale mamy wykazaæ, ¿e metoda akustyczna wraz
z metryk¹ pozwala nam wydobyæ z poœród ró¿nych wy-
powiedzi pacjenta (przy ró¿nych parametrach struktu-
ralnych protezy) t¹, któr¹ bêdziemy uwa¿ali za najbar-
dziej zbli¿on¹ do wzorca. Mo¿na równie¿ oceniæ sto-
pieñ deformacji sygna³u spowodowany zmianami cho-
robowymi (przed zabiegiem), stopieñ deformacji pow-
sta³y po zabiegu (np. du¿e ubytki w obrêbie jamy ustnej)
oraz stopieñ poprawy deformacji spowodowany pro-
tezowaniem.

W przypadku operacji w rejonie krtani, lekarz maj¹c
do dyspozycji takie wyniki badañ (rys. 9 i 10) mo¿e
zdecydowaæ, jaki rodzaj operacji wybraæ dla danego
pacjenta, aby przy najlepszym rokowaniu na prze¿ycie
mowa pacjenta po zabiegu uleg³a minimalnej deformacji.
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2.5.B. Rodzaje wytwarzania g³osu
Klaudia Czopek

1. MOWA

Ka¿dego dnia ludzie porozumiewaj¹ siê ze sob¹ dziêki
znajomoœci pewnego kodu – danego jêzyka, który jest
zbiorem wyrazów i regu³ gramatycznych. Na proces
mówienia sk³ada siê bardzo wiele czynników, od któ-
rych uzale¿nione s¹ czynnoœci nadawania (mówienia)
i odbioru (s³uchania). Praca mózgu, narz¹dy s³uchu
i jego w³asnoœci warunkuj¹ce s³yszenie, narz¹dy mowy
(oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne) warunkuj¹ mó-
wienie i rozumienie. Bardzo pomocnicz¹ rolê odgrywa
wzrok, umo¿liwiaj¹cy odczytywanie s³ów z ruchów ust.
To w jaki sposób opanowujemy mówienie jest przede
wszystkim uzale¿nione od w³asnoœci anatomiczno-fiz-
jologicznych mózgu, a te z kolei s¹ odpowiedzialne za
nasz¹ inteligencjê, osobowoœæ, sprawnoœæ narz¹dów
mownych. Wiele opublikowanych badañ naukowych
podaje, ¿e nie wszystkie czêœci mózgu s¹ jednakowo
potrzebne, ¿eby móc mówiæ i rozumieæ mowê. Badania
dowiod³y, ¿e udzia³ pó³kul mózgowych w czynnoœciach
mówienia jest nierównomierny, tzn. jedna jest dominu-
j¹ca w stosunku do drugiej (w wiêkszoœci przypadków
jest to pó³kula lewa). Obszar mowy zlokalizowany jest
w œrodkowej czêœci pó³kuli dominuj¹cej, obejmuje czê-
œciowo p³at czo³owy, ciemieniowy i skroniowy.

2. ROZWÓJ G£OSU

Miêdzy trzecim a czwartym miesi¹cem ¿ycia p³odo-
wego kszta³tuj¹ siê organy umo¿liwiaj¹ce mowê. Za-
czynaj¹ pracowaæ miêsnie oddechowe oraz w pe³ni ju¿
ukszta³towane struny g³osowe. Nale¿y sobie uœwiado-

miæ, ¿e prawid³owe wytwarzanie mowy równie¿ zaw-
dziêczamy narz¹dom ¿ucia, bo w artykulacji mowy
uczestnicz¹ tak¿e szczêki, zêby, wargi, policzki, jêzyk.
Narz¹dy te s¹ nara¿one w ¿yciu p³odowym na uszko-
dzenie z wielu powodów, m.in. z³ego u³o¿enia p³odu,
niedoboru witamin, stresów ci¹¿owych, nadmiaru pro-
mieniowania oraz chorób wirusowych odbywanych
przez matkê.

Zaburzenie w obrêbie narz¹dów artykulacyjnych
w czasie niemowlêcym powstaje w wyniku: uk³adania
dziecka w niew³aœciwej pozycji w czasie snu i karmie-
nia, nieprawid³owego po³ykania, oddychania przez usta,
nieprawid³owego ¿ucia, zbyt d³ugiego ssania smoczka,
jak równie¿ karmienia butelk¹, nagryzanie warg, jêzy-
ka, policzków. Dlatego tak wa¿ne jest dbanie o nasze
potomstwo, aby w ¿yciu doros³ym nie mia³o problemów
z komunikacj¹. Jednak musimy sobie zdawaæ sprawê
z faktu, ¿e niektóre choroby maj¹ pod³o¿e genetyczne
i jedynie najnowoczeœniejsze techniki medyczne s¹
w stanie polepszyæ jakoœæ ¿ycia chorego.

3. JAK POWSTAJE LUDZKI G£OS

�ród³em dŸwiêku s¹ fa³dy g³osowe zwane strunami
g³osowymi (dwa p³aty tkanki po³¹czone z chrz¹stkami
krtani). P³uca bior¹ udzia³ w wytwarzaniu dŸwiêku, sta-
nowi¹ swoist¹ pompê strumienia powietrza dostarcza-
nego do Ÿród³a. Napiêcie fa³dów wytworzone przez
miêœnie g³oœni, ich d³ugoœæ i masa decyduj¹ o czêsto-
tliwoœci dŸwiêku. Jama nosowa, jama ustna oraz wargi
i usta odpowiedzialne s¹ za odpowiedni¹ artykulacjê.
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Podczas wydechu p³uca œciskaj¹ siê i powietrze wydos-
taje siê na zewn¹trz poprzez tchawicê, krtañ, jamê no-
sow¹ i ustn¹, usta i nos. Na fa³dy g³osowe sk³adaj¹ siê
dwie czêœci: sztywna czyli miêsieñ g³osowy, oraz miêk-
ka z³o¿ona z kilku warstw tkanki i b³ony œluzowej.
Wyró¿niamy dwa rodzaje g³osek: dŸwiêczne – to takie
przy których wytwarzaniu bior¹ udzia³ drgania fa³dów
g³osowych i bezdŸwiêczne – przy ich wytwarzaniu
fa³dy pozostaj¹ otwarte, lecz nie drgaj¹, a dŸwiêk (w po-
staci szumu) powstaje podczas przeciskania siê powiet-
rza przez przewê¿enia w trakcie g³osowym.

4. BRZUCHOMÓWCY

Z zapisów historycznych wynika, ¿e pierwsi brzucho-
mówcy pojawili siê ju¿ 2000 lat p.n.e. w Egipcie. Brzu-
chomówcami byli kap³ani, którzy strzegli tej sztuki
przed plebsem.

Wyrocznia delficka zwana Pyti¹ – kap³anka w œwi¹-
tyni boga Apollona, by³a najbardziej znan¹ brzucho-
mówczyni¹ w VI w. p.n.e. G³osem wydobywaj¹cym siê
z zaœwiatów przekazywa³a wolê bogów i przewidywa³a
przysz³oœæ. Nie wiadomo w jaki sposób nauczyli siê tej
niezwyk³ej sztuki w tamtych czasach. Nie jesteœmy tego
œwiadomi, ale ka¿dy z nas mo¿e opanowaæ sztukê brzu-
chomówstwa. Jest to swoista iluzja dla naszych uszu.
Jeœli rozchylisz swoje wargi i zaczniesz wypowiadaæ
samog³oski, robisz to bez wiêkszych przeszkód przy za-
mkniêtych ustach. Problem pojawia siê z wypowiedze-
niem takich g³osek jak B, F, M, P i W. Jednak po d³u¿-
szym æwiczeniu równie¿ staje siê to mo¿liwe.

Brzuchomówstwo jest wykorzystywane od wielu lat
przez komików podczas programów rozrywkowych.
Wystêpuj¹ oni wówczas z kukie³k¹, z któr¹ prowadz¹
rozmowy.

5. LARYNGEKTOMIA

Jest to zabieg polegaj¹cy na wy³uszczeniu ca³ej krtani.
Wykonuje siê go w przypadku obustronnego raka pod-
i nadg³oœniowego. Ludzie pozbawieni krtani maj¹ jed-
nak szanse na nauczenie siê mowy zastêpczej. Niektórzy
pacjenci ucz¹ siê mowy prze³ykowej sami, ale jest to
mo¿liwe przy dogodnych warunkach anatomicznych po
wykonanym zabiegu (m.in. pozostawione miêœnie szyi
i ogólnie dobry stan psychiczny). Mog¹ równie¿ korzy-
staæ z odpowiednich aparatów elektronicznych wzmac-
niaj¹cych mowê prze³ykow¹.

6. POWSTAWANIE G£OSU
PRZE£YKOWEGO

Aby powsta³ g³os potrzebna jest krtañ, czyli miejsce po-
stawania dŸwiêku. Jeœli jej nie ma, konieczne jest wy-
tworzenie w fa³dach œluzówki prze³yku generatora drgañ
(pseudog³oœni), który móg³by j¹ zast¹piæ. Prze³yk sta-
nowi zastêpczy zbiornik powietrza. Ruch antyperystal-
tyczny powietrza przesuwanego z prze³yku powoduj¹
drgania ust prze³yku, a te z kolei wytwarzaj¹ ton pod-

Rys. 1. Uproszczony schemat traktu g³osowego
�ród³o: [4]

Rys. 2. Brzuchomówca i jego lalki
�ród³o: [9]
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stawowy. Narz¹d artykulacyjny oraz jamy rezonacyjne
cia³a moduluj¹ ton podstawowy. G³os wytworzony
w mowie prze³ykowej ma nie naturalne brzmienie, jest
niski i ma ma³¹ rozpiêtoœæ (oko³o 60÷80 Hz). Wytworze-
nie takiego g³osu umo¿liwia przekazanie treœci seman-
tycznych, natomiast bardzo ogranicza przekazywanie
treœci emocjonalnych. Dla chorego czynnoœæ mówienia
jest bardzo mêcz¹ca i wymaga czêstych przerw.

Oko³o 50% laryngektomowanych opanowuje bardzo
dobrze mowê prze³ykow¹. G³os takich pacjentów jest
tworzony swobodnie i dobrze rozumiany przez otocze-
nie. Oko³o 30 % laryngektomowanych opanowuje tê
mowê w bardzo s³abym stopniu. G³osowi towarzysz¹
szmery, mowa jest przerywana, ma³o zrozumia³a dla
s³uchacza.

7. MOWA GARD£OWA

W przypadku trudnoœci z nauk¹ mowy prze³ykowej, ist-
nieje mo¿liwoœæ nauki mowy gard³owej. Tego rodzaju
mowê umo¿liwia wytworzenie pseudog³oœni w gardle
œrodkowym, miêdzy tyln¹ œciank¹ gard³a a nasad¹ jê-
zyka. G³os pacjenta jest party, towarzysz¹ mu szmery
oddechowe, mowa jest przerywana, skandowana, ma³o
zrozumia³a dla otoczenia. Tak¹ mowê opanowuje ok.
10% chorych po wyciêciu krtani.

Po raz pierwszy g³os i mowê zastêpcz¹ opisa³ w roku
1908 Gutzmann. Natomiast nazwê tego specyficznego
g³osu jako „g³os prze³ykowy” oraz sposób jego tworze-
nia opisa³ w 1922 i 1924 roku Seemann [1, 7].

Obecnie uwa¿a siê, ¿e ok. 60÷70% pacjentów po
ca³kowitej laryngektomii mo¿e wytworzyæ glos i mowê
zastêpcz¹.
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2.6.A. Techniczne wsparcie diagnostyki
systemu s³uchowego

Andrzej Izworski, Jaros³aw Bu³ka, Ireneusz Wochlik

System s³uchowy jest jednym z najbardziej z³o¿onych
systemów percepcji. Jego zadaniem jest zamiana chwi-
lowych zmian ciœnienia powietrza (sygna³u akustyczne-
go) na ró¿norodne wra¿enia akustyczne (mowa, muzy-
ka, szum ruchliwej ulicy…) rozpoznawane i interpreto-
wane przez nasz mózg. Sygna³ akustyczny docieraj¹cy
do naszych uszu wielokrotnie zmienia sw¹ postaæ
w systemie s³uchowym: od drgañ powietrza, poprzez
drgania mechaniczne kosteczek s³uchowych, drgania
cieczy wype³niaj¹cej ucho wewnêtrzne, a¿ po sygna³y
elektryczne przekazywane drogami nerwowymi. Chc¹c
zatem wspieraæ diagnostykê narz¹du s³uchu, czyli po-
magaæ w rozpoznawaniu jego stanów patologicznych,
musimy wpierw poznaæ jego sposób dzia³ania. I to poz-
naæ od strony technicznej, umieæ opisaæ w jêzyku ma-
tematyki zachowania jego czêœci sk³adowych i umieæ
przet³umaczyæ ten opis matematyczny na jêzyk elektro-
niki, automatyki, informatyki…

Podstawowe czêœci uk³adu s³uchowego to czêœæ me-
chaniczna i czêœæ nerwowa. Aktualny stan wiedzy po-
zwala nam na dok³adny opis czêœci mechanicznej (i in-
gerencjê w jej dzia³anie). Przyk³adowo w niniejszym
rozdziale przedstawiono dwie wybrane metody: audio-
metriê i tympanometriê. Sposób dzia³ania czêœci nerwo-
wej jesteœmy raczej w stanie opisywaæ poœrednio a przy-
k³adem jest przedstawiona metoda analizy s³uchowych
potencja³ów wywo³anych. Wybrane metody terapii na-
rz¹du s³uchu zosta³y opisane w oddzielnym rozdziale
zatytu³owanym Terapia narz¹dów s³uchu.

Czêœæ mechaniczn¹ systemu s³uchowego przedstawia
rysunek 1.

Sk³ada siê ona z ucha zewnêtrznego (ma³¿owina
uszna, przewód s³uchowy zewnêtrzny, b³ona bêbenko-
wa), ucha œrodkowego (zespó³ kosteczek s³uchowych:
m³oteczek, kowade³ko, strzemi¹czko) oraz ucha we-
wnêtrznego (œlimak, narz¹d Cortiego, receptory prze-
kszta³caj¹ce drgania na sygna³y elektryczne). Zasadni-
czym zadaniem ucha zewnêtrznego jest przeniesienie
fali dŸwiêkowej do ucha œrodkowego. DŸwiêk dociera-
j¹c do b³ony bêbenkowej powoduje jej drgania prze-
kszta³caj¹c falê akustyczn¹ w drgania mechaniczne.
Drgania b³ony bêbenkowej przenoszone s¹ na zespó³
kosteczek i dalej poprzez podstawê strzemi¹czka do
okienka owalnego œlimaka. Œlimak ma postaæ podobn¹
kszta³tem do muszli œlimaka o 2 i 3/4 zwojach. Jest on
zwê¿aj¹cym siê kana³em przedzielonym b³on¹ pod-
stawn¹ na której umiejscowiony jest narz¹d Cortiego.
Ucho œrodkowe stanowi uk³ad dŸwigni mechanicznej,
a jego zadaniem jest dopasowanie akustyczne tak, aby
fala akustyczna przechodz¹c ze œrodowiska wype³nio-
nego powietrzem do ucha wewnêtrznego wype³nionego
ciecz¹ (perylimf¹) nie uleg³a odbiciu. Drgania zespo³u
kosteczek powoduj¹ falowanie perylimfy, które prze-
nosi siê na organ Cortiego zamieniaj¹cy te drgania na
impulsy elektryczne.

Miejsce maksymalnego odchylenia b³ony podstawnej
zale¿y od d³ugoœci fali akustycznej rozchodz¹cej siê
w œlimaku (rys. 2).

Rys. 1. Czêœæ mechaniczna systemu s³uchowego
Rys. 2. Mechanizm wychylenia b³ony podstawnej œlimaka

ucha wewnêtrznego



Fale o wysokiej czêstotliwoœci powoduj¹ maksy-
malne wychylenie b³ony podstawnej w okolicy okienka
owalnego, natomiast dla niskich czêstotliwoœci mak-
simum pojawia siê w pobli¿u zakoñczenia œlimaka.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w taki sam sposób realizowana jest
analiza czêstotliwoœciowa sygna³u – analiza taka jest
standardowym narzêdziem przetwarzania sygna³ów
technicznych.

Czêœæ nerwowa systemu s³uchowego prowadzi syg-
na³ do kory mózgowej poddaj¹c go ró¿norodnym prze-
kszta³ceniom w wielu poœrednich strukturach anatomi-
cznych.

Upoœledzenie narz¹du s³uchu mo¿e byæ wywo³ane
chorobami przewodu s³uchowego zewnêtrznego i ucha
œrodkowego b¹dŸ te¿ spowodowane uszkodzeniem
ucha wewnêtrznego i nerwu s³uchowego jak te¿ upoœle-
dzeniem s³uchu typu centralnego, dotycz¹cym uszko-
dzeñ w drodze nerwowej. Techniczne wspomaganie
diagnostyki pozwala na dok³adniejsze zidentyfikow-
anie typu upoœledzenia s³uchu.

Optymalny s³uch ma siê w wieku 16–24 lat a z wie-
kiem zdolnoœæ s³yszenia pogarsza siê. Dzieje siê tak jed-
nak w znacznie wiêkszym stopniu u mê¿czyzn, ni¿ u ko-
biet.

W ocenie narz¹du s³uchu stosowane s¹ dwa rodzaje
metod diagnostycznych:

1) psychofizyczne, wœród których najpopularniejszym
badaniem jest audiometria tonalna,

2) elektrofizjologiczne, zwane popularnie metodami
obiektywnymi.

Metody psychofizyczne znajduj¹ zastosowanie przede
wszystkim w badaniach s³uchu osób doros³ych i star-
szych dzieci, natomiast metody elektrofizjologiczne
g³ównie u ma³ych dzieci. Obecnie badania przesiewowe
i diagnostyczne s³uchu u noworodków i niemowl¹t rea-
lizowane s¹ wy³¹cznie w oparciu o metody obiektywne.

Pod pojêciem metod obiektywnych rozumiemy takie
metody badañ s³uchu, które umo¿liwiaj¹ ocenê wielko-
œci i rodzaju zaburzeñ s³uchu bez aktywnej wspó³pracy
ze strony pacjenta.

Audiometria tonalna to najczêœciej stosowane bada-
nie s³uchu w gabinetach laryngologicznych. Osoba ba-
dana znajduje siê w specjalnie izolowanym i wyt³umio-
nym pomieszczeniu (kabinie ciszy) i odpowiada po
us³yszeniu dŸwiêku. DŸwiêk jest generowany z audio-
metru do specjalnych s³uchawek (na przewodnictwo po-
wietrzne lub kostne) lub g³oœników. Mierzy siê odpow-
iedzi w poszczególnych czêstotliwoœciach i natê¿eniach
dŸwiêku, a wyniki s¹ prezentowane w postaci krzy-
wych.

Ubytek s³uchu Us (dla danej czêstotliwoœci przy
przewodnictwie powietrznym), zdefiniowany jest jako
ró¿nica w decybelach miêdzy poziomem ciœnienia akus-
tycznego odpowiadaj¹cego osobie badanej, a poziomem

ciœnienia akustycznego odpowiadaj¹cym normalnemu
progowi s³yszalnoœci i wyra¿ony jest wzorem:

U
p

p
s

n

�20log ,

gdzie:
p – poziom ciœnienia akustycznego, dla danej

czêstotliwoœci, odpowiadaj¹cy progowi
s³yszalnoœci badanej osoby,

pn – poziom ciœnienia akustycznego, dla danej
czêstotliwoœci, odpowiadaj¹cy normalne-
mu progowi s³yszalnoœci.

Wartoœci ubytku s³uchu, zmierzone dla wybranych
czêstotliwoœci, s¹ przedstawiane w na wykresach zwa-
nych audiogramami (rys. 3).

Audiogram przedstawia liniê ³aman¹ ³¹cz¹c¹ punkty
okreœlaj¹ce ubytki s³uchu dla poszczególnych wybra-
nych czêstotliwoœci wyra¿one w dB HL, czyli wartoœci
progowe ciœnienia akustycznego, odniesione do progu
s³yszenia normalnego dla ka¿dej z tych czêstotliwoœci
i wyra¿one w mierze logarytmicznej.

Stosowane s¹ ró¿ne testy badawcze i ró¿ne metody
badañ. Uzyskane krzywe audiometryczne obrazuj¹
schorzenia i wielkoœæ ubytków s³uchu i s¹ podstaw¹
ewentualnego leczenia i doboru aparatu s³uchowego.

Przedstawimy teraz jedn¹ z metod obiektywnych ba-
dania systemu s³uchowego, a mianowicie tympanome-
triê. Jest ona metod¹ okreœlaj¹c¹ impedancjê akustyczn¹
ucha, lub inaczej – sztywnoœæ b³ony bêbenkowej. Rejes-
trowane s¹ wychylenia b³ony bêbenkowej przy zmie-
niaj¹cym siê ciœnieniu statycznym w przewodzie s³u-
chowym, przy czym informacje uzyskuje siê wykorzy-
stuj¹c odbit¹ falê dŸwiêkow¹. Badanie to umo¿liwia
ocenê stanu ucha œrodkowego.
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Rys. 3. Efekt ekspozycji na ha³as o du¿ym poziomie. Dolna
granica s³yszenia normalnego bêd¹ca odniesieniem naryso-
wana jest jako linia prosta, a wartoœæ ubytku s³uchu mo¿na tu

odczytaæ wprost na osi rzêdnych w decybelach



Do przewodu s³uchowego pacjenta wk³ada siê za-
tyczkê dok³adnie uszczelniaj¹c¹ przewód (rys. 4).

Do zatyczki dochodz¹ trzy przewody z aparatu tym-
panometrycznego: pierwszy po³¹czony jest z generato-
rem dŸwiêku, drugi z mikrofonem i trzeci z pomp¹
zmieniaj¹c¹ ciœnienie w przewodzie s³uchowym. Zmia-
ny ciœnienia (od podciœnienia do nadciœnienia) powodu-
j¹ wychylenia b³ony bêbenkowej, które rejestrowane s¹
automatycznie przez tympanometr i przedstawiane
w postaci wykresów (rys. 5).

Na rysunku 5 przedstawiono tympanogram ucha
normalnie s³ysz¹cego. Podczas rejestracji tympanogra-
mu automatycznie zmieniane jest ciœnienie powietrza
w przewodzie s³uchowym zewnêtrznym, w granicach
od –200 do +200 daPa, a urz¹dzenie automatycznie re-
jestruje zmiany podatnoœci akustycznej ucha œrodko-
wego. Podatnoœæ dostarcza informacje o stopniu ruch-
omoœci b³ony bêbenkowej, ³añcucha kosteczek i obu
okienek œlimaka. Ma³a podatnoœæ oznacza ma³¹ rucho-
moœæ uk³adu mechanicznego ucha œrodkowego, nato-
miast wysoka wskazuje na du¿¹ ruchomoœæ tego uk³adu.
Normalny tympanogram przypomina swoim kszta³tem
krzyw¹ Gaussa. Wierzcho³ek tympanogramu informuje
o maksymalnej podatnoœci ucha œrodkowego, któr¹ osi¹-
ga siê w sytuacji, gdy ciœnienia po obu stronach jamy
bêbenkowej s¹ wyrównane.

Jednym z najwa¿niejszych wyzwañ wspó³czesnej
audiologii jest wczesne wykrycie i diagnostyka zabu-
rzeñ s³uchu u ma³ych dzieci. Cel ten mo¿na osi¹gn¹æ
w praktyce jedynie przy zastosowaniu metod obiektyw-

nych. W praktyce klinicznej najwiêksze znaczenie we
wczesnej diagnostyce maj¹ s³uchowe potencja³y wywo-
³ane, a spoœród nich s³uchowe potencja³y wywo³ane
pnia mózgu SPW (oznaczane w anglojêzycznej literatu-
rze symbolem ABR). Potencja³y te stosowane s¹ do
obiektywnej oceny progu s³yszenia oraz w diagnostyce
ró¿nicowej zaburzeñ s³uchu. Idea badania polega na po-
budzeniu narz¹du s³uchu bodŸcem akustycznym (naj-
czêœciej jest to trzask). Nastêpnie rejestruje siê odpo-
wiedŸ elektryczn¹ mózgu, czyli elektroencefalogram,
i za pomoc¹ z³o¿onych technik cyfrowego przetwarza-
nia sygna³ów (DSP) wydziela siê odpowiedŸ systemu
s³uchowego na bodziec, czyli w³aœnie s³uchowy poten-
cja³ wywo³any (rys. 6).

Najwiêksze znaczenie w praktyce klinicznej maj¹
obecnie potencja³y nosz¹ce miano s³uchowych potenc-
ja³ów wywo³anych pnia mózgu. Na rysunku 7 przed-
stawiono zapis tych potencja³ów u osoby normalnie
s³ysz¹cej, który powstaje w ci¹gu pierwszych 10 ms po
podaniu bodŸca akustycznego.

CZÊŒÆ 2. DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA: JAK Z POMOC¥ MASZYNY ŒLEDZIÆ PROCESY ¯YCIOWE

Rys. 4. Schemat badania tympanometrycznego

Rys. 5. Tympanogram

Rys. 6. Schemat rejestracji s³uchowych potencja³ów
wywo³anych

Rys. 7. Zapis s³uchowych potencja³ów wywo³anych pnia
mózgu u osoby zdrowej



OdpowiedŸ sk³ada siê z kilku fal oznaczonych cyf-
rami rzymskimi. Szczyty poszczególnych fal zosta³y po-
³¹czone ze strukturami anatomicznymi odpowiedzial-
nymi w g³ównej mierze za ich generacjê. Jakakolwiek
patologia w obrêbie wymienionych struktur anatomicz-
nych mo¿e spowodowaæ zmianê morfologii zapisu oraz
parametrów czasowych i amplitud poszczególnych fal.

Badanie progu s³yszenia za pomoc¹ s³uchowych po-
tencja³ów wywo³anych pnia mózgu polega na rejestracji
ci¹gu odpowiedzi dla bodŸców o ró¿nych intensywnoœ-
ciach i czêstotliwoœciach (rys. 8) oraz oznaczeniu progu
fali V, który jak wykazuj¹ badania kliniczne koreluje
w najwy¿szym stopniu z progiem s³yszenia oznacza-
nym za pomoc¹ metod audiometrycznych.

Zasadniczym problemem progowych badañ SPW na
etapie analizy zapisów jest oznaczenie progu fali V.
Wynik tego oznaczenia jest w wysokim stopniu uzale¿-
niony od doœwiadczenia osoby oceniaj¹cej wyniki ba-
dañ. W celu u³atwienia oznaczenia progu fali V odpowie-
dzi SPW rejestruje siê wg procedury szeregu natê¿e-
niowego, od najwy¿szych do najni¿szych intensyw-
noœci. Je¿eli zapisy cechuj¹ siê odpowiednia jakoœci¹ to
przy odpowiednim doœwiadczeniu osoby oceniaj¹cej
wyniki oznaczenie progu nie stanowi du¿ego problemu.
Znacznie wiêkszym problemem jest prawid³owe ozna-
czenie szczytu fali V w zapisach wykonywanych dla po-

jedynczych intensywnoœci, tak jak to ma miejsce w ba-
daniach przesiewowych s³uchu u noworodków.

Opracowanie praktycznego algorytmu i detektora
fali V i jej progu ma ogromne znaczenie dla osób z nie-
wielkim doœwiadczeniem. Detektor taki mo¿na skonst-
ruowaæ korzystaj¹c z mo¿liwoœci udostêpnianych przez
sztuczne sieci neuronowe prezentowane w innej czêœci
tego opracowania.

Wœród obiektywnych badañ s³uchu rola s³uchowych
potencja³ów wywo³anych pnia mózgu we wczesnej
diagnostyce zaburzeñ s³uchu u ma³ych dzieci jest naj-
wiêksza. Dziêki tym badaniom mo¿na znacznie skróciæ
czas rozpoznania zaburzeñ s³uchu u ma³ego dziecka
i przyspieszyæ w ten sposób moment rozpoczêcia w³aœ-
ciwego leczenia lub rehabilitacji za pomoc¹ aparatu
s³uchowego.
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2.7.A. Analiza dr¿enia
Katarzyna Chmurzyñska, Tomasz Orzechowski, Piotr Radkowski

1. WSTÊP

Wykorzystanie technologii informatycznych stwarza
olbrzymie mo¿liwoœci wspomagania i usprawniania
diagnozy medycznej. Wsparcie to widoczne jest przede
wszystkim na etapach pozyskiwania, gromadzenia oraz
przetwarzania i analizy du¿ych iloœci danych medycz-
nych. Analiza ta pozwala symulowaæ i wizualizowaæ
struktury i procesy biologiczne a wyci¹gniête wnioski
s¹ nieocenion¹ pomoc¹ wspomagaj¹c¹ bezpoœrednio le-
karza w podejmowaniu decyzji.

Wy¿ej wymienione przyk³ady zastosowania narzêdzi
informatycznych stanowi¹ podstawê w analizie dr¿enia
biomedycznego. Pozwalaj¹ one na wygodn¹ akwizycjê
sygna³u dr¿enia, gromadzenie i zaawansowan¹ analizê
pozwalaj¹c¹ na obiektywn¹ ocenê poziomu dr¿enia.

W rozdziale tym przedstawiono krótko budowê
i funkcjonowanie uk³adu nerwowego cz³owieka, ponie-
wa¿ wystêpuj¹ce w nim neurodegeneracyjne zmiany s¹
przyczyn¹ pojawienia siê omawianego dalej dr¿enia
biomedycznego. Zarysowano g³ówn¹ klasyfikacjê dr¿e-
nia, ukazano jego w³aœciwoœci oraz nakreœlono metody
rejestracji i analizy.

2. ZMIANY W UK£ADZIE NERWOWYM
PRZYCZYN¥ DR¯ENIA
BIOMEDYCZNEGO

Uk³ad nerwowy cz³owieka wysuwa siê na pierwszy
plan spoœród innych uk³adów, zajmuj¹c pozycjê cen-
traln¹ i odpowiedzialn¹ za ca³ym organizm. Mo¿emy
bez w¹tpienia powiedzieæ, ¿e jest on administratorem,
a ka¿da czynnoœæ wykonywana przez wiêkszoœæ narz¹-
dów jest pod jego œcis³ym nadzorem.

Uk³ad nerwowy mo¿emy podzieliæ na dwie podsta-
wowe jednostki:
1) oœrodkowy uk³ad nerwowy – obejmuj¹cy mózgowie

oraz rdzeñ krêgowy. Poddaje on rejestracji i anali-
zie pobudzania dop³ywaj¹ce z uk³adu obwodowego
i zapewnia prawid³ow¹ reakcjê organizmu na te bo-
dŸce. Jest odpowiedzialny miêdzy innymi za czyn-
noœci ruchowe, analizê doznañ czuciowych (dotyk,
smak, wzrok, s³uch), mowê, oddychanie, pracê serca,
przemianê materii czy regulacjê temperatury.

2) obwodowy uk³ad nerwowy – obejmuj¹cy korzenie
rdzeniowe i nerwy obwodowe. Uk³ad ten zabezpiecza
odbiór doznañ czuciowych oraz przewodzi pobudze-
nia z oœrodków nerwowych (rdzeñ, mózg) do narz¹-
dów wykonawczych (miêœni, gruczo³ów dokrewnych).

Czêœci¹ oœrodkowego uk³adu nerwowego s¹ j¹dra
podkorowe i uk³ad pozapiramidowy. Jedn¹ z funkcji
jakie ten oœrodek pe³ni to wytworzenie napêdu rucho-
wego oraz regulowanie napiêcia miêœni i korygowanie
ruchu. Zmiany w tej czêœci uk³adu nerwowego cz³owie-
ka s¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn powstawania omawia-
nego w tym rozdziale dr¿enia biomedycznego.

J¹dra podkorowe s¹ to wszystkie szare skupiska
j¹drowe w obrêbie istoty bia³ej w mózgu cz³owieka.
Poni¿ej (rys. 1) przedstawiono schematyczny ich uk³ad.
Wyró¿niæ mo¿emy miêdzy innymi: j¹dro ogoniaste (A)
i skorupê (B), które razem nazywane jest pr¹¿kowiem
nowym, ga³kê blad¹ (D), cia³o migda³owate (C), wzgó-
rze Thalamus (E) odpowiedzialne miêdzy innymi za
wstêpn¹ obróbkê bodŸców zmys³owych. Cia³o pr¹¿ko-
wane (liczne pr¹¿kowatokszta³tne mostki ³¹cz¹ce j¹dro
ogoniaste i skorupê) stanowi wa¿ny, nadrzêdny cz³on
motoryczny pozapiramidowego uk³adu ruchowego.
Najni¿ej znajduj¹cym siê oœrodkiem uk³adu pozapira-
midowego jest rdzeñ krêgowy oraz twór siatkowaty
w nakrywce œródmózgowia [1].

Mimo intensywnych badañ czynnoœæ poszczegól-
nych czêœci uk³adu pozapiramidowego jest nadal niejas-
na, ogólnie natomiast wiadomo, ¿e jest on w ca³oœci od-
powiedzialny za inicjowanie i kontrolowanie ruchów
nieœwiadomych, takich jak: balansowanie koñczynami
podczas chodzenia, regulowanie rozk³adu miêœniowego
w celu przyjêcia okreœlonej postawy lub wykonania ru-
chu. Jednoczeœnie bierze on udzia³ we wszystkich do-
wolnych czynnoœciach ruchowych, które mo¿e zarówno

Rys. 1. Schematyczny uk³ad j¹der podkorowych



pobudzaæ jak i hamowaæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e uk³ad
ten modeluje ruchy dowolne, inicjuje je natomiast uk³ad
piramidowy [2].

3. SPECYFIKA DR¯ENIA
BIOMEDYCZNEGO

Uszkodzenia w uk³adzie pozapiramidowym powoduj¹
przede wszystkim zaburzenia w napiêciu miêœniowym
(dystonia) oraz spontanicznej czynnoœci ruchowej. Napiê-
cie miêœni mo¿e byæ obni¿one (hypotonia) lub wzmo¿o-
ne (hypertonia), czynnoœæ ruchowa nadmierna (ruchy
mimowolne) lub obni¿ona (bezruch lub spowolnienie).
Dr¿eniem zatem nazywamy rytmiczne, najczêœciej regu-
larne ruchy oscylacyjne o niewielkiej zazwyczaj ampli-
tudzie dotycz¹ce g³ównie dalszych odcinków koñczyn,
najczêœciej górnych, ale tak¿e g³owy, jêzyka, itp. [3].

W organizmie cz³owieka zaobserwowaæ mo¿emy
dwa g³ówne rodzaje dr¿enia biomedycznego:

1) fizjologiczne – wystêpuje w warunkach fizjologi-
cznych np. podczas wyci¹gania koñczyn górnych
przed siebie b¹dŸ innych ruchów. Mo¿e byæ doœæ
wyraŸne lub ledwo dostrzegalne. Mechanizm jego
powstawania nie jest jasny, nasila siê ono podczas
wysi³ków i wzruszeñ.

2) patologiczne – wystêpuje jako objaw patologicznej
zmiany, przyjmuj¹c ró¿ny charakter. Mo¿e siê ujaw-
niæ jako dr¿enie spoczynkowe (wystêpuj¹ce w spo-
czynku), dr¿enie pozycyjne (pojawia siê po przyjê-
ciu okreœlonej pozycji) lub jako dr¿enie kinetyczne
(pojawia siê w czasie ruchu). Pewnym rozszerze-
niem dr¿enia kinetycznego mo¿e byæ równie¿: dr¿e-
nie zamiarowe (nasila sie podczas próby trafiania
do celu), dr¿enie zadaniowe (obserwowane podczas
precyzyjnych ruchów).

Bardzo czêsto dr¿enie jest charakterystyczne dla da-
nej choroby, posiada pewien okreœlony zakres przyjmo-
wanych czêstotliwoœci oraz intensywnoœci. Jedne z cho-
rób bêd¹ cechowaæ siê tym, ¿e dr¿enie wystêpuje jedy-
nie w formie dr¿enia spoczynkowego, w innych zaœ wy-
stêpuje ono jako dr¿enie kinetyczne. Znajomoœæ tego
typu informacji pozwala równie¿ na zidentyfikowanie
rodzaju choroby oraz ocenê jej stopnia zaawansowania.
Dr¿enie to wystêpuje czêsto w znanych chorobach i do-
legliwoœciach zestawionych poni¿ej w celu zarysowa-
nia g³ównych ró¿nic:

– Choroba Parkinsona – najczêœciej wystêpuje dr¿e-
nie typu spoczynkowego, czêstotliwoœci 4÷8 Hz,
dr¿enie ustêpuje w trakcie wykonywania zamierzo-
nego ruchu, dotyka g³ównie osoby starsze, po
50 roku ¿ycia;

– Dr¿enie samoistne – najczêœciej objawia siê jako
dr¿enie pozycyjne, w zaawansowanych stadiach
choroby wystêpuje tak¿e jako dr¿enie zamiarowe
i spoczynkowe, czêstotliwoœci: 7÷12 Hz osoby
m³odsze, poni¿ej 7 Hz osoby starsze;

– Choroba Wilsona – dr¿enie pozycyjne i zamiaro-
we, zazwyczaj o du¿ej amplitudzie;

– Dr¿enie ortostatyczne – obejmuje tylko koñczyny
dolne i tu³ów, wystêpuje jedynie w pozycji stoj¹cej
oraz przy izometrycznym skurczu miêœni nóg, ustê-
puje podczas ruchu, chodzenia, siedzenia i le¿enia,
wysokie czêstotliwoœci: 13÷18 Hz;

– Dystonia – wystêpuje dr¿enie pozycyjne, dr¿enie
o sta³ej lokalizacji, charakterystyczna jest zmien-
noœæ amplitudy, ustêpuje podczas rozluŸnienia
miêœni, nasila siê pod wp³ywem napiêcia miêœni,
czêstotliwoœci: poni¿ej 7 Hz;

– Dr¿enie mó¿d¿kowe – wystêpuje jako dr¿enie
zamiarowe lub pozycyjne, szczególnie nasilone
w koñcowej fazie ruchu, niskie czêstotliwoœci:
2÷4 Hz, obejmuje obustronne dr¿enie koñczyn,
g³owy i tu³owia;

– Dr¿enie œródmózgowiowe – dominuje jako dr¿enie
zamiarowe, niskie czêstotliwoœci: 2÷5 Hz, cechuje
siê du¿¹ amplitud¹;

– Pierwotne dr¿enie pisarskie – dr¿enie typu zadanio-
wego, dotyczy koñczyn górnych, pojawia siê tylko
podczas pisania, nie towarzyszy innym precyzyj-
nym ruchom rêki, czêstotliwoœci: 5÷7 Hz;

– Dr¿enie histeryczne – najczêœciej nieregularne,
cechuje siê zmiennym nasileniem i amplitud¹, zró¿-
nicowana czêstotliwoœæ, zanika po odwróceniu
uwagi pacjenta;

– Dr¿enie w wyniku zatrucia – dr¿enie pozycyjne
w wyniku zatrucia alkoholem, nadu¿ycia œrodków
nasennych lub uspokajaj¹cych, dr¿enie kinetyczne
w wyniku stosowania leków przeciwastmatycz-
nych i przeciwpadaczkowych, zanika przy zmianie
lub zmniejszeniu dawki leku;

Widzimy zatem, ¿e powy¿sze cechy ró¿nicuj¹ obja-
wy w postaci dr¿enia i mog¹ stanowiæ jeden z elemen-
tów u³atwiaj¹cych rozpoznanie choroby. Okreœlenie
czêstotliwoœci dr¿enia jak i jego rodzaju i amplitudy
doskonale nadaje siê tak¿e do kontrolowania stopnia za-
awansowania i postêpu choroby oraz wp³ywu terapii
farmakologicznej.

4. METODY REJESTRACJI I ANALIZY
SYGNA£U DR¯ENIA BIOMEDYCZNEGO

Rejestrowanie sygna³ów biologicznych ma przede wszy-
stkim na celu ocenê stanu organizmu. Ze strumienia in-
formacji wydobywa siê szereg parametrów, czêsto przy
u¿yciu zaawansowanych obliczeñ numerycznych, na
podstawie których lekarz jest w stanie postawiæ odpo-
wiedni¹ diagnozê i podj¹æ w³aœciwe leczenie.

Analizuj¹c zatem dr¿enie jako sygna³, nale¿y zareje-
strowaæ i poddaæ ocenie obserwowany, oscylacyjny
ruch. Istnieje szereg metod pozwalaj¹cych dokonaæ
obiektywnej oceny tego ruchu, zazwyczaj polegaj¹ one
na ró¿nych sposobach rejestracji ruchu a nastêpnie po-
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równaniu wyniku z wzorcem definiuj¹cym skalê inten-
sywnoœci dr¿enia. Metody bardziej zaawansowane po-
zwalaj¹ równie¿ na ocenê innych parametrów dr¿enia
takich jak czêstotliwoœci, œledzenie i analizowanie tra-
jektorii ruchu, i jej zmiennoœæ w czasie.

Klasyczna metoda oceny poziomu dr¿enia przepro-
wadzana jest w oparciu o test rysowania spirali Archi-
medesa. Badanie polega na rysowaniu przez pacjenta
spirali w pozycji siedz¹cej na wczeœniej przygotowanej
kartce papieru z naniesionym wzorem spirali (rys. 2).

Ocena wystawiana przez lekarza (w skali 1 do 10)
zawiera takie czynniki jak: amplituda dr¿enia, popraw-
noœæ odwzorowania kszta³tu spirali, stopieñ nierówno-
miernoœci dr¿enia jak równie¿ czas w którym pacjent
rysowa³ spiralê (na badanie nie jest na³o¿one ¿adne
ograniczenie czasowe).

5. METODA Z WYKORZYSTANIEM
TABLETU GRAFICZNEGO

Metoda ta wzoruje siê na badaniu polegaj¹cym na ry-
sowaniu spirali Archimedesa, jednak¿e kszta³t rysowa-
nej spirali rejestrowany jest przy pomocy tabletu gra-
ficznego pod³¹czonego do komputera PC (rys. 3). Spo-
sób wykonania badania przez pacjenta jest identyczny
z klasycznym. Badanie wykonywane jest przy u¿yciu
zaprojektowanej aplikacji, która pobiera wspó³rzêdne
rysowanej spirali jak równie¿ nacisk pióra, a nastêpnie
poddaje analizie zarejestrowany sygna³. W trakcie wy-
konywania badania rysowana spirala widoczna jest na
ekranie komputera, a po zakoñczeniu lekarz ma mo¿-
liwoœæ uzupe³nienia danych osobowych pacjenta jak i wy-
stawienia oceny na podstawie wyznaczonych wspó³-
czynników.

Aplikacja wyznacza nastêpuj¹ce wielkoœci:
– charakterystyki czêstotliwoœciowe przesuniêcia,

prêdkoœci i przyspieszenia dr¿enia;
– czêstotliwoœæ przy której nast¹pi³o maksymalne

dr¿enie;
– wspó³czynnik okreœlaj¹cy nasilenie dr¿enia;
– spektrogram przyspieszenia dr¿enia;
– sugerowana diagnoza na podstawie analizy otrzy-

manych wspó³czynników;

6. METODA Z WYKORZYSTANIEM
AKCELEROMETRU

Metoda ta wykorzystuje trójosiowy czujnik przyspie-
szenia BIOPAC Systems SS26L (rys. 4). Wed³ug
specyfikacji producenta jest przewidziany do rejestracji
wolnych ruchów (np. ruch koñczyn podczas chodzenia)
b¹dŸ ruchu dr¿enia.

Metoda zosta³a opracowana przez interdyscyplinar-
ny zespó³ z³o¿ony z pracowników Akademii Górniczo-
-Hutniczej oraz Uniwersytetu Jagielloñskiego. Metoda
ta jest ju¿ z powodzeniem stosowana w oœrodkach me-
dycznych.

Badanie polega na rejestracji sygna³u dr¿enia wy-
stêpuj¹cego u pacjenta z chorob¹ Parkinsona b¹dŸ inn¹,
której objawem jest dr¿enie biologiczne.
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Rys. 2. Spirala Archimedesa wykorzystywana w ocenie
dr¿enia

Rys. 3. Tablet graficzny
�ród³o: www.wacom.com

Rys. 4. Czujnik przyspieszenia
�ród³o: BIOPAC Systems Inc, www.biopac.com



Wyró¿niæ mo¿emy trzy etapy badania zwi¹zane z pró-
b¹ rejestracji odrêbnych rodzajów dr¿enia, mianowicie:

1. w pozycji spoczynkowej (dr¿enie spoczynkowe);

2. z wyprostowanymi przed siebie ramionami (dr¿enie
pozycyjne);

3. w trakcie rysowania spirali Archimedesa (dr¿enie
kinetyczne);

Dr¿enie rejestrowane jest zarówno dla prawej jak
i lewej strony, gdy¿ zazwyczaj choroba Parkinsona na-
sila siê bardziej w jednej ze stron.

Analiza dostarcza wizualizacjê przebiegu czasowe-
go sygna³u dr¿enia. U¿ytkownik ma do wyboru kilka
mo¿liwoœci prezentacji sygna³u, mianowicie:

– wizualizacja ka¿dej z trzech oddzielnie rejestrowa-
nych p³aszczyzn ruchu;

– na³o¿enie na jednym wykresie wszystkich p³asz-
czyzn celem porównania amplitud wystêpuj¹cych
w ró¿nych p³aszczyznach;

– wizualizacja zmiany amplitudy wektora opisuj¹ce-
go ruch w przestrzeni trójwymiarowej (rys. 5).

W tej analizie wyznaczane s¹ wspó³czynniki poz-
walaj¹ce na obiektywne porównanie zarejestrowanego
dr¿enia z innymi dostêpnymi w bazie w celu okreœlenia
rodzaju choroby b¹dŸ z kolejnym badaniem tego same-
go pacjenta w celu oceny postêpu choroby. Okreœla siê
miêdzy innymi: amplitudê maksymaln¹ i œredni¹ dr¿e-
nia w ka¿dej z p³aszczyzn, wspó³czynniki okreœlaj¹ce
moc sygna³u, stabilnoœæ dr¿enia, nasilenie dr¿enia w cza-
sie trwania badania czy czas rozpoczêcia w³aœciwego
dr¿enia.

Bardzo wa¿ne jest tak¿e wyznaczenie czêstotliwoœci
dr¿enia, które, jak wiadomo z przytoczonych wczeœniej
klinicznych w³asnoœci tego sygna³u, s¹ cenn¹ informa-
cj¹ dla lekarza. Informacjê tak¹ mo¿emy otrzymaæ dziê-
ki analizie przebiegu za pomoc¹ transformaty Fouriera.

7. METODA Z WYKORZYSTANIEM
KAMER CYFROWYCH

Inn¹ metod¹ opracowan¹ na Akademii Górniczo-Hut-
niczej jest analiza dr¿enia w oparciu o dane zarejestro-
wane przez kamery cyfrowe. Pozwala ona na analizê
dr¿enia spoczynkowego, które jest jedn¹ z cech choroby
Parkinsona. Badanie przeprowadzone podczas wykony-
wania czynnoœci ruchowych, jak to jest przy metodzie
z wykorzystaniem tabletu, daje zaburzone wyniki.

Zastosowana metoda przewiduje rejestracjê dr¿enia
koñczyn górnych we wszystkich p³aszczyznach dziêki
zastosowaniu trzech kamer umieszczonych jak na ry-
sunku 7.

Rejestracja ta jest mo¿liwa w oparciu o ruch Ÿród³a
(lub dwóch Ÿróde³) œwiat³a znajduj¹cego siê na nad-
garstku lub na palcu osoby badanej. Ka¿da z kamer re-
jestruje ruch w dwóch kierunkach, jednak dla uzyskania
pewnoœci, ¿e wektory drgañ s¹ kompletne i nie nast¹pi³a
utrata danych zwi¹zanych z zas³oniêciem Ÿród³a œwiat³a
przez rêkê, wykorzystywana jest wy³¹cznie jedna oœ.
Ka¿da z kamer bazuje równie¿ na wskazaniach kamer
s¹siednich, aby w³aœciwie okreœliæ odleg³oœci obiektu
od kamery.

Analiza obejmowa³a wizualizacjê Ÿród³a œwiat³a w ob-
szarze pomiarowym, a tak¿e korekcjê, wzmocnienia,
kontrast, okres próbkowania i inne. Dodatkowo analiza
ta dokonuje wstêpnej obróbki i filtracji sygna³ów, wyzna-
cza charakterystyki czasowe i czêstotliwoœciowe dla ka¿-
dej z osi wspó³rzêdnych o tak¿e wypadkowe dla prze-
mieszczenia, prêdkoœci i przyspieszenia Ÿród³a œwiat³a.
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Rys. 5. Fragment przebieg czasowego dr¿enia

Rys. 6. Przyk³ad reprezentacji przebiegu w dziedzinie
czêstotliwoœci

Rys. 7. Stanowisko pomiaru dr¿enia metod¹ kamer cyfrowych



Rysunek 8 pokazuje jak wygl¹da odtworzona trajek-
toria ruchu podczas jednego badania.

Dziêki wspó³pracy z lekarzami podczas pracy nad
metod¹, aplikacja podaje równie¿ wiele przydatnych
dalszej analizie dr¿enia wspó³czynników, takich jak:
maksymalna, minimalna czy œrednia amplituda dr¿enia,
dominuj¹ca czêstotliwoœæ i inne.

8. METODA ANALIZUJ¥CA DR¯ENIE
W G£OSIE CHOREGO

Metoda ta stanowi prototyp systemu do automatycz-
nego wykrywania jak i oceny zmian w g³osie chorego.
Zosta³a opracowana przez interdyscyplinarny zespó³
z³o¿ony z pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej
oraz Uniwersytetu Jagielloñskiego [9]. W szczególnoœ-
ci po³o¿ono nacisk na wykrycie i ocenê dr¿enia biome-
dycznego, obecnego w g³osie w postaci zmian o charak-
terze dyzartrii czyli upoœledzenia zdolnoœci wytwarza-
nia artyku³owanych dŸwiêków mowy w skutek zak³óce-
nia nerwowych mechanizmów tworzenia g³osek [7].

Wytwarzanie g³osu i mowy wymaga œcis³ego wspó³-
dzia³ania ze sob¹ wielu oœrodków, które z foniatryczne-
go punktu widzenia mo¿na by przypisaæ do narz¹dów
(rys. 9):

– wytwarzaj¹cych niezbêdny dla fonacji strumieñ
powietrza wydechowego: p³uca, oskrzela, tchawica
(rys. 9 – A);

– wytwarzaj¹cych ton podstawowy: krtañ (rys. 9 – B);
– formuj¹cych obwiedniê widma i tworz¹ce g³oski

mowy: nasada, gard³o, jama nosowa, jama ustna
(rys. 9 – C).

Warunkiem prawid³owej mowy i œpiewu jest harmo-
nijna wspó³praca wszystkich wymienionych wy¿ej na-
rz¹dów, a nieprawid³owy przebieg jednej czynnoœci po-
ci¹ga za sob¹ zaburzenie pozosta³ych. Obok typowych
zmian wynikaj¹cych z choroby neurodegeneracyjnej
(np. dr¿enie cia³a, koñczyn, sztywnoœæ miêœni) obser-
wuje siê zmiany w g³osie [8].

G³os badanych pacjentów zosta³ zarejestrowany za
pomoc¹ profesjonalnego sprzêtu cyfrowego, w wyt³u-
mionym pomieszczeniu w celu eliminacji wszelkich
niepo¿¹danych czynników mog¹cych wp³yn¹æ negatyw-
nie na koñcowy wynik.

W badaniu wykorzystano samog³oski i spó³g³oski.
Badani proszeni byli o wypowiadanie g³osek w izolacji.
Analiza ta pozwoli³a na automatyczne rozpoznanie kil-
ku cech charakterystycznych dla omówionych wczeœniej
form dyzartrii. Przede wszystkim chodzi o zmianê w po-
staci zak³ócenia mowy polegaj¹c¹ na nieoczekiwanych
przerwach w fonacji, jak równie¿ wykrycie wahañ g³oœ-
noœci oraz dr¿enia.

Badanych poproszono o wypowiedzenie badanej
g³oski [a], [e], [i], [s], [x] na jednym oddechu. DŸwiêk
d³u¿ej emitowany pozwoli³ na szczegó³ow¹ analizê. Za-
rejestrowany materia³ poddano wielu szczegó³owym
analizom, jednak najlepszy efekt uzyskano dziêki anali-
zie zmian mocy sygna³u w zadanych odcinkach czaso-
wych. Na tej podstawie wyznaczono wspó³czynnik sta-
bilnoœci realizacji g³oski, który wyraŸnie okreœla³ sto-
pieñ nasilenia choroby.
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Rys. 8. Odtworzona trajektoria ruchu rêki badanego

Rys. 9. Narz¹d g³osu cz³owieka

Rys. 10. Charakterystyka realizacji g³oski [a] przez osobê
zdrow¹, wsp=0.107



Z przeprowadzonych badañ najefektywniejszymi
g³oskami okaza³y siê [a] oraz [s]. Poni¿ej prezentowane
s¹ przyk³adowe wyniki wraz z wartoœci¹ zaproponowa-
nego wspó³czynnika okreœlaj¹cego stabilnoœæ realizacji
g³oski. Zestawiono przyk³ad osób zdrowych jak równie¿
z objawem dr¿enia g³osu w postaci dyzartrii.

9. PODSUMOWANIE

Wczesna diagnoza przyczyn dr¿enia jest bardzo istotna
w procesie leczenia. Opiera siê ona na historii choroby,
wywiadzie œrodowiskowym, a tak¿e na obserwacji
i analizie dr¿enia: amplitudy dr¿enia, czêstotliwoœci
a tak¿e jego nasilenia podczas ruchu b¹dŸ spoczynku.
Diagnoza wspomagana technik¹ komputerow¹ jest
szybsza, dok³adniejsza a przede wszystkim bardziej
obiektywna. Jak przedstawiono wczeœniej, w zale¿noœci
od parametrów dr¿enia mo¿na zawêziæ rozpoznanie do
kilku chorób, oraz okreœliæ stopieñ jej zaawansowania.
Metody te umo¿liwiaj¹ tak¿e miarodajn¹ ocenê sku-
tecznoœci leczenia.
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2.8.A. Metrologia w systemach biomedycznych
Janusz Gajda

1. WPROWADZENIE

Przedmiotem pomiarów biomedycznych s¹ zarówno
wielkoœci elektryczne, jak i nieelektryczne. Wœród wiel-
koœci elektrycznych dominuj¹ pomiary potencja³ów
oraz pomiary opornoœci lub przewodnoœci, a tak¿e im-
pedancji. W grupie wielkoœci nieelektrycznych niew¹t-
pliwie dominuj¹ pomiary temperatury, a w nastêpnej
kolejnoœci s¹ pomiary ciœnienia, przep³ywu, drgañ me-
chanicznych, naprê¿eñ, si³y, drogi liniowej i k¹towej.
Przedmiotem pomiaru jest równie¿ sk³ad chemiczny
oraz w³aœciwoœci fizyczne, jak gêstoœæ, lepkoœæ, wspó³-
czynnik pH i wilgotnoœæ. Stosowane metody pomiaro-
we to spektrometria absorpcyjna i masowa, woltoampe-
rometria i polarografia, metody jonoselektywne i adsor-
pcja powierzchniowa, a tak¿e chromatografia gazowa
i cieczowa. Omówienie nawet podstawowych zagad-
nieñ zwi¹zanych z tymi pomiarami znacznie przekracza
ramy tego opracowania. Czytelnika zainteresowanego
tymi zagadnieniami odsy³am do literatury, polecaj¹c np.
pozycjê [4].

W tym rozdziale zostan¹ omówione podstawowe
pojêcia i zagadnienia zwi¹zane z pomiarami, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi Czytelnika na specyfikê
pomiarów biomedycznych oraz wp³yw tych specyficz-
nych cech na planowanie, prowadzenie i analizê wyni-
ków eksperymentu pomiarowego.

Rozdzia³ ten jest przeznaczony przede wszystkim
dla tych Czytelników, którzy chc¹ u¿ywaæ narzêdzi po-
miarowych w sposób œwiadomy, i równoczeœnie zdanie
sobie sprawy z ich ograniczonych w³aœciwoœci oraz wy-
nikaj¹cych z tego faktu konsekwencji.

W szczególnoœci w rozdziale zosta³y omówione spe-
cyficzne cechy pomiarów biomedycznych, podstawowe
zagadnienia metrologii, jak pomiar, jednostka miary,
wzorzec, wynik pomiaru, b³¹d pomiaru. Nastêpnie omó-
wiono proces wyznaczania parametrycznego modelu
diagnostycznego (identyfikacji), rozumiany jako odmia-
na pomiaru poœredniego. Przedstawiono strukturê pro-
cesu identyfikacji, omówiono problem planowania eks-
perymentu identyfikacyjnego, zdefiniowano i przedsta-
wiono interpretacjê b³êdów takiego modelu.

2. SPECYFIKA
POMIARÓW BIOMEDYCZNYCH

Trudno jest sobie wyobraziæ istnienie nowoczesnej me-
dycyny bez pomiarów, których celem jest poznanie ok-

reœlonych w³aœciwoœci ¿ywego organizmu. Z drugiej
strony rozwój fizyki, techniki oraz metrologii (nauki
o mierzeniu), a tak¿e postêpy technologii czujników po-
miarowych pozwalaj¹ na poszerzanie listy mierzonych
wielkoœci i podnoszenie dok³adnoœci oraz rozdzielczo-
œci pomiarów. W ten sposób rozwój techniki przyczynia
siê do istotnego zwiêkszenia mo¿liwoœci oceny stanu
zdrowia pacjenta.

Upraszczaj¹c problem pomiarów biomedycznych,
mo¿na by wysun¹æ hipotezê, ¿e organizm ludzki (lub
ogólniej ujmuj¹c sprawê – obiekt biologiczny) jest ta-
kim samym obiektem pomiarów jak ka¿dy obiekt tech-
niczny. Tak jednak nie jest. Obiekty biologiczne sta-
wiaj¹ szczególne wymagania stosowanym narzêdziom
i metodom pomiarowym. W szczególnoœci d¹¿y siê do
miniaturyzacji czujników, a nawet ca³ych uk³adów po-
miarowych, zwiêkszenia czu³oœci i rozdzielczoœci, do-
k³adnoœci oraz niezawodnoœci, odpornoœci na wp³ywy
œrodowiskowe, szybkoœci pozyskiwania informacji po-
miarowej, uproszczenia obs³ugi przez personel medycz-
ny, a tak¿e automatyzacji pomiarów. Rozwijana jest te-
lemetria, czyli pomiary na odleg³oœæ, budowane uk³ady
i systemy pomiarowe maj¹ mo¿liwoœæ równoczesnego
pomiaru wielu ró¿nych wielkoœci, a wtedy, gdy skorzy-
sta siê z baz wiedzy, mog¹ pe³niæ pomocnicz¹ rolê dia-
gnostyczn¹, wspomagaj¹c w tym procesie lekarza.
W wieloparametrowych systemach pomiarowych wy-
nikiem pomiaru nie jest ju¿ liczba, ale wyznaczony eks-
perymentalnie fizykalny model wybranego organu, np.
model uk³adu oddechowego, którego wspó³czynniki
estymowane w wyniku przetwarzania danych pomiaro-
wych zawieraj¹ bogat¹ wiedzê diagnostyczn¹ zwiêksza-
j¹c wnikliwoœæ stawianej diagnozy (patrz rozdzia³ 2.9.A).

Ewolucjê przyrz¹dów stosowanych w biopomiarach
mo¿e Czytelnik przeœledziæ na przyk³adzie pozornie
prostego problemu – pomiaru temperatury. Na rysunku 1
przedstawiono ró¿ne rozwi¹zania konstrukcyjne sto-
sowanych termometrów klinicznych. S¹ to: termometr
cyfrowy, uszny, predykcyjny, matrycowy. Nie zamiesz-
czono na nim, znanego nam wszystkim, termometru
szklanego.

Okreœlenie „termometry cyfrowe” (rys. 1a) odnosi
siê do sposobu prezentacji informacji pomiarowej.
W rzeczywistoœci termometrem cyfrowym jest ka¿dy
termometr, który jest wyposa¿ony w przetwornik analo-
gowo/cyfrowy i wykorzystuje mniej lub bardziej za-
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awansowane cyfrowe przetwarzanie sygna³u pomiaro-
wego. W praktyce mianem „cyfrowy” okreœlane s¹ pro-
ste termometry, które wyœwietlaj¹ sygna³ wyjœciowy
czujnika temperatury, bez dodatkowego przetwarzania
sygna³u pomiarowego lub predykcji wyniku pomiaru.
S¹ to ma³e przyrz¹dy spotykane w codziennym u¿ytku.

Reaguj¹ce na promieniowanie podczerwone termo-
metry uszne (rys. 1b) s¹ jednym z najnowszych typów
termometrów klinicznych. Przyrz¹d ten reaguje na ener-
giê promieniowania podczerwonego, emitowan¹ przez
membranê uszn¹ i otaczaj¹cy kana³ powietrzny. W ter-
mometrach takiego typu jest mo¿liwoœæ konwersji wy-
niku pomiaru temperatury w uchu na taki wynik, który
odpowiada³by wynikowi pomiaru w innym miejscu, np.
w ustach b¹dŸ w odbytnicy. Taka konwersja wyniku po-
miarowego jest wykonywana na podstawie znajomoœci
œredniego gradientu temperatury pomiêdzy uchem, ustami,
odbytnic¹ lub innym punktem cia³a. Konwersja ta mo¿e
pomóc klinicystom w interpretacji wyniku pomiaru.

Wa¿nym parametrem jest „pole widzenia” termome-
tru, tj. pole, z którego jest emitowana energia dociera-
j¹ca do czujnika termometru. Zbyt du¿e pole mo¿e po-
wodowaæ z jednej strony zwiêkszenie wiarygodnoœci
pomiaru energii emitowanej przez membranê (mamy
wiêksz¹ pewnoœæ, ¿e membrana jest „widziana” przez
czujnik termometru), ale z drugiej strony taki termometr
„widzi” równie¿ wiêkszy obszar ch³odniejszego kana³u
powietrznego otaczaj¹cego membranê.

Wa¿na jest równie¿ umiejêtnoœæ obs³ugi takiego ter-
mometru, a zw³aszcza umiejêtnoœæ prawid³owego umiesz-
czenia termometru w uchu badanej osoby. Zazwyczaj
producenci dostarczaj¹ szczegó³ow¹ instrukcjê obs³ugi
i u¿ytkowania termometru.

Elektroniczny termometr predykcyjny (rys. 1c) po-
siada mo¿liwoœæ pracy zarówno w modzie predykcji
(prognozowania), jak i bezpoœredniego pomiaru. W mo-
dzie predykcji termometr wykorzystuje algorytm prze-
widywania ustalonej temperatury cia³a ludzkiego na
podstawie wyników pomiarowych pochodz¹cych z kil-
ku pierwszych sekund po przytkniêciu czujnika do ba-
danego cia³a. Zastosowanie takiej metody pozwala
skróciæ czas pomiaru do pojedynczych sekund. W mo-
dzie pomiaru bezpoœredniego czujnik musi pozostaæ
w kontakcie z badanym cia³em tak d³ugo, a¿ zostanie
osi¹gniêty ustalony wynik pomiaru. Czas ten jest w ta-
kim przypadku porównywalny z czasem pomiaru przy
u¿yciu termometru szklanego.

Termometry matrycowe (rys. 1d) s¹ wykonywane
jako plastikowe taœmy lub samoprzylepne plastry, na
które s¹ naniesione termowra¿liwe punkty. Wynik po-
miaru temperatury jest wskazywany poprzez zmianê
koloru tych punktów, nastêpuj¹c¹ pod wp³ywem ich na-
grzewania przez badane cia³o. U¿ytecznoœæ tego typu
termometrów zale¿y od ich rozdzielczoœci, tj. zdolnoœci
do rozró¿niania dwóch zbli¿onych wartoœci temperatu-
ry. Dobre termometry posiadaj¹ rozdzielczoœæ jednej
dziesi¹tej stopnia. Ich zalet¹ jest to, ¿e s¹ to termometry
do jednokrotnego u¿ytku, co zapobiega przenoszeniu
infekcji pomiêdzy pacjentami. Termometry w formie
taœmy plastikowej mog¹ byæ umieszczane w jamie ust-
nej, pod pach¹ lub w odbytnicy z u¿yciem specjalnej
os³onki. Nie nadaj¹ siê do pomiaru temperatury w uchu.
Termometry matrycowe wymagaj¹ od 2 do 3 minut do
osi¹gniêcia ustalonego wyniku pomiarowego. Warun-
kiem poprawnego dzia³ania jest dobry kontakt pomiê-
dzy termometrem i tkank¹.

Dodatkow¹ cech¹ charakterystyczn¹ wyró¿niaj¹c¹
biopomiary jest minimalna liczba wykonywanych eks-
perymentów (pomiarów). Trudno jest sobie przecie¿
wyobraziæ wielokrotne powtarzanie uci¹¿liwego dla pa-
cjenta badania tylko po to, aby ograniczyæ przypadko-
wy b³¹d pomiaru. W pomiarach obiektów technicznych
takie postêpowanie jest czêsto spotykane.

I jeszcze jedna ró¿nica. Obiekt biologiczny, zw³asz-
cza ¿ywy, zmienia swoje w³aœciwoœci. Zmiany te wystê-
puj¹ w d³u¿szym czasie, ale mog¹ nastêpowaæ tak¿e
w krótkich przedzia³ach czasu, np. pod wp³ywem emocji
lub zmêczenia. Obiekt pomiarów jest wiêc istotnie nie-
stacjonarny. Nale¿y braæ to pod uwagê, planuj¹c i rea-
lizuj¹c eksperyment pomiarowy i oceniaj¹c uzyskane
wyniki. Prowadzony eksperyment nie powinien obci¹-
¿aæ pacjenta emocjonalnie, w stopniu wiêkszym ni¿ to
konieczne, a szczególnie w przypadkach, gdy wyniki
pomiaru zale¿¹ od stanu emocjonalnego pacjenta.
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Rys. 1. Ró¿ne typy termometrów klinicznych: a) cyfrowy;
b) uszny; c) predykcyjny; d) matrycowy

�ród³o: [23]

a) b)

c) d)



D¹¿¹c do zapewnienia narzêdziom i metodom po-
miarowym, stosowanym w biopomiarach, wymienio-
nych wy¿ej w³aœciwoœci, nale¿y mieæ jednak na uwadze
rzecz podstawow¹, jak¹ jest zapewnienie pacjentowi
bezpieczeñstwa podczas badañ. Wi¹¿e siê to z doborem
odpowiednich materia³ów i wykonywaniem pow³ok
ochronnych na sondy i czujniki pomiarowe, stosowane
w pomiarach inwazyjnych, unikanie stosowania niebez-
piecznych materia³ów oraz skutecznej separacji galwa-
nicznej pacjenta od elektrycznych urz¹dzeñ pomiarowych.

Pamiêtaj¹c o wymienionych powy¿ej cechach szcze-
gólnych wyró¿niaj¹cych biopomiary, zapoznajmy siê
teraz z podstawowymi zagadnieniami metrologii, które
odnosz¹ siê równie¿ do pomiarów prowadzonych na
obiektach biologicznych.

3. POJÊCIA PODSTAWOWE METROLOGII

Pomiar jest procesem poznawczym prowadzonym
w celu uzyskania iloœciowej informacji o obiekcie lub
procesie bêd¹cym przedmiotem badañ. Polega on na po-
równaniu, z odpowiednio wysok¹ dok³adnoœci¹, war-
toœci wielkoœci mierzonej z wartoœci¹ tej wielkoœci
przyjêt¹ za jednostkê miary [5, 7, 8, 10, 12, 15–18, 20].

Wielkoœæ fizyczna charakteryzuje w³aœciwoœci ba-
danego obiektu, stanu, w jakim ten obiekt siê znajduje,
lub procesu zachodz¹cego w tym obiekcie. Dana wiel-
koœæ mo¿e przyjmowaæ ró¿ne stany. Jeden z tych sta-
nów mo¿na wiêc wyró¿niæ i okreœliæ jako stan odniesie-
nia. Inne stany danej wielkoœci fizycznej mo¿na wtedy
okreœliæ przez porównanie ze stanem odniesienia. Wy-
brany stan odniesienia uznajemy zazwyczaj za stan jed-
nostkowy danej wielkoœci i nadajemy mu wartoœæ rów-
n¹ jednoœci. Ten wybrany stan odniesienia bêdzie od-
twarza³ jednostkê miary danej wielkoœci fizycznej.

Jednostka miary jest umownie przyjêt¹ i wyzna-
czon¹ z dostateczn¹ dok³adnoœci¹ wartoœci¹ danej wiel-
koœci, która s³u¿y do porównania z wartoœciami tej sa-
mej wielkoœci.

Wynikiem pomiaru (porównania) jest liczba, okre-
œlaj¹ca ile jednostek zawiera dana wartoœæ wielkoœci fi-
zycznej.

Jak wynika z powy¿ej przytoczonych rozwa¿añ, jed-
nostka miary musi byæ powi¹zana z obiektem fizycz-
nym. Obiekt taki, odtwarzaj¹cy jednostkê miary lub jej
wielokrotnoœæ, nazywamy wzorcem danej wielkoœci fi-
zycznej. Z roli, jak¹ pe³ni¹ wzorce w pomiarach, wyni-
kaj¹ stawiane im wymagania. Od wzorców wymaga siê:
niezmiennoœci w czasie, ³atwej porównywalnoœci, ³at-
woœci odtwarzania, ³atwoœci stosowania oraz du¿ej do-
k³adnoœci.

Pomiar sprowadza siê do porównania, ze wzglêdu na
okreœlon¹ wielkoœæ fizyczn¹, dwóch obiektów: obiektu
badanego z wzorcem. Bezpoœrednie porównanie wiel-
koœci mierzonej i wielkoœci wzorcowej jest mo¿liwe tyl-
ko wtedy, gdy maj¹ one jednakowy charakter fizyczny.

W przeciwnym przypadku konieczne jest stosowanie
przetworników pomiarowych, których zadaniem jest
zmiana fizycznego charakteru wielkoœci mierzonej przy
zachowaniu informacji o wartoœci tej wielkoœci. Prze-
twornik pomiarowy przetwarzaj¹cy wielkoœæ nieelek-
tryczn¹ na elektryczn¹ jest nazywany czujnikiem po-
miarowym. Zapewne ka¿dy z nas spotka³ siê z okreœle-
niami: czujnik temperatury, czujnik si³y, czujnik ciœnie-
nia itd.

Pomiar jest eksperymentem fizycznym, wymaga wiêc
dysponowania odpowiednimi narzêdziami pomiarowy-
mi umo¿liwiaj¹cymi przeprowadzenie porównania wiel-
koœci mierzonej z jednostk¹. Stosowane narzêdzia po-
miarowe tworz¹ uk³ad pomiarowy, lub w przypadkach
bardziej z³o¿onych, np. równoczesnego pomiaru kilku
wielkoœci charakteryzuj¹cych badany obiekt – system
pomiarowy.

Porównanie dwóch wielkoœci, bêd¹ce podstaw¹ eks-
perymentu pomiarowego, mo¿e byæ przeprowadzone
tylko z ograniczon¹ dok³adnoœci¹. Niedok³adnoœæ tego
porównania wynika z fizycznej konstrukcji stosowa-
nych narzêdzi pomiarowych, niedok³adnoœci u¿ywane-
go wzorca, wp³ywu uk³adu pomiarowego na badany
obiekt, wp³ywu zewnêtrznych czynników œrodowisko-
wych na narzêdzia pomiarowe. Dlatego te¿ pomiary
nigdy nie s¹ dok³adne i s¹ obarczone b³êdami.

Pod pojêciem b³êdu rozumie siê ró¿nicê pomiêdzy
wynikiem pomiaru a rzeczywist¹ wartoœci¹ wielkoœci
mierzonej.

Rozró¿nia siê dwie podstawowe grupy b³êdów, tj.:

1) b³êdy systematyczne,

2) b³êdy przypadkowe.

Rozró¿nienie to uwzglêdnia ich statystyczn¹ naturê.

B³êdy systematyczne to takie b³êdy, które mo¿na
w przypadku konkretnego eksperymentu przewidzieæ,
tzn. przewidzieæ znak i wartoœæ b³êdu. Tak np. znaj¹c
parametry narzêdzia pomiarowego, mo¿na przewidzieæ
jego oddzia³ywanie na badany obiekt i okreœliæ wartoœæ
b³êdu wynikaj¹cego z tego oddzia³ywania. B³êdy syste-
matyczne s¹ zdeterminowane.

B³êdy przypadkowe maj¹ charakter losowy – nie
mo¿na ich z góry przewidzieæ na podstawie jednostko-
wego eksperymentu (pomiaru). Analiza b³êdów przypad-
kowych wymaga dysponowania populacj¹ wyników
pomiarowych, uzyskanych w efekcie wielokrotnego po-
wtórzenia eksperymentu pomiarowego, przy zachowa-
niu niezmiennych warunków tego eksperymentu.

Ze wzglêdu na sposób wyznaczania wyniku pomiar
mo¿e byæ bezpoœredni lub poœredni.

Pomiar bezpoœredni charakteryzuje siê tym, ¿e war-
toœæ wielkoœci mierzonej, czyli wynik pomiaru, uzysku-
je siê bezpoœrednio, tj. bez potrzeby wykorzystywania
zale¿noœci funkcyjnej wielkoœci mierzonej od innych
wielkoœci (których wartoœci zosta³y uprzednio wyzna-
czone przez pomiar bezpoœredni). Przyk³adem takiego
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pomiaru jest np. pomiar temperatury, znany nam z co-
dziennego u¿ytku termometrem szklanym. Wynik pomiaru
odczytujemy bezpoœrednio z podzia³ki termometru.

Wynik pomiaru poœredniego otrzymujemy nato-
miast w rezultacie przetwarzania, wg znanej zale¿noœci
funkcyjnej, zbioru wyników pomiaru, niekiedy wielu
wielkoœci mierzonych bezpoœrednio. Przyk³adem po-
miaru poœredniego jest pomiar szybkoœci przez pomiar
czasu potrzebnego na pokonanie pewnego odcinka dro-
gi. Czas oraz droga s¹ wielkoœciami mierzonymi bez-
poœrednio. Szybkoœæ jest wyliczana ze znanej zale¿no-
œci wi¹¿¹cej te trzy wielkoœci. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e
wielkoœci mierzone bezpoœrednio mog¹ mieæ ró¿ne wy-
miary fizyczne, inne od wymiaru fizycznego wielkoœci
mierzonej poœrednio.

Przyk³adem biomedycznego sytemu pomiarowego
jest skonstruowany w Katedrze Metrologii w 2002 roku
system do pomiaru limitowania przep³ywu wydechowe-
go metod¹ NEP (Negative Expiratory Pressure).

Schemat metody pomiarowej oraz zdjêcie skonstruo-
wanego systemu przedstawiono na rysunku 2.

Przedmiotem bezpoœredniego pomiaru jest przep³yw
oddechowy oraz ciœnienie oddechowe mierzone bez-
poœrednio u wylotu dróg oddechowych badanej osoby.
Sterowany komputerem elektrozawór, w po³¹czeniu ze
zbiornikiem sprê¿onego powietrza i aparatem Venturie-
go, pozwala wygenerowaæ ujemny (wzglêdem ciœnienia
atmosferycznego) impuls ciœnienia o zadanej amplitu-
dzie, czasie trwania oraz czasie wyst¹pienia, mierzonym
wzglêdem cyklu oddechowego. Sterowanie sprzêtem,
przetwarzanie i wizualizacja oraz archiwizowanie da-
nych pomiarowych s¹ wykonywane przez program za-
implementowany w komputerze.

Idea metody pomiarowej jest stosunkowo prosta:
w trakcie wydechu u wylotu dróg oddechowych badanej
osoby jest generowany ujemny impuls ciœnienia (impuls
NEP), o czasie trwania 1÷2 s. Je¿eli nie wystêpuje zja-
wisko limitowania przep³ywu oddechowego, w odpowie-
dzi na to wymuszenie nast¹pi dodatkowy przep³yw odde-
chowy. Innymi s³owami, z uk³adu oddechowego zosta-
nie wyssana dodatkowa objêtoœæ powietrza. W przypadku,
w którym wystêpuje limitowanie przep³ywu, wzrost ró¿-
nicy ciœnieñ nie spowoduje dodatkowego przep³ywu.

Na rysunku 3 przedstawiono przebiegi czasowe prze-
p³ywu, ciœnienia oraz pêtli oddechowej w uk³adzie prze-
p³yw – objêtoœæ w dwóch przypadkach: przy braku
i w obecnoœci impulsu NEP. Badana osoba by³a zdrowa,
widaæ wiêc wyraŸne zwiêkszenie przep³ywu oddecho-
wego pod wp³ywem impulsu NEP.

Badanie jest ma³o uci¹¿liwe dla pacjenta, a zastoso-
wana metoda pomiarowa pozwoli³a zobiektywizowaæ
wyniki pomiaru, w porównaniu do metody alternatyw-
nej, w której pacjent samodzielnie wykonywa³ manewr
natê¿onego wydechu.

4. WYZNACZANIE PARAMETRÓW
MODELI DIAGNOSTYCZNYCH

Wspó³czesne systemy pomiarowe znajduj¹ce swoje za-
stosowanie w biopomiarach nie ograniczaj¹ siê do po-
miaru pojedynczej wielkoœci. Zazwyczaj przedmiotem
pomiaru jest kilka ró¿nych wielkoœci, czêsto zmiennych
w czasie, a poœrednim celem pomiaru jest wyznaczenie
modelu opisuj¹cego okreœlony uk³ad biologiczny. W ta-
kim przypadku mamy do czynienia z odmian¹ pomiaru
poœredniego, którego wynikiem jest model. Pomiar taki
jest nazywany identyfikacj¹. Ze wzglêdu na znaczenie
identyfikacji w diagnostyce medycznej zapoznajmy siê
bli¿ej z tym zagadnieniem [9, 13, 19, 21].

Jak to ju¿ zosta³o powiedziane, celem identyfikacji
jest wyznaczenie modelu matematycznego opisuj¹cego
identyfikowany obiekt, tj. okreœlenie klasy modelu oraz
wyznaczenie wartoœci liczbowych jego wspó³czynników.
Podstaw¹ wyznaczenia wspó³czynników modelu s¹ wy-
niki pomiaru, mierzonych bezpoœrednio, zmiennych
identyfikowanego obiektu, tj. jego sygna³ów wejœcio-
wych i wyjœciowych. Ogóln¹ strukturê procesu identy-
fikacji przedstawiono na rysunku 4.
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Rys. 2. Schemat oraz zdjêcie stanowiska pomiarowego do po-
miaru limitowania przep³ywu wydechowego metod¹ NEP:
1 – czujnik ciœnienia wydychanego powietrza, 2 – przep³y-
womierz, 3 – aparat Venturiego umo¿liwiaj¹cy generowanie
impulsów NEP, 4 – uk³ady kondycjonowania sygna³ów po-
miarowych, 5 – komputer wraz z kart¹ pomiarow¹ i oprogra-
mowaniem, 6 – czujnik ciœnienia wspó³pracuj¹cy z pneumo-
tachometrem, 7 – elektrozawór steruj¹cy przep³ywem sprê¿o-
nego powietrza, 8 – doprowadzenie sprê¿onego powietrza,

9 – ustnik
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Rys. 3. Przyk³adowe wyniki pomiarów przep³ywu oddechowego: a) osobniczy wzorzec oddechowy; b) charakterystyka NEP

Rys. 4. Struktura procesu identyfikacji

a)

b)



Przeprowadzenie identyfikacji ka¿dego obiektu, w tym
równie¿ obiektu biologicznego, wymaga dysponowania
odpowiednimi narzêdziami pomiarowymi oraz metod¹
pomiarow¹ (metod¹ identyfikacji), dobranymi w sposób
adekwatny do w³aœciwoœci identyfikowanego obiektu.
W tym miejscu wywodu rodzi siê pozorna sprzecznoœæ.
Polega ona na tym, ¿e identyfikujemy obiekt, dlatego ¿e
nie znamy jego w³aœciwoœci, a równoczeœnie po to, aby
go dobrze zidentyfikowaæ musimy prawid³owo dobraæ
narzêdzia i metody pomiarowe. Wyjœcie z tej sytuacji
znajdziemy, je¿eli popatrzymy na identyfikacjê jak na
proces iteracyjny (rys. 4): wstêpnie (zgrubnie) rozpoz-
najemy w³aœciwoœci obiektu, wykonuj¹c na nim tzw.
eksperymenty pilotowe, a zdobyt¹ w ten sposób wiedzê
o obiekcie wykorzystujemy do zaprojektowania narzê-
dzi i metod pomiarowych. Pos³uguj¹c siê tymi narzê-
dziami, przeprowadzamy zasadniczy eksperyment iden-
tyfikacyjny, wzbogacaj¹c tym samym nasz¹ wiedzê
o w³aœciwoœciach obiektu. Je¿eli dok³adnoœæ wyznaczo-
nego model nie jest wystarczaj¹ca, traktujemy dotych-
czasowe eksperymenty jako pilotowe i na podstawie
zdobytej w ten sposób dodatkowej wiedzy modyfiku-
jemy narzêdzia i metody pomiarowe. Proces powtarza-
my tak d³ugo, a¿ w którejœ iteracji wyznaczony model
spe³ni nasze wymagania co do swojej dok³adnoœci.

Przeprowadzenie identyfikacji obiektu wymaga roz-
wi¹zania dwóch problemów (poza zaprojektowaniem
eksperymentu identyfikacyjnego):

1) okreœlenia klasy modelu,

2) wyznaczenia jego wspó³czynników.

Klasa modelu jest to model okreœlony z dok³adno-
œci¹ do wspó³czynników. Innymi s³owy, jest to zestaw
zale¿noœci matematycznych o nieznanych wspó³czynni-
kach. W pomiarach biomedycznych celem identyfikacji
jest uzyskanie iloœciowej wiedzy nt. procesów zacho-
dz¹cych w badanym organizmie lub wypracowanie dia-
gnozy. Taki cel narzuca pewne wymagania dotycz¹ce
modelu wyznaczanego w procesie identyfikacji. Pod-
stawowym wymaganiem jest, aby wyznaczony model
by³ modelem poznawczym i fizykalnym, tj. aby jego
wspó³czynniki mia³y swoj¹ interpretacjê fizyczn¹, czyli
mog³y byæ interpretowane jako estymaty (oceny) nie-
znanych parametrów badanego obiektu, lub pozosta-
wa³y w znanych zale¿noœciach z tymi parametrami. Wa-
runek ten zostanie spe³niony, je¿eli klasa modelu nie
zostanie narzucona arbitralnie, lecz gdy powstanie ona
jako wynik analizy i modelowania zjawisk zachodz¹-
cych w badanym obiekcie (rys. 4).

Pojêcie procesu identyfikacji rozumiane jako ekspe-
rymentalne wyznaczanie modelu obiektu jest identycz-
ne ze znanym w metrologii pojêciem pomiaru poœred-
niego. W obydwu wymienionych procesach, które s¹
procesami poznawczymi, podstawow¹ rolê odgrywa
dok³adnoœæ. O dok³adnoœci wyznaczonego modelu de-
cyduj¹ w³aœciwoœci wszystkich elementów sk³adaj¹cych

siê na proces identyfikacji. A wiêc s¹ to: w³aœciwoœci
sygna³ów pobudzaj¹cych obiekt, w³aœciwoœci identyfi-
kowanego obiektu, stosowanych metod i narzêdzi po-
miarowych, algorytmów przetwarzania danych, a tak¿e
informacja posiadana a priori o identyfikowanym obiekcie.

Wspó³czynniki modelu s¹ wyznaczane na podstawie
bezpoœrednio mierzonych: wymuszenia pobudzaj¹cego
identyfikowany obiekt i jego odpowiedzi na to wymu-
szenie. Algorytm wyliczania wspó³czynników nazywa
siê algorytmem identyfikacji (1)

b x y� +( , ) (1)
gdzie:

b – wektor poszukiwanych wspó³czynników
modelu,

+ – algorytm identyfikacji opisuj¹cy zwi¹zek
pomiêdzy wynikami pomiaru zmiennych
obiektu a poszukiwanymi wspó³czynni-
kami modelu,

x, y – wektory zawieraj¹ce wyniki pomiaru
zmiennych obiektu.

Ze wzglêdu na losowy (przypadkowy) charakter
przetwarzanych danych pomiarowych (przypadkowoœæ
danych pomiarowych wynika z ró¿nych przyczyn; naj-
czêœciej jest ona spowodowana losowymi zak³óceniami
zawartymi w mierzonych sygna³ach lub przypadkowy-
mi b³êdami pomiarowymi), w celu wyznaczenia wspó³-
czynników modelu pos³ugujemy siê narzêdziami ofero-
wanymi przez dzia³ statystyki matematycznej nazywany
teori¹ estymacji [1–3, 6, 14, 17, 22]. Losowy charakter
przetwarzanych danych pomiarowych powoduje rów-
nie¿ „skutek uboczny” polegaj¹cy na tym, ¿e w wyniku
takiego postêpowania wyznaczamy tylko tzw. ocenê
(lub inaczej estymatê) nieznanego parametru, podczas,
gdy prawdziwa wartoœæ tego parametru pozostaje nadal
nieznana. Dodatkowo, powtarzaj¹c wielokrotnie proces
identyfikacji tego samego obiektu, za ka¿dym razem
otrzymamy inny wynik. Wyniki te bêd¹ zmieniaæ siê
w sposób losowy z eksperymentu na eksperyment. Ca³a
sztuka polega na tym, aby „trafiæ” nasz¹ ocen¹ mo¿liwie
blisko rzeczywistej wartoœci poszukiwanego parametru,
czyli zapewniæ naszemu procesowi poznawczemu wy-
magan¹ dok³adnoœæ.

Teoria estymacji dzieli siê na dwa dzia³y. S¹ to:
1) estymacja punktowa,
2) estymacja przedzia³owa.

Estymacja punktowa polega na przyjêciu pewnej
funkcji okreœlonej na elementach próby (elementami
próby s¹ wyniki pomiarów). Wartoœæ tej funkcji obli-
czon¹ dla eksperymentalnie okreœlonych wyników po-
miarowych przyjmujemy za oszacowanie prawdziwej
wartoœci poszukiwanego parametru. Cech¹ charaktery-
styczn¹ estymacji punktowej, odró¿niaj¹c¹ j¹ od esty-
macji przedzia³owej, jest wynik tej estymacji – jest nim
jedna liczba, której odpowiada punkt na osi liczbowej.
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Cecha ta znalaz³a odbicie w nazwie tego typu postêpo-
wania – estymacja punktowa. Algorytm postêpowania
typowy dla estymacji punktowej zostanie przedstawio-
ny w dalszej czêœci tego rozdzia³u.

W przypadku estymacji przedzia³owej okreœlamy
nie jedn¹ wartoœæ (punkt), ale granice przedzia³u, w któ-
rym z za³o¿onym prawdopodobieñstwem znajduje siê
wartoœæ rzeczywista poszukiwanego parametru. Zagad-
nienia te nie bêd¹ dalej rozwijane w ramach tego opra-
cowania. Zainteresowani Czytelnicy s¹ proszeni o siêg-
niêcie do literatury [1–3, 6].

Szczególn¹ rolê w identyfikacji parametrycznej od-
grywa estymacja punktowa. Estymacja ta przebiega
wed³ug nastêpuj¹cego schematu:

1. Na podstawie pomiarów zmiennej losowej X two-
rzymy próbê wyników pomiarowych o licznoœci N:
(x1, x2, ..., xn), gdzie xi jest i-tym wynikiem pomiaro-
wym (realizacj¹) zmiennej losowej (np. s¹ to kolejne
realizacje rzutu jedn¹ kostk¹ do gry lub wyniki po-
miarowe uzyskane w kolejnych powtórzeniach eks-
perymentu pomiarowego). Uzyskan¹ próbê losow¹
równie¿ mo¿na traktowaæ jako realizacjê (pojedyncz¹)
wielowymiarowej zmiennej losowej (X1, X2, ..., XN)
(np. wynik równoczesnego rzutu N kostkami).

2. Tworzymy statystykê Sk bêd¹c¹ funkcj¹ wielowy-
miarowej zmiennej losowej:

S f X X X Bk k N k� �( , , ... , )1 2 (2)

Statystyk¹ Sk nazywamy funkcjê, której argumenta-
mi s¹ zmienne losowe. Statystykê skonstruowan¹
w celu estymacji nieznanego parametru lub charak-
terystyki nazywamy estymatorem (Bk).

3. Wyliczamy wartoœæ statystyki (2) w punkcie okre-
œlonym przez zbiór realizacji – wyników pomiaro-
wych – (x1, x2, …, xn). Wyznaczona w ten sposób
wartoœæ (3) jest ocen¹ lub inaczej estymat¹ poszuki-
wanego parametru zmiennej losowej X lub wartoœci
jej charakterystyki w okreœlonym punkcie przedzia³u
zmiennoœci argumentów.

s f x x x bk k N k� �( , , ... , )1 2 (3)

gdzie bk – estymata, czyli ocena poszukiwanego
parametru.

Nale¿y bardzo wyraŸnie podkreœliæ, ¿e estymator (2)
jest zmienn¹ losow¹. Oznacza to, ¿e powtarzaj¹c wielo-
krotnie proces identyfikacji przeprowadzony w tych sa-
mych warunkach, za ka¿dym razem obserwowaæ bê-
dziemy inn¹ jego realizacjê bk, zmieniaj¹c¹ siê w sposób
losowy.

W ogólnym przypadku, dla ka¿dego poszukiwanego
parametru mo¿na konstruowaæ ró¿ne estymatory. Po-
niewa¿ s¹ one przyjmowane arbitralnie, nie mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e pewne estymatory s¹ ca³kiem z³e lub zu-
pe³nie poprawne. S¹ jednak kryteria pozwalaj¹ce po-
równaæ dwa estymatory.

Dobry estymator powinien posiadaæ przynajmniej
dwie nastêpuj¹ce cechy:
1) Wartoœæ oczekiwana estymatora powinna byæ równa

rzeczywistej wartoœci estymowanego parametru �.

E B[ ] � � (4)

gdzie E[ ] – oznacza wartoœæ oczekiwan¹.
Estymator posiadaj¹cy tak¹ cechê nazywa siê esty-
matorem nieobci¹¿onym.
W przeciwnym przypadku estymator jest estymato-
rem obci¹¿onym, a jego b³¹d obci¹¿enia okreœlony
jest zale¿noœci¹:

bias E B� [ ] – � (5)

2) Po¿¹dane jest, aby b³¹d œredniokwadratowy wybra-
nego estymatora by³ mniejszy ni¿ wszystkich innych
estymatorów, tzn. aby by³a spe³niona nierównoœæ:

E B E Bk i[( – ) ] [( – ) ]� �2 2, (6)

dla wszystkich i k- .
W takim przypadku o estymatorze Bk mówimy, ¿e
jest najefektywniejszy ze wszystkich estymatorów.

B³¹d œredniokwadratowy estymatora spe³nia nastê-
puj¹c¹ zale¿noœæ:


 � �

.

2 2 2

2 2 2

� � �

� � �

E B E B

E B E B bias

[( – ) ] [ [ ]– ]

[( – [ ]) ]
(7)

gdzie:
.2 2� E B E B[( – [ ]) ] (8)

jest wariancj¹ estymatora.

Dla lepszego zrozumienia wymagañ stawianych do-
bremu estymatorowi, wyobraŸmy sobie identyfikowany
obiekt, scharakteryzowany przez dwa nieznane para-
metry (�1, �2). Parametry te s¹ przedmiotem estymacji
w rozwa¿anym procesie identyfikacji. W uk³adzie wspó³-
rzêdnych jak na rysunku 5, parze parametrów odpowia-
da punkt (zaznaczony czerwonym kolorem). W wyniku
przeprowadzenia procesu identyfikacji otrzymamy dwa
wspó³czynniki modelu (b1, b2), przyjêtego jako mate-
matyczny opis badanego obiektu. Takiemu wynikowi
identyfikacji równie¿ odpowiada punkt we wspomnia-
nym uk³adzie wspó³rzêdnych (zaznaczony kolorem nie-
bieskim). Je¿eli wielokrotnie powtórzymy proces iden-
tyfikacji, to przy zachowaniu przyjêtej geometrycznej
interpretacji wyników, ich losowy charakter objawi siê
tym, ¿e otrzymamy zbiór losowo rozrzuconych punk-
tów. Rozmiar tego rozrzutu zale¿y bezpoœrednio od wa-
riancji estymatora. Mniejsza wariancja daje w efekcie
wiêksze skupienie tych punktów i na odwrót.

Analizuj¹c rysunek 5 zauwa¿amy, ¿e przedstawia on
dwa zdecydowanie ró¿ne (z punktu widzenia dok³ad-
noœci procesu identyfikacji) przypadki. Na rysunku 5a
œrodek obszaru, na którym s¹ rozrzucone wyniki identy-
fikacji, le¿y w znacznej odleg³oœci od czerwonego punktu
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obrazuj¹cego rzeczywiste wartoœci identyfikowanych
parametrów. Na rysunku 5b ten œrodek pokrywa siê
z czerwonym punktem. To przesuniêcie œrodka obszaru
rozrzutu wyników identyfikacji wzglêdem rzeczywis-
tych (ale nieznanych) wartoœci parametrów jest spowo-
dowane drugim sk³adnikiem b³êdu identyfikacji – b³ê-
dem obci¹¿enia (5).

Mo¿emy wiêc wyci¹gn¹æ nastêpuj¹cy wniosek: esty-
mator przedstawiony na rysunku 5a jest obci¹¿ony (wy-
stêpuje niezerowy b³¹d obci¹¿enia), estymator przed-
stawiony na rysunku 5b jest natomiast nieobci¹¿ony.

W rzeczywistoœci, zw³aszcza podczas identyfikacji
obiektów biologicznych, wykonujemy tylko jeden eks-
peryment identyfikacyjny, któremu w przestrzeni para-
metrów obiektu odpowiada jeden punkt (np. ten otoczo-
ny okrêgiem na rys. 5a). Wspó³rzêdne tego punktu
przyjmujemy jako wynik identyfikacji. W przypadku
przedstawionym na rysunku 5a, za ocenê parametru �1

przyjêta zosta³aby wartoœæ b1 = 4,1 a za ocenê parametru
�2 wartoœæ b2 = 2,6. £atwo policzyæ b³êdy identyfikacji

obu parametrów. D¹¿¹c do minimalizacji b³êdów identy-
fikacji, staramy siê, aby wynik identyfikacji znajdowa³
siê jak najbli¿ej punktu czerwonego. Osi¹gniêcie tego
efektu jest bardziej prawdopodobne, je¿eli estymator
jest nieobci¹¿ony i ma ma³¹ wariancjê (np. jest najefek-
tywniejszy).

Wœród estymatorów obci¹¿onych i nieefektywnych
istniej¹ estymatory, które osi¹gaj¹ cechy dobrego esty-
matora dopiero dla bardzo du¿ej licznoœci próby (teore-
tycznie przy N ��). Estymatory takie nazywane s¹,
w zale¿noœci od cechy, któr¹ osi¹gaj¹ dla N ��, odpo-
wiednio estymatorami asymptotycznie nieobci¹¿onym
oraz asymptotycznie najefektywniejszym. Chc¹c wy-
korzystaæ cechy estymatorów asymptotycznych, nale¿y
pos³ugiwaæ siê nimi tylko w przypadku bardzo licznych
prób wyników pomiarowych. W przypadku prób ma³o
licznych, estymatory tej grupy wykazuj¹ bowiem ob-
ci¹¿enie b¹dŸ ma³¹ efektywnoœæ. Warto o tym pamiêtaæ
w kontekœcie pomiarów biomedycznych, gdy z oczywi-
stych powodów dysponujemy ma³o liczn¹ populacj¹
wyników pomiarowych.

Jak zosta³o to ju¿ wczeœniej wspomniane, podzia³
b³êdów pomiaru na systematyczne i przypadkowe wyni-
ka z ró¿nych przyczyn wywo³uj¹cych te b³êdy i w kon-
sekwencji z ich ró¿nych statystycznych w³aœciwoœci.
Niektórzy autorzy rozumiej¹ przez pojêcie b³êdu sys-
tematycznego równie¿ wartoœæ oczekiwan¹ b³êdu przy-
padkowego. Przy takim rozszerzeniu tego okreœlenia,
b³¹d obci¹¿enia mo¿e byæ uto¿samiany z b³êdem syste-
matycznym pomiaru.

Za miarê b³êdu przypadkowego mo¿na natomiast
przyj¹æ odchylenie standardowe (bêd¹ce pierwiastkiem
kwadratowym z wariancji) estymatora.

5. PODSUMOWANIE

W rozdziale przedstawiono podstawowe informacje do-
tycz¹ce pozyskiwania informacji pomiarowej w syste-
mach biomedycznych. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e rów-
nie istotnym zagadnieniem jest zakres i sposób przetwa-
rzania danych pomiarowych realizowany w systemach
pomiarowych oraz sposób prezentacji wyników. Prze-
twarzanie realizowane na poziomie podstawowym obej-
muje wzmacnianie sygna³u, filtracjê, przetwarzanie
analogowo-cyfrowe, korektê charakterystyk statycznej
i dynamicznej, kompensacjê czynników zak³ócaj¹cych,
korektê b³êdów.

Bardziej zaawansowane przetwarzanie obejmuje esty-
macjê parametrów identyfikowanego obiektu, transforma-
cjê czêstotliwoœciow¹ lub czasowo-czêstotliwoœciow¹,
kontrolê poprawnoœci dzia³ania, porównanie wyników
z wartoœciami nale¿nymi, przegl¹danie baz danych, rea-
lizacjê algorytmów wchodz¹cych w sk³ad szeroko rozu-
mianego przetwarzania obrazów. Niektóre z tych zaga-
dnieñ bêd¹ omawiane w innych rozdzia³ach niniejszej
ksi¹¿ki, np. w rozdziale 2.10.A oraz w rozdzia³ach po-
œwiêconych konkretnym technikom diagnostycznym.
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Rys. 5. Ilustracja estymatora obci¹¿onego (a)
i nieobci¹¿onego (b)

a)

b)



Literatura

[1] Bendat J., Piersol A., Metody analizy i pomiaru
sygna³ów losowych, PWN, Warszawa, 1976.

[2] Bendat J., Piersol A., Random Data Analysis and
Measurement Procedures, John Wiley & Sons, 1986.

[3] Brandt S., Analiza danych, PWN, 1998.
[4] Biocybernetyka i in¿ynieria biomedyczna 2000 –

Biopomiary, Na³êcz M. (red.), Akademicka Oficy-
na Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2001.

[5] Chwaleba A., Czajewski J., Przetworniki pomia-
rowe wielkoœci fizycznych, Wyd. Politechniki War-
szawskiej, 1993.

[6] Gajda J., Statystyczna analiza danych pomiarowych,
Wydzia³ EAIiE AGH, Kraków, 2002, (skrypt).

[7] Hagel R., Miernictwo dynamiczne, WNT, War-
szawa, 1984.

[8] Kabza Z., Kostyrko K., Oko³owicz-Grabowska B.,
Metrologia mikroklimatu pomieszczenia i œrodo-
wiskowych wielkoœci fizycznych, Podr. Akademi-
cki, Wyd. Politechniki Opolskiej, cz. I, 2003, cz. II,
2004.

[9] Kalouptidis N., Theodoridis S., Adaptive System
Identification and Signal Processing Algorithms,
Prentice-Hall, 1993.

[10] Kwiatkowski W.S., Miernictwo elektryczne. Ana-
logowa technika pomiarowa, Wyd. Politechniki
Warszawskiej, Warszawa, 1994.

[11] Laboratorium zintegrowanych czujników pomia-
rowych, Wyd. Politechniki Œl¹skiej, skrypt 2055,
Gliwice, 1997.

[12] £apiñski M., Pomiary elektryczne i elektroniczne
wielkoœci nieelektrycznych, WNT, Warszawa, 1974.

[13] Mañczak K., Metody identyfikacji wielowymiaro-
wych obiektów sterowania, WNT, 1979.

[14] Mendel J.M., Lessons in Digital Estimation Theory,
Prentice-Hall, 1987.

[15] Michalski L., Eckersdorf K., Kucharski J., Termo-
metria. Przyrz¹dy i metody, Wyd. Politechniki
£ódzkiej, 1998.

[16] Mi³ek M., Pomiary wielkoœci nieelektrycznych me-
todami elektrycznymi, Wyd. Politechniki Zielono-
górskiej, Zielona Góra, 1998.

[17] Piotrowski J., Procedury pomiarowe i estymacja
sygna³ów, skrypty uczelniane Politechniki Œl¹s-
kiej, 1994.

[18] Romer E., Miernictwo przemys³owe, PWN, War-
szawa, 1978.

[19] Södderström T., Stoica P., System Identification,
Prentice Hall, 1989.

[20] Stabrowski M., Miernictwo Elektryczne. Cyfrowa
technika pomiarowa, Oficyna Wydawnicza Poli-
techniki Warszawskiej, Warszawa, 1999.

[21] Schoukens J., Pintelon R., Identification of Linear
Systems – a Practical Guideline to Accurate Mo-
deling, Pergamon Press, 1991.

[22] Tadeusiewicz R., Izworski A., Majewski J., Bio-
metria, Wydawnictwa AGH, Kraków, 1993.

[23] www.miami-med.com/images oraz www.amedi-
tech.com.

Janusz Gajda
Metrologia w systemach biomedycznych



2.8.B. Metrologia w systemach biomedycznych
Barbara Tomaka

1. CO TO JEST?

Metrologia jest nauk¹ o mierzeniu. Obejmuje ona swoim
zakresem miêdzy innymi takie zagadnienia jak wzorce
i jednostki miary oraz sposoby ich praktycznego odtwa-
rzania, teoriê b³êdów i niepewnoœci, metody pomiarów,
projektowanie eksperymentu, przetwarzanie sygna³ów,
modelowanie i projektowanie narzêdzi pomiarowych.
Miernictwo zajmuje siê natomiast zagadnieniami tech-
nicznymi zwi¹zanymi z przeprowadzaniem pomiarów.
Ze wzglêdu na obszary zastosowania mówimy niekiedy
o miernictwie (pomiarach) wielkoœci nieelektrycznych
b¹dŸ elektrycznych, miernictwie przemys³owym b¹dŸ
laboratoryjnym, pomiarach odcinka czasu, pomiarach
mechanicznych, a w ostatnich latach równie¿ o pomia-
rach biomedycznych b¹dŸ biopomiarach. Te ostatnie
obejmuj¹ swym zakresem pomiar wielkoœci charaktery-
zuj¹cych obiekty biologiczne, a wiêc równie¿ cz³owiek
jest w tych pomiarach obiektem poznania.

Metrologia jest nauk¹ rozleg³¹ obejmuj¹c¹ swym
zasiêgiem wiele ró¿norodnych dziedzin, st¹d trudno by-
³oby wymieniæ te dziedziny ¿ycia, w których mierzenie
nie jest konieczne.

2. NA POCZ¥TKU BY£A POTRZEBA

Pocz¹tki metrologii by³y zwi¹zane z wymian¹ towaro-
w¹. Jej rozwój zmusi³ ludzi do nauczenia siê oceniania
wartoœci towaru, a tym samym do liczenia. I tak pierw-
sze jednostki miar i wag funkcjonowa³y ju¿ u Sumerów,
Babiloñczyków, Chaldejczyków, Egipcjan, ¯ydów oraz
Greków i Rzymian. Na przestrzeni wieków koniecznoœæ
mierzenia stawa³a siê coraz bardziej powszechna i obej-
mowa³a kolejne obszary dzia³alnoœci cz³owieka. Jeszcze
bardzo niedawno, bo pod koniec XVIII wieku, ró¿no-
rodnoœæ stosowanych jednostek miar w poszczególnych
krajach i rejonach by³a zaskakuj¹ca. W okresie tym ist-
nia³o w Europie ok. 100 ró¿nych ³okci, ok. 50 ró¿nych
mil i ponad 120 ró¿nych funtów. Ró¿norodnoœæ ta wp³y-
wa³a hamuj¹co na wymianê doœwiadczeñ technicznych
miêdzy odleg³ymi rejonami, a tak¿e uniemo¿liwia³a
sprawn¹ wymianê handlow¹. Dodatkowym utrudnie-
niem by³ nie dziesiêtny system podzia³u jednostek. Pró-
bê ujednolicenia œwiatowych miar zapocz¹tkowa³a
w 1789 roku Akademia Paryska, przystêpuj¹c do opraco-
wania opartego na systemie dziesiêtnym tzw. metrycz-
nego systemu miar, w którym jako jednostkê d³ugoœci
przyjêto 1 metr równy 1/10 000 000 æwiartki po³udnika
przechodz¹cego przez Pary¿, a jako jednostkê masy –

1 kg równy masie 1dm3 wody czystej w temperaturze
4°C. W póŸniejszych latach metryczny system miar by³
jeszcze wielokrotnie zmieniany, a¿ do kszta³tu jaki obo-
wi¹zuje obecnie.

3. ZANIM POWSTAN¥ MASZYNY…

Pomiary towarzysz¹ nieod³¹cznie ka¿demu procesowi
poznawczemu opartemu na eksperymencie oraz wszel-
kim procesom produkcyjnym. Rozwój techniki prowa-
dzi do powstawania wielkich systemów, utworzonych
z szeregu elementów wspó³dzia³aj¹cych i wp³ywaj¹-
cych na siebie w wykonywaniu postawionego zadania.
Aby te systemy prawid³owo dzia³a³y, konieczne jest
dysponowanie wiedz¹ o stanie procesu realizowanego
przez system. Ogromna wiêkszoœæ tej wiedzy pochodzi
w³aœnie z pomiarów i uzupe³nia wiedzê posiadan¹
a priori. W systemach, w których jednym z ogniw jest
cz³owiek, wyniki pomiarów powinny byæ tak zakodo-
wane, aby cz³owiek móg³ je zrozumieæ i wykorzystaæ do
dalszego dzia³ania.

Jak wiadomo, w ka¿dym dzia³aniu urz¹dzeñ jest
pewna niedok³adnoœæ, a b³êdy pomiarów, na równi z in-
nymi zak³óceniami, powoduj¹, ¿e procesy w systemach
przebiegaj¹ tylko w przybli¿eniu zgodnie z potrzeb¹.
Dlatego niezbêdna jest optymalizacja zmiennych eks-
perymentu, poprzez przerzucenie znacznego ciê¿aru prac
nad identyfikacj¹ parametrów na stronê analityczn¹
i obliczeniow¹. Liczba niezbêdnych pomiarów mo¿e
byæ znacznie zredukowana, jeœli tylko pomiary bêd¹
przeprowadzane w optymalnych warunkach, tzn. parame-
try eksperymentu przyjm¹ wartoœci optymalne w sensie
przyjêtego kryterium. Nieliczne, lecz starannie zaplano-
wane pomiary pozwalaj¹ na uzyskanie rezultatów iden-
tyfikacji (w efekcie równie¿ diagnozy) o jakoœci zbli¿o-
nej do tych, jakie uzyskuje siê w eksperymentach z du¿¹
liczb¹ pomiarów, d³ugotrwa³ych i kosztownych. Prob-
lem ten jest szczególnie istotny w pomiarach biome-
dycznych. Do utworzenia adekwatnego modelu badane-
go procesu niezbêdne jest wstêpne przeprowadzenie
eksperymentu z wystarczaj¹co du¿¹ liczb¹ punktów
pomiarowych. Punkty te rozmieszczone s¹ w czasie
i w przestrzeni w sposób intuicyjny, lub zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ w danej dziedzinie konwencj¹. Taki bogaty
zbiór danych jest podstaw¹ do poszukiwania najlepszej
struktury modelu. Gdy znana jest struktura i estymaty
parametrów modelu wyznaczone w oparciu o intuicyjny
eksperyment, staje siê mo¿liwa optymalizacja ekspery-
mentu pomiarowego.



4. CO BY TU ZMIERZYÆ
U CZ£OWIEKA…

Ka¿dy z nas przynajmniej raz w ¿yciu mierzy³ sobie
temperaturê, czy têtno. Ale jak zapewne wiecie, nie s¹ to
jedyne wielkoœci charakteryzuj¹ce stan ludzkiego orga-
nizmu, jakie mo¿na zmierzyæ. Pomiary w medycynie
maj¹ na celu poznanie okreœlonych w³aœciwoœci orga-
nizmu i okreœlenie normy, do której mo¿na siê bêdzie
odwo³aæ w czasie badania, i która u³atwi zdiagnozowa-
nie nieprawid³owoœci. Istotne jest przy tym, aby pomiar
nie by³ uci¹¿liwy dla pacjenta i ¿eby nie trzeba go by³o
wielokrotnie powtarzaæ. Oto kilka przyk³adów takich
badañ i urz¹dzeñ za pomoc¹, których siê je wykonuje.

Pulsoksymetr s³u¿y do pomiaru saturacji krwi.
Czujnik zak³ada siê zazwyczaj na palec u rêki. Doko-
nuje on pomiaru stopnia poch³aniania przez czerwone
krwinki promieniowania o dwóch ró¿nych d³ugoœciach
fali – czerwonego i podczerwonego, a na podstawie
uzyskanych wyników pomiaru oblicza stopieñ nasyce-
nia hemoglobiny tlenem.

Badanie EKG polega na rejestracji zmian potencja-
³ów elektrycznych powstaj¹cych na powierzchni cia³a
pod wp³ywem pr¹du elektrycznego wytwarzanego i roz-
przestrzeniaj¹cego siê w sercu. Elektrokardiograf od-
biera potencja³y ze skóry dziêki specjalnym elektrodom
umieszczanym w odpowiednich miejscach cia³a. Poten-
cja³y te s¹ wzmacniane i zapisywane przez aparat na pa-
pierze w postaci tzw. krzywej EKG.

Otrzymany w ten sposób elektrokardiogram pozwala
na dokonanie pomiarów ró¿nych charakterystycznych
elementów krzywej EKG, zwanych odstêpami, odcin-
kami i za³amkami, których wartoœci s¹ odzwierciedle-
niem miejsca i czasu trwania zjawisk elektrycznych
w miêœniu serca.

Za pomoc¹ EEG – elektroencefalografii, odczytuje
siê impulsy tkanki nerwowej mózgu. Zapis badania,
zwany elektroencefalogramem, sk³ada siê z ró¿nych
elementów graficznych obrazuj¹cych zjawiska bioelek-
tryczne zachodz¹ce w mózgu, a zapis odbiegaj¹cy od
normy pozwala stwierdziæ wiele chorób i uszkodzeñ
uk³adu nerwowego oraz narz¹dów wewnêtrznych.

Barbara Tomaka
Metrologia w systemach biomedycznych

Rys. 1. Pulsoksymetr

Rys. 2. Elektrokardiograf

Rys. 3. Krzywa EKG

Rys. 4. Rozmieszczenie elektrod EEG
wed³ug standardu 10-20



S¹ to badania powszechnie znane i wykonywane,
a nale¿y tu wspomnieæ tak¿e o wci¹¿ tworzonych bio-
medycznych systemach pomiarowych, jak na przyk³ad:

– system do pomiaru limitowania przep³ywu wyde-
chowego metod¹ NEP, omówiony w nastêpnym
rozdziale, napisanym przez prof. J. Gajdê,

– system do pomiaru impulsów nerwowych odbiera-
nych w siatkówce oka podczas zapalania œwiat³a.
Jest to system oparty na odczycie wieloelektrodo-
wym, bêd¹cy podstaw¹ do tworzenia protez elekt-
ronicznych, dla osób z dywergencj¹ plamki ¿ó³tej.

Rozwój techniki, a tym samym nowoczesnej medy-
cyny, nie nast¹pi³by bez rozwoju metrologii, zarówno,
co do spektrum mierzonych wielkoœci, dok³adnoœci po-
miaru, szybkoœci dzia³ania systemów pomiarowych, jak
i objêtoœci zbieranych i przetwarzanych sygna³ów. Rów-
noczeœnie poprawne korzystanie z najnowszych tech-
nologii pozyskiwania i przetwarzania wiedzy wymaga
bardzo dobrze wykszta³conego personelu, który bêdzie
posiada³ wystarczaj¹c¹ wiedzê zarówno z zakresu bio-
logii i medycyny jak te¿ techniki, w tym z zakresu me-
trologii. Przygotowanie takiego personelu jest jednym
z celów kszta³cenia na kierunku in¿ynieria biomedyczna.
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2.9.A. Pomiary w³aœciwoœci uk³adu oddechowego
Waldemar Tomalak, Jakub Radliñski

1. WPROWADZENIE

Uk³ad oddechowy ma za zadanie zapewniæ wymianê
gazow¹ niezbêdn¹ dla funkcjonowania ca³ego ustroju
i to zarówno w stanie spoczynku, jak i w szerokim za-
kresie aktywnoœci fizycznej.

Bior¹c pod uwagê anatomiê, mo¿na stwierdziæ, ¿e
uk³ad oddechowy nale¿y do najbardziej skomplikowa-
nych uk³adów biologicznych. Powietrze atmosferyczne
poprzez usta lub nos trafia do dróg oddechowych. Drogi
oddechowe – dziel¹c siê na kolejne 23 generacje – pro-
wadz¹ powietrze do pêcherzyków p³ucnych, których
liczba u zdrowego doros³ego cz³owieka siêga 300 milio-
nów. Bior¹c pod uwagê komponenty funkcjonalne i rea-
lizowane przez nie funkcje, w uk³adzie oddechowym
mo¿na wyró¿niæ struktury wymienione w tabeli 1.

Tabela 1
Komponenty uk³adu oddechowego i realizowane przez nie

funkcje

Centrum oddechowe regulacja oddychania

Miêœnie oddechowe pompa oddechowa

Drogi oddechowe dystrybucja powietrza

Naczynia p³ucne dystrybucja krwi

Pêcherzyki p³ucne wymiana gazowa

Aparat œluzowo-rzêskowy ochrona, oczyszczanie

Centrum oddechowe poprzez receptory ró¿nego
typu realizuje regulacjê oddychania, co sprowadza siê
g³ównie do zapewnienia odpowiednich wartoœci ciœnieñ
parcjalnych tlenu i dwutlenku wêgla w kr¹¿eniu. Miêœ-
nie oddechowe wraz z otaczaj¹c¹ je elastyczn¹ klatk¹
piersiow¹ stanowi¹ tzw. pompê oddechow¹, a ich praca
umo¿liwia cykliczne wchodzenie powietrza do p³uc.
Drogi oddechowe prowadz¹ powietrze do pêcherzy-
ków, w których dokonuje siê wymiana gazowa. Aparat
œluzowo-rzêskowy spe³nia tzw. pozaoddechow¹ funk-
cjê p³uc. Z uwagi na to, ¿e p³uca „otwarte” s¹ na atmo-
sferê, jego zadaniem jest ochrona i ewentualne usuwa-
nie zanieczyszczeñ wnikaj¹cych z atmosfery – cz¹stek
organicznych i nieorganicznych.

Prawid³owe funkcjonowanie uk³adu oddechowego
uzale¿nione jest od w³aœciwego dzia³ania wszystkich
jego komponentów. Choæ badaæ mo¿na wszystkie ele-
menty uk³adu oddechowego – w praktyce pomiary
w³aœciwoœci uk³adu oddechowego sprowadzaj¹ siê do

oceny funkcjonowania pompy oddechowej, dystrybucji
powietrza i wymiany gazowej. Klasyczny zestaw pomia-
rów w³aœciwoœci uk³adu oddechowego obejmuje po-
miar w³asnoœci fizycznych p³uc (pomiary objêtoœci, prze-
p³ywów), pomiary tzw. mechaniki oddychania (ciœnieñ,
przep³ywów i objêtoœci) s³u¿¹cych ocenie w³asnoœci
oporowych i elastycznych uk³adu oddechowego oraz
zdolnoœci tkanki p³ucnej do transferowania gazów przez
barierê krew-powietrze.

W rozdziale omówione zostan¹ szerzej dwie pierw-
sze grupy badañ uk³adu oddechowego.

Badania czynnoœciowe uk³adu oddechowego s³u¿¹
wiêc:

– ocenie stopnia rozwoju uk³adu (dzieci),
– ocenie stanu uk³adu oddechowego,
– ocenie rozwoju procesu chorobowego,
– ocenie (monitorowaniu) procesu leczenia/rehabili-

tacji,
– badaniom nad fizjologi¹ oddychania,
– badaniom populacyjnym (zdrowie publiczne).

Pomiary w³aœciwoœci uk³adu oddechowego maj¹
pewne cechy wyró¿niaj¹ce je na tle innych pomiarów
obiektów i systemów biologicznych. Po pierwsze (jak
ju¿ wspomniano w rozdziale „Metrologia…”), mierzy
siê wielkoœci nieelektryczne: objêtoœci, przep³ywy po-
wietrza (gazów) oraz ciœnienia. Po drugie, do zmierze-
nia w³aœciwoœci uk³adu oddechowego niezbêdna jest wspó³-
praca badanego. Z jednej strony dlatego, ¿e pomiar
w³aœciwoœci odbywa siê w trakcie oddychania, a œciœlej
mówi¹c, w czasie specyficznych manewrów oddecho-
wych, z drugiej zaœ dlatego, ¿e interesuj¹ce cechy uk³a-
du oddechowego – takie jak np. pojemnoœæ p³uc – wy-
magaj¹ od pacjenta manewru maksymalnego, tzn. zmie-
rzenie pojemnoœci p³uc ma sens wtedy, kiedy mamy
pewnoœæ lub prawie pewnoœæ, ¿e zmierzona wielkoœæ
jest maksymaln¹ mo¿liw¹ do osi¹gniêcia przez badane-
go. Wymaga to wiêc zaanga¿owania ze strony badane-
go, ale równie¿ i personelu wykonuj¹cego badanie, któ-
rego zadaniem jest wyt³umaczyæ badanej osobie istotê
badania i zdopingowaæ j¹.

Najstarsz¹ stosowan¹ – i najbardziej rozpowszech-
nion¹ technik¹ pomiarow¹ w badaniach w³aœciwoœci
uk³adu oddechowego – jest spirometria. Pierwsze po-
miary spirometryczne wykona³ Anglik – J. Hutchinson
w 1848 roku za pomoc¹ skonstruowanego przez siebie
spirometru (rys. 1). By³o to urz¹dzenie mierz¹ce zmianê
objêtoœci (z niewielkimi modyfikacjami budowane s¹
one do dziœ na tej samej zasadzie).
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Po wynalezieniu w latach 20. XX wieku pneumo-
tachometrów – skonstruowano spirometry wykorzystu-
j¹c w ich dzia³aniu pomiar przep³ywu gazów. W spiro-
metrach tych objêtoœæ okreœla siê, dokonuj¹c integracji
przep³ywu. Poza tymi dwoma g³ównymi typami spiro-
metrów spotyka siê te¿ urz¹dzenia mierz¹ce przep³yw
za pomoc¹ g³owic aerodynamicznych, metodami ultra-
dŸwiêkowymi lub z wykorzystaniem elementów termo-
anemometrycznych.

Zalecenia zawodowych towarzystw naukowych
(American Thoracic Society, European Respiratory
Society, Polskie Towarzystwo Chorób P³uc) okreœlaj¹
najwa¿niejsze parametry metrologiczne odnoœnie do
spirometrów – i mo¿na je znaleŸæ w [1].

Badanie spirometryczne polega na przeprowadzeniu
dwóch procedur:
1) pomiaru pojemnoœci ¿yciowej VC (Vital Capacity)

w czasie manewru spokojnego oddychania,
2) rejestracji natê¿onego (forsownego) oddychania.

Spirometr s³u¿y do rejestracji spirogramu – a wiêc
przebiegu czasowego zmian objêtoœci (rys. 2).

Rysunek 2 przedstawia pomiar pojemnoœci ¿yciowej
i jej sk³adowych w czasie manewru spokojnego. W cza-
sie manewru forsownego (natê¿onego) rejestruje siê
przebieg natê¿onego wdechu i wydechu, przedstawiony
na rysunku 3.

Spoœród wielu parametrów rejestrowanych w czasie
pomiaru spirometrycznego najwiêksze znaczenie maj¹
pojemnoœæ ¿yciowa VC (i forsowna pojemnoœæ ¿ycio-
wa FVC) oraz pierwszosekundowa forsowna objêtoœæ
wydechowa FEV1.

Wszystkie parametry spirometryczne zale¿¹ od stop-
nia rozwoju uk³adu oddechowego (rozmiarów) – i mog¹
byæ modyfikowane przez tocz¹cy siê patologiczny pro-
ces (chorobê). Dlatego zawsze odnosi siê je do tzw. war-
toœci nale¿nych – norm ustalonych dla zdrowej popula-
cji na podstawie badañ epidemiologicznych. U osób
doros³ych determinantami wartoœci nale¿nych s¹ p³eæ,
wzrost i wiek, u dzieci – p³eæ i wzrost.

Obni¿enie VC (FVC) poni¿ej dolnej granicy normy
stanowi podstawê do przypuszczenia, ¿e mamy do czy-
nienia z restrykcyjnym defektem wentylacyjnym (po-
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Rys. 1. Spirometr dzwonowy (Hutchinsona) w realizacji z lat
50. XX wieku (a), spirometr elektroniczny z g³owic¹ mierz¹c¹
przep³yw gazu (b), skomputeryzowany zestaw do badañ czyn-
noœciowych (widaæ obie g³owice pneumotachograficzne na

ruchomych statywach) (c)

a) b)

c)

Rys. 2. Oddychanie spokojne (swobodne) wyznacza poziom
koñca spokojnego wydechu (Resting Expiratory Level).
Pojemnoœæ ¿yciowa (VC) to najwiêksza objêtoœæ powietrza,
jak¹ da siê wci¹gn¹æ do p³uc (ró¿nica pomiêdzy poziomem
maksymalnego wdechu i wydechu). Objêtoœæ powietrza po-
zostaj¹ca w p³ucach po wykonaniu maksymalnego wydechu
to objêtoœæ zalegaj¹ca RV (Residual Volume). Ca³kowita
pojemnoœæ p³uc TLC (Total Lung Capacity) jest sum¹ pojem-
noœci ¿yciowej i objêtoœci zalegaj¹cej. Fizjologicznie istotna
jest równie¿ wielkoœæ czynnoœciowej pojemnoœci zalegaj¹cej
FRC (Functional Residual Capacity). IRV i ERV to zapasowe
objêtoœci wdechowa (inspiratory) i wydechowa (expiratory)

Rys. 3. Rejestracja krzywej przep³yw – objêtoœæ w czasie natê-
¿onego (forsownego) wydechu [1]. FVC – forsowna (natê¿ona)
pojemnoœæ ¿yciowa (Forced Vital Capacity), FEV1 – natê¿o-
na objêtoœæ pierwszosekundowa, MEFxx%FVC – maksymalne
przep³ywy wydechowe przy xx% FVC, PEF – szczytowy

przep³yw wydechowy (Peak Expiratory Flow)



dejrzenie utraty czêœci objêtoœci p³uc, w której dokonuje
siê wymiana gazowa). Obni¿enie stosunku FEV1/VC
(wskaŸnika Tiffeneau) lub FEV1/FVC poni¿ej dolnej
granicy normy oznacza obturacyjne zaburzenie wenty-
lacji (zwiêkszenie oporów w uk³adzie oddechowym dla
przep³ywu powietrza).

Analiza rysunku 2 pokazuje, ¿e spirometrycznie nie
da siê okreœliæ zarówno ca³kowitej objêtoœci p³uc (TLC),
jak i czynnoœciowej pojemnoœci zalegaj¹cej (FRC)
z uwagi na objêtoœæ zalegaj¹c¹ – iloœæ powietrza, która
pozostaje w p³ucach po zakoñczeniu maksymalnego wy-
dechu.

Oznaczenie TLC i FRC (oraz RV) jest mo¿liwe za
pomoc¹ dwóch metod:

1) metody gazowej z wykorzystaniem gazu wskaŸniko-
wego,

2) metody pletyzmograficznej.

Oznaczenie FRC metod¹ gazów wskaŸnikowych
ilustruje rysunek 4.

Zbiornik spirometru (o znanej objêtoœci Vs) zawiera
pewn¹ iloœæ gazu szlachetnego o stê¿eniu Fp. Jeœli ba-
dany (o p³ucach o objêtoœci Vl) zostanie pod³¹czony do
tej mieszanki i bêdzie oddycha³ powietrzem ze spiro-
metru, po pewnym czasie (zwykle kilka minut) dojdzie
do wyrównania stê¿enia gazu w ca³ym uk³adzie.

Tak wiêc, porównuj¹c obie sytuacje, mo¿na napisaæ:

V F V V Fs p s l k� �( – ) .

Wtedy objêtoœæ p³uc wyliczyæ mo¿na z równania:

V V
F F

Fl s
p k

k

�
–

.

Wobec czego, jeœli pod³¹czenie do spirometru odby-
wa siê gdy badany jest na poziomie koñca spokojnego
wydechu, objêtoœæ Vl równa siê czynnoœciowej pojem-
noœci zalegaj¹cej (FRC). Korzystaj¹c z zale¿noœci za-
znaczonych na spirogramie (rys. 2), mo¿na napisaæ, ¿e:

TLC = FRC + IC

lub skoro

RV = FRC – ERV,

to

TLC = VC + RV.

Drug¹ metod¹ oznaczenia czynnoœciowej pojemno-
œci zalegaj¹cej jest metoda pletyzmograficzna. Pletyzmo-
graf jest sztywn¹ kabin¹, najczêœciej wykonan¹ z plek-
siglasu, w której zamykany jest badany. Kabina wyposa-
¿ona jest w urz¹dzenie do pomiaru przep³ywu z zastaw-
k¹ umo¿liwiaj¹c¹ przerywanie przep³ywu powietrza
przez drogi oddechowe oraz dwa czujniki ciœnienia:
1) rejestruj¹cy zmiany ciœnienia w kabinie,
2) umo¿liwiaj¹cy pomiar ciœnienia w ustach.

W pomiarze pletyzmograficznym wykorzystuje siê
dwie zasady fizyczne:
1) prawo Pascala mówi¹ce o tym, ¿e w uk³adach zam-

kniêtych ciœnienie w ka¿dym punkcie uk³adu jest
takie samo;

2) prawo Boyle’a–Mariotta.

Zasada pomiaru przedstawiona jest na rysunku 5.

Pletyzmograf mierzy zawartoœæ gazu w klatce pier-
siowej. Jeœli pomiar odbywa siê w momencie, gdy ba-
dany jest na poziomie koñca spokojnego wydechu (por.
rys. 2), to TGV = FRC.

Najpierw wyznacza siê relacjê pomiêdzy zmianami
objêtoœci w kabinie a zmian¹ ciœnienia w kabinie przy
pomocy niezaznaczonej na rysunku pompy kalibracyj-

nej
	
	

Vbox

Pbox

�

�


�

�
�. Nastêpnie dochodzi do zamkniêcia za-

stawki, a badany usi³uje wykonaæ ruchy oddechowe.
Niewielkie zwiêkszenie objêtoœci klatki piersiowej po-
woduje zwiêkszenie ciœnienia w kabinie i jednoczesne
zmniejszenie ciœnienia w ustach. Korzystaj¹c z prawa
Boyle’a–Mariotta, mo¿na napisaæ:

( )( – ) .TGV V Pm Pm TGV Pm� � �	 	
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Rys. 4. Ilustracja metody pomiarowej czynnoœciowej pojemnoœci zalegaj¹cej z wykorzystaniem helu



Jeœli zmiany ciœnienia i objêtoœci s¹ ma³e, tzn.
	Pm << Pm << 	V, to poniewa¿ relacja pomiêdzy
zmian¹ objêtoœci kabiny i zmian¹ ciœnienia w kabinie
znana jest z kalibracji, TGV (FRC) wylicza siê z wzoru:

TGV FRC Vbox
Pbox

Pm
( ) .� �

	
	

Znaj¹c wartoœæ FRC, mo¿na okreœliæ wszystkie ob-
jêtoœci w uk³adzie oddechowym. Wiêcej informacji na
ten temat mo¿na znaleŸæ w [2].

2. POMIARY MECHANIKI ODDYCHANIA

Podstawowe równanie mechaniki oddychania (przed-
stawione w rozdziale 7.3.A):

	P
C

V RV IV� � / � //1
,

mówi, ¿e zmiany ciœnienia w uk³adzie oddechowym
zale¿¹ od jego w³aœciwoœci oporowych (R), elastycz-
nych (C) oraz inertancyjnych (bezw³adnoœciowych).

Z definicji

R
P

V
C

V

P
�

/
�

	
	

	
	

, ,a

opór jest stosunkiem ró¿nicy (gradientu) ciœnieñ do
przep³ywu wywo³anego przez tê ró¿nicê, a podatnoœæ
stosunkiem zmiany objêtoœci do zmiany ciœnienia, która
tê zmianê wywo³a³a. Tak wiêc, aby zmierzyæ opór
w uk³adzie oddechowym, nale¿y znaæ ciœnienie wywo-
³uj¹ce przep³yw oraz wartoœæ przep³ywu. Poniewa¿ ciœ-
nienie pêcherzykowe w normalnych warunkach nie jest
mierzalne – w technikach s³u¿¹cych pomiarom w³aœci-
woœci oporowych stosuje siê pewne za³o¿enia, które
to umo¿liwiaj¹ (m.in. wspomnian¹ ju¿ wy¿ej zasadê
Pascala).

Opór rury, przez któr¹ przep³ywa gaz, zgodnie z pra-
wem Pouseuille’a:

R
k l

r
�

�
4

,

jest odwrotnie proporcjonalny do czwartej potêgi pro-
mienia rury. Tak wiêc, dwukrotnej zmianie œrednicy
dróg oddechowych odpowiada szesnastokrotna zmiana
oporu. W zwi¹zku z tym pomiary oporów w uk³adzie
oddechowym s¹ niezmiernie czu³e nawet na niewielkie
zmiany dro¿noœci dróg oddechowych wywo³ane skur-
czem oskrzeli lub zaleganiem w nich wydzieliny.

Najstarsz¹ metod¹ pomiaru oporów w uk³adzie od-
dechowym jest wspomniana w rozdziale 1.3.A technika
pomiaru z wykorzystaniem przerywania przep³ywu.
Wprowadzona do u¿ytku w 1927 roku bazuje na za³o¿e-
niu, ¿e w czasie krótkotrwa³ego (ok. 100 ms) zamk-
niêcia wylotu dróg oddechowych dochodzi do wyrów-
nania ciœnieñ w uk³adzie oddechowym i ciœnienie zmie-
rzone w ustach równa siê ciœnieniu pêcherzykowemu
(rys. 6). Jak widaæ z rysunku 6, po zamkniêciu drogi
przep³ywu powietrza, ciœnienie narasta do wartoœci Palv.
Stosunek ciœnienia napêdowego (Palv-Pm) do wartoœci
przep³ywu V/ jest miar¹ oporu – zwanego w tej technice
oporem okluzji (Roc).
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Rys. 6. Ilustracja zasady pomiaru oporu technik¹ przerywania
przep³ywu

Rys. 5. Kabina pletyzmograficzna (a), jej schemat (b) oraz zasada pomiaru torakalnej objêtoœci gazu (TGV) (c)

a) b) c)



Drug¹ technik¹ wykorzystywan¹ w pomiarach w³as-
noœci oporowych uk³adu oddechowego jest wspom-
niana wy¿ej technika pletyzmograficzna. W metodzie
tej wykorzystuje siê ciœnienie zarejestrowane w czasie
zamkniêcia zastawki (por. rys. 5), a zmierzony opór jest
oporem dróg oddechowych Raw.

Trzeci¹ technik¹ pomiaru w³asnoœci oporowych
uk³adu oddechowego jest przywo³ywana ju¿ wczeœniej
w rozdziale 1.3.A technika oscylacji wymuszonych [3].
Stanowi ona bardzo oryginalne podejœcie do zagadnie-
nia: skoro ciœnienie napêdowe (ró¿nica ciœnieñ wywo-
³uj¹cych przep³yw powietrza w uk³adzie oddechowym)
nie mo¿e byæ w sposób bezpoœredni zmierzone z po-
wodu braku mo¿liwoœci pomiaru ciœnienia pêcherzy-
kowego, do uk³adu doprowadza siê zewnêtrzne, znane
wymuszenie ciœnieniowe – i mierzy odpowiedŸ przep³y-
wow¹ uk³adu na to wymuszenie. Tak wiêc nak³ada siê
na oddychanie naturalne dodatkow¹ falê ciœnieniow¹,
a mierz¹c ciœnienie i przep³yw (patrz rys. 7), mo¿na zde-
finiowaæ impedancjê oddechow¹ Z, z definicji równ¹
stosunkowi ciœnienia do przep³ywu.

Impedancja oddechowa ma charakter zespolony:

Z
P

V
R jX�

/
� � ,

i najczêœciej oznaczana jest w kilku – kilkunastu czêsto-
tliwoœciach, poniewa¿ fala ciœnieniowa mo¿e byæ sum¹
wielu fal sk³adowych. Wtedy R(f) przedstawia chara-
kterystykê oporow¹ w zale¿noœci od czêstotliwoœci, a X
– reaktancja uk³adu oddechowego zale¿y g³ównie od
w³asnoœci elastycznych.

W laboratoriach wykorzystuje siê ró¿ne realizacje
sprzêtowe – zawieraj¹ce g³oœniki du¿ej mocy do gene-
racji fali ciœnieniowych i pneumotachometry do pomia-
rów przep³ywów (rys. 8).

Przedstawione powy¿ej techniki s³u¿¹ce ocenie w³aœ-
ciwoœci uk³adu oddechowego to zaledwie czêœæ metod
wykorzystywanych w badaniach uk³adu oddechowego.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e uk³ad oddechowy jest zaled-
wie pierwszym elementem kaskady maj¹cej zapewniaæ
dostarczanie tlenu do tkanek, co warunkuje prawid³owe
funkcjonowanie ca³ego organizmu. Ciekawym przyk³a-
dem ilustruj¹cym mo¿liwoœci wnikniêcia g³êbiej w me-
chanizmy transportu gazów w organizmie jest tzw. ba-
danie wysi³kowe – polegaj¹ce na rejestracji reakcji
organizmu na naturalny bodziec, jakim jest wysi³ek fi-
zyczny. Wysi³ek jest zjawiskiem w pe³ni kontrolowa-
nym przez centralny uk³ad nerwowy, jego rozpoczêcie,
zakoñczenie jest zwi¹zane ze œwiadomymi decyzjami.
Mo¿emy wymusiæ trwanie wysi³ku nawet wtedy, gdy
mechanizmy obronne organizmu (np. poprzez ból) syg-
nalizuj¹ osi¹gniêcie kresu mo¿liwoœci adaptacyjnych
organizmu, a jego dalsze kontynuowanie mo¿e byæ nie-
bezpieczne dla zdrowia czy nawet ¿ycia. Wszystkie fi-
zyczne czynnoœci cz³owiek wykonuje, u¿ywaj¹c miêœni
poprzecznie pr¹¿kowanych, których praca zale¿na jest
od naszej woli. Miêœnie podczas pracy spalaj¹ substan-
cje zmagazynowane w organizmie, a spalanie to jest za-
le¿ne g³ównie od mo¿liwoœci zaopatrzenia tkanek
w tlen i usuwania z nich dwutlenku wêgla.

Zaopatrzenie to przebiega w ramach kilkuetapowego
szlaku, w którego sk³ad wchodz¹ trzy najwa¿niejsze
uk³ady (rys. 9):
1) uk³ad oddechowy,
2) uk³ad kr¹¿enia,
3) uk³ad miêœniowy.
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Rys. 7. Zasada pomiaru technik¹ oscylacji wymuszonych. Na
swobodne oddychanie (Pm(t) i V/m(t)) nak³ada siê zewnêtrzn¹
falê ciœnieniow¹ p(t). Po odfiltrowaniu z przebiegów pao i V/m
oddychania naturalnego, za pomoc¹ transformaty Fouriera

oblicza siê R(f) i X(f) [3]

Rys. 8. Sprzêt do pomiarów technik¹ oscylacji wymuszonych. Pulmosfor (F) (a); Ros (Sensormedics, NL) (b); IOS (Jaeger, D) (c)

a) c)b)



Rola uk³adu oddechowego polega na zapewnieniu
takich stê¿eñ tlenu i dwutlenku wêgla w pêcherzykach
p³ucnych, by mog³a zachodziæ wymiana gazowa z krwi¹
p³yn¹c¹ w drobnych naczyniach otaczaj¹cych pêche-
rzyki p³ucne.

W momencie podjêcia wysi³ku zwiêksza siê zapo-
trzebowanie na tlen, a jednoczeœnie zwiêksza siê pro-
dukcja dwutlenku wêgla. Uk³ad oddechowy reaguje,
zwiêkszaj¹c wentylacjê p³uc (czyli objêtoœæ powietrza
dostarczan¹ do p³uc w ci¹gu jednej minuty V’E) przez
zwiêkszenie objêtoœci oddechowej (objêtoœci dostar-
czanej do p³uc w czasie jednego oddechu) oraz czêsto-
tliwoœci oddychania. Je¿eli rozwa¿ymy liniowo rosn¹ce
obci¹¿enie pokonywane w czasie wysi³ku, to po krót-
kim okresie startu, trwaj¹cym oko³o 30÷45 s, wzrost
wentylacji jest liniowy. Wzrostowi wentylacji towarzy-
szy wzrost konsumpcji tlenu (objêtoœæ tlenu pobierana
przez organizm w czasie minuty V/O2) oraz produkcji
dwutlenku wêgla (V/CO2). Zarówno zu¿ycie tlenu, jak
i produkcja dwutlenku wêgla rosn¹ w sposób mniej
wiêcej liniowy a¿ do momentu osi¹gniêcia tzw. progu
beztlenowego (AT – Anaerobic Threshold). Od tego
momentu zarówno wentylacja, jak i produkcja dwu-
tlenku wêgla rosn¹ gwa³townie w sposób krzywolinio-
wy, natomiast konsumpcja tlenu roœnie nadal w sposób
liniowy. Do momentu osi¹gniêcia tego progu energia

pozyskiwana jest w wyniku przemian tlenowych, po
osi¹gniêciu AT procesy tlenowe zaczynaj¹ byæ wspo-
magane procesami beztlenowymi. Produktem procesów
beztlenowych jest kwas mlekowy, który we krwi wi¹-
zany jest przez wodorowêglany z wytworzeniem CO2

wydalanego nastêpnie przez p³uca. Próg beztlenowy
bêd¹cy jednym z wa¿niejszych parametrów zwi¹zanych
z wysi³kiem mo¿na oznaczyæ, odnosz¹c siê do pomiaru
wentylacji minutowej, konsumpcji tlenu i produkcji
dwutlenku wêgla. Istnieje równie¿ bezpoœredni, bio-
chemiczny sposób okreœlania progu beztlenowego za
pomoc¹ oznaczania stê¿enia kwasu mlekowego w su-
rowicy krwi oraz pH i stê¿enia wodorowêglanów
w krwi têtniczej. Pojedynczym parametrem okreœlaj¹-
cym w przybli¿ony sposób zdolnoœci wysi³kowe
cz³owieka jest maksymalne zu¿ycie tlenu V/O2max. Pa-
rametr ten mówi nam, ile maksymalnie tlenu w ci¹gu
minuty jesteœmy w stanie zu¿yæ, okreœlamy go podczas
wysi³ku z rosn¹cym obci¹¿eniem a¿ do ca³kowitego
wyczerpania. Wartoœci V/O2max s¹ zale¿ne od wielu
czynników, takich jak wielkoœæ serca, pojemnoœæ wy-
rzutowa serca, uzyskiwane têtno maksymalne, koncen-
tracja hemoglobiny, budowa w³ókien miêœniowych.

Rol¹ uk³adu kr¹¿enia jest transport tlenu do miêœni
i transport produktu przemian energetycznych jakim
jest dwutlenek wêgla do p³uc. W czasie rosn¹cego wy-
si³ku zwiêkszana jest pojemnoœæ minutowa serca (objê-
toœæ krwi przepompowywanej w ci¹gu jednej minuty)
w konsekwencji zwiêkszenia zarówno objêtoœci wy-
rzutowej serca, jak i czêstoœci pracy serca. W wyniku
przemian energetycznych zmienia siê ró¿nica pomiêdzy
wysyceniem tlenem krwi têtniczej i ¿ylnej. Równie¿
nastêpstwem przemian energetycznych i zapotrzebowa-
nia miêœni na tlen, tudzie¿ koniecznoœci¹ odprowadze-
nia produktów przemiany materii jest rozszerzenie
obwodowych naczyñ w zaanga¿owanych miêœniach.
Zmiany te, poza czêstoœci¹ pracy serca nie maj¹ sta³ego
progresywnego charakteru, zwi¹zanego z rozwa¿anym
powy¿ej narastaj¹cym wysi³kiem. Podczas monito-
rowania wysi³ku jednym z najwa¿niejszych parametrów
jest czêstotliwoœæ pracy serca na wybranych pozio-
mach. Jednym z takich poziomów jest próg beztlenowy,
a drugim – maksymalne osi¹gniête têtno.

Zmiany zachodz¹ce w tkankach (miêœniach) dotycz¹
g³ównie zmian w sposobie wytwarzania energii i prze-
chodz¹ od przemian tlenowych po coraz wiêkszy udzia³
przemian beztlenowych. Jest to zwi¹zane z tzw. d³u-
giem tlenowym, czyli wyst¹pieniem rosn¹cego zapo-
trzebowania na tlen, któremu wczeœniej opisane mecha-
nizmy nie s¹ w stanie sprostaæ. Nale¿y zwróciæ uwagê,
¿e d³ugotrwa³y wysi³ek jest mo¿liwy tylko w strefie
przemian tlenowych, co implikuje ich relatywnie nisk¹
intensywnoœæ, natomiast procesy beztlenowe to g³ów-
nie domena wysi³ków krótkotrwa³ych o wysokiej inten-
sywnoœci.
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Rys. 9. Schemat transportu tlenu – od atmosfery do komórek



Pomiary wysi³kowe obejmuj¹ wiêc zarówno reje-
stracjê wentylacji (pomiar przep³ywu i objêtoœci na po-
ziomie ust), jak i rejestracjê stê¿eñ gazów wydychanych
(tlenu i dwutlenku wêgla). Do badañ stosuje siê najczê-
œciej aparaturê wyposa¿on¹ w urz¹dzenia do dawkowa-
nia (i kwantyfikowania) wysi³ku fizycznego – ruchome
bie¿nie o regulowanym k¹cie nachylenia lub ergometry
rowerowe o regulowanym obci¹¿eniu.

Jak ju¿ wspomniano na wstêpie – celem oddychania
jest zapewnienie tlenu dla funkcjonowania ustroju,
a warunkowane jest to prawid³owym funkcjonowaniem
poszczególnych komponentów uk³adu oddechowego,
których funkcjê mo¿na oceniæ przy pomocy pomiarów.
Badacz uk³adu oddechowego ma bardzo ograniczone
w tym wzglêdzie mo¿liwoœci, poniewa¿ dostêpny po-
miarowo jest w tylko wylot dróg oddechowych – a wiêc
mo¿liwe s¹ pomiary realizowane na poziomie ust ba-
danego cz³owieka. Zupe³nie inn¹ spraw¹ jest zaœ fakt, ¿e
procesy patologiczne zachodz¹ce w obrêbie uk³adu od-
dechowego na skutek zmian chorobowych doœæ szybko
znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w zmienionych (obni-
¿onych) wynikach pomiarów spirometrycznych, co po-
woduje – ¿e mimo swej wzglêdnej prostoty i stosunko-

wo niewielkiej swoistoœci – badania te s¹ czu³e i szeroko
stosowane. Stwierdzanie odchyleñ w badaniach spiro-
metrycznych zwykle stanowi podstawê do pog³êbionej
diagnostyki uk³adu oddechowego – obejmuj¹cej zarów-
no przedstawione tu techniki, jak i inne, których przed-
stawienie wykracza³o poza ramy tego rozdzia³u.
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2.10.A. Podstawy analizy i przetwarzania
sygna³ów biomedycznych

Tomasz Zieliñski

1. PODSTAWOWE POJÊCIA

W najwiêkszym uproszczeniu, sygna³ to zmiennoœæ do-
wolnej wielkoœci fizycznej, która mo¿e byæ opisana
za pomoc¹ funkcji jednej f(x) lub wielu zmiennych
f(x1, x2, x3, ...). W praktyce najczêœciej interesuj¹ nas
sygna³y bêd¹ce funkcjami czasu f(t) lub po³o¿enia
w przestrzeni f(x, y, z), np. f(t) = sin(2�ft), f(t) = Aet,
f(x, y) = exp(x2+y2). Sygna³em jest wiêc zmiennoœæ tem-
peratury pacjenta w funkcji czasu lub zmiennoœæ za-
czerwienienia jego skóry w funkcji po³o¿enia na cie-
le, która dodatkowo mo¿e byæ tak¿e obserwowana
w czasie.

Sygna³y s¹ generowane w sposób naturalny przez
ró¿ne obiekty, wystêpuj¹ce w otaczaj¹cym nas œwiecie,
i zazwyczaj zawieraj¹ informacjê o tych obiektach.
Przyk³adowo w sygnale mowy ludzkiej jest zawarta
okreœlona treœæ, podobnie jak w zapisie sygna³u elekt-
rokardiogramu serca 0 informacja o aktualnym stanie
pacjenta. Wiele sygna³ów jest tak¿e generowanych
sztucznie przez samego cz³owieka i wykorzystywanych
w ró¿nych uk³adach technicznych. Wówczas sygna³y te
s³u¿¹ najczêœciej do przenoszenia informacji, tak jak
ma to miejsce w transmisji radiowej lub telewizyjnej,
lub te¿ do zbierania informacji o otaczaj¹cym nas œwie-
cie. Przyk³adem tego ostatniego mo¿e byæ echografia
impulsowa stosowana w utrasonografii medycznej,
w której wysy³a siê sygna³y impulsowe w stronê obiektu
i analizuje sygna³y od niego odbite, uzyskuj¹c w ten
sposób informacjê o stanie i w³aœciwoœciach obiektu.

Przez teoriê sygna³ów rozumie siê zazwyczaj ma-
tematyczne podstawy opisu, analizy i przekszta³cania
(przetwarzania) sygna³ów jako specyficznych funkcji
matematycznych. Analiza sygna³ów ma na celu wydo-
bycie informacji zawartej w sygna³ach, np. rozpoznanie
treœci sygna³u mowy, diagnozê stanu pacjenta na pod-
stawie sygna³u elektrokardiogramu lub obrazu ultraso-
nograficznego. Przetwarzanie sygna³ów to natomiast
transformowanie sygna³u z jednej postaci do drugiej, na
przyk³ad w uk³adach transmisji danych biomedycznych
(modulacja AM i FM sygna³ów w nadajnikach i ich
demodulacja w odbiornikach, podobnie jak siê to robi
w systemach radiowych).

Tak jak w przypadku innych sygna³ów, analiza
sygna³ów biomedycznych najczêœciej sprowadza siê do
analizy czêstotliwoœciowej ich zawartoœci za pomoc¹

transformacji Fouriera, natomiast ich przetwarzanie ma
najczêœciej formê filtracji czêstotliwoœciowej, czyli
usuwania z sygna³u jego sk³adowych o okreœlonych
czêstotliwoœciach, np. zak³óceñ. Sygna³y biomedyczne
s¹ zwykle bardzo s³abe, gdy¿ s¹ generowane przez trud-
ne do obserwacji zjawiska fizykochemiczne. Podczas
ich rejestracji nie bez znaczenia jest ograniczona czu-
³oœæ czujników oraz du¿e szumy: otoczenia i aparatury
pomiarowej. Dlatego najczêœciej sygna³ biomedyczny
jest ukryty w szumie. Odpowiednio przeprowadzona
analiza sygna³ów ma nam pomóc w odkryciu obecnoœci
treœci diagnostycznych, a przetwarzanie sygna³ów w usu-
niêciu lub redukcji sk³adników zak³ócaj¹cych. Niniej-
szy rozdzia³ ma pomóc w „odczarowaniu” wiêkszoœci
z powy¿szych definicji.

2. NIE TAKI DIABE£ STRASZNY...

Najbardziej znanym sygna³em jest okresowy przebieg
sinusoidalny postaci:

x t( ) = A0sin(2�f0t+10) = A0sin(�0t+10),

gdzie:
A0 – amplituda sygna³u,
f0 – czêstotliwoœæ sygna³u wyra¿ona w her-

cach (liczba powtórzeñ na sekundê),

�0 = 2�f0 – pulsacja w radianach na sekundê,

10 – faza sygna³u w radianach.

Czêstotliwoœæ mówi nam, ile razy sygna³ powtarza
siê na sekundê. Jeœli podzielimy tê sekundê przez liczbê
powtórzeñ, to otrzymamy okres sygna³u T = 1/f0.

Wartoœci sinusoidy powtarzaj¹ siê okresowo co 2�,
gdy¿ sin(�) = sin(�+k�2�) dla dowolnego k¹ta � oraz
dowolnej wartoœci liczby ca³kowitej k. Natomiast war-
toœci sygna³u sinusoidalnego powtarzaj¹ siê co T = 1/f0,
poniewa¿ wartoœæ tego sygna³u w chwili t+kT jest taka
sama jak w chwili t:

sin(2�f0(t+kT )) = sin(2�f0t+2�f0kT ) =

= sin(2�f0t+2�f0k(1/f0 )) = sin(2�f0t+k2�) =

= sin(2�f0t).
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Na rysunku 1a jest pokazany sygna³ sinusoidalny
x1(t) = sin(2�5t) o czêstotliwoœci 5 herców: obserwuje-
my jego piêæ okresów w czasie jednej sekundy. Z kolei
na rysunku 1b jest przedstawiona suma trzech sk³ado-
wych sinusoidalnych o czêstotliwoœciach 5, 10 i 30 her-
ców oraz amplitudach 1, 0,5 i 0,25: x2(t) = sin(2�5t) +
+ 0,5sin(2�10t)+0,25sin(2�30t). Ponownie jest widocz-
nych piêæ powtórzeñ, ale kszta³t sygna³u jest ju¿ bar-
dziej zró¿nicowany i na oko trudno jest odpowiedzieæ,
z jakich sk³adowych czêstotliwoœciowych siê on sk³ada.

Rolê czêstotliwoœciowej dekonspiracji sygna³u pe³-
ni¹ narzêdzia przeznaczone do analizy czêstotliwoœcio-
wej, w szczególnoœci ró¿ne wersje przekszta³cenia
Fouriera. W wyniku ich zastosowania otrzymujemy wy-
kresy tzw. widm amplitudowo-czêstotliwoœciowych
sygna³u pokazuj¹cych, jakie sk³adowe czêstotliwoœcio-
we i o jakich amplitudach w nim wystêpuj¹.

Na rysunkach 1c i d s¹ przedstawione widma ampli-
tudowe |X1(f )| i |X2(f )| sygna³ów x1(t) i x2(t), na których
bez trudu odczytujemy czêstotliwoœci 5, 10 i 30 herców
oraz ich amplitudy 1, 0,5 oraz 0,25.

Filtracja sygna³ów ma na celu oddzielenie od siebie
jednych sk³adowych czêstotliwoœciowych sygna³u od
innych. Jest ona wykonywana za pomoc¹ filtra, który
posiada zadan¹ przez u¿ytkownika charakterystykê
amplitudowo-czêstotliwoœciow¹ |H(f )|. Ka¿dy punkt
tej charakterystyki okreœla stosunek amplitudy wyjœcio-

wej do amplitudy wejœciowej dla pojedynczego sygna³u
sinusoidalnego o innej czêstotliwoœci, czyli wzmocnie-
nie uk³adu dla tej czêstotliwoœci.

Charakterystyka ta przyjmuje wiêc wartoœci „1” dla
czêstotliwoœci, które filtr ma przepuszczaæ, oraz war-
toœci „0” dla czêstotliwoœci, które filtr ma t³umiæ.

Widmo czêstotliwoœciowe sygna³u po filtrze jest
równe iloczynowi widma sygna³u wejœciowego oraz
charakterystyki czêstotliwoœciowej filtra:

|Y( f )| = | X( f )| � |H( f )|,
sk¹d mamy:

H f
Y f

X f
( )

( )

( )
� .

Czêsto wzmocnienie filtra |H(f)| wyra¿a siê w decy-
belach, obliczaj¹c 20·log10() z jego wartoœci. Przyk³a-
dowo mamy:

20log10(1) = 0 dB, 20log10(10–1 ) = –20 dB,

20log10(10–2 ) = –40 dB, ...

Na rysunku 2 zaprezentowano graficzn¹ interpre-
tacjê filtracji: w wyniku filtracji sygna³u x2(t) z rysunku
1b za pomoc¹ filtra dolnoprzepustowego o czêstotliwo-
œci granicznej 7,5 herca usuwamy z niego sk³adowe 10
i 30 herców. Dlatego na wyjœciu filtra jest obecna tylko
sk³adowa 5 herców, czyli sygna³ x1(t) z rysunku 1a.
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Rys. 1. Przyk³ad analizy sygna³ów: a), b) sygna³y x1(t) = sin(2�5t) i x2(t) = sin(2�5t)+0,5sin(2�10t)+ 0,25sin(2�30t),
c), d) ich widma amplitudowo-czêstotliwoœciowe |X1(f)| i |X2(f)|

a) b) c) d)

Rys. 2. Przyk³ad przetwarzania sygna³ów 0 filtracji cyfrowej: odfiltrowanie z sygna³u x2(t) = sin(2�5t) + 0,5sin(2�10t) +
+ 0,25sin(2�30t), pokazanego na rysunku 1b, sk³adowych o czêstotliwoœciach 10 i 30 herców za pomoc¹ filtra dolnoprzepustowego

o czêstotliwoœci granicznej 7,5 herca i otrzymanie w ten sposób sygna³u x1(t) = sin(2�5t) z rysunku 1a



3. DYSKRETYZACJA SYGNA£ÓW

W dalszej czêœci tego rozdzia³u bêdziemy wy³¹cznie
rozpatrywaæ sygna³y dyskretne x(n), które otrzymuje siê
z sygna³ów ci¹g³ych x(t) poprzez pobieranie z nich
próbek w chwilach t = n�	t , gdzie 	t oznacza odleg³oœæ
czasow¹ miêdzy próbkami, nazywan¹ okresem próbko-
wania. Wielkoœæ ta jest odwrotnoœci¹ czêstotliwoœci
próbkowania �t = 1/fpr, gdy¿ otrzymuje siê j¹, dziel¹c
jedn¹ sekundê przez liczbê przypadaj¹cych na ni¹ próbek.

Na rysunku 3 przedstawiono proces próbkowana syg-
na³u ci¹g³ego, który jest dokonywany w przetwornikach
analogowo-cyfrowych (A/C). Na rysunku 3a jest poka-
zany proces dyskretyzacji sygna³u tylko w osi poziomej
(czasu), czyli proces pobierania próbek o dok³adnych
wartoœciach w wybranych chwilach. Natomiast na ry-
sunku 3b przedstawiono jednoczesn¹ dyskretyzacjê
w osi poziomej oraz w osi pionowej, czyli w osi war-
toœci przyjmowanych przez sygna³. Ta ostania operacja
nazywa siê kwantowaniem wartoœci sygna³u i wynika
ze skoñczonej liczby bitów przetwornika A/C (np. 8, 12,
16 lub 24).

Im przetwornik ma wiêcej bitów, tym mniejszy jest
przedzia³ kwantowania i tym bardziej sygna³ skwan-
towany przypomina sygna³ ci¹g³y.

Podczas komputerowej analizy i przetwarzania syg-
na³ów biomedycznych zawsze mamy do czynienia z sy-
gna³ami cyfrowymi, czyli zdyskretyzowanymi w osi
czasu i skwantowanymi w osi wartoœci. Pomimo tego
wyci¹gane wnioski musz¹ byæ poprawne i dotyczyæ
sygna³u ci¹g³ego, czyli tego który jest bezpoœrednio
generowany przez obserwowany i diagnozowany obiekt
biomedyczny. Wymagamy wiêc, aby w wyniku operacji
dyskretyzacji i kwantowania nie zdeformowaæ sygna³u
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy poprawne zdiagnozowanie
pacjenta.

4. JAK TO SIÊ ROBI?
MAGIA „SUMY ILOCZYNÓW”

Pomimo du¿ego bogactwa ró¿nych operacji wykony-
wanych na sygnale i ich odmiennego zapisu, wiêkszoœæ
z nich sprowadza siê do prostej sumy iloczynów:

a x y x y x y x y x yM M� � � � � �0 0 1 1 2 2 3 3 ... ,

a x y x y x y

x y x M y M

� � � �

� � �

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ... ( ) (

0 0 1 1 2 2

3 3 ),

odpowiadaj¹cych sobie elementów, nale¿¹cych do dwóch
zbiorów (wektorów) liczb:

x = [x0, x1, x2, ..., xM], y = [y0, y1, y2, ..., yM].

Kluczem do sukcesu jest wiêc szybkie mno¿enie
dwóch liczb i dodawanie jego wyniku do zawartoœci
akumulatora a (MAC 0 Multiply and Accumulate) do-
wolnego mikroprocesora:

a x y� 0 0

a a x y� � 1 1

a a x y� � 2 2

...

Poni¿ej skrótowo przedstawiono operacje matema-
tyczne, które s¹ najczêœciej wykonywane na sygna³ach.

1) Filtracja nierekursywna sygna³ów (bm 0 wspó³-
czynniki filtra):

y n b x n mm
m

M

( ) ( – ).�
�
!

0

Jest to jedna z podstawowych operacji, w której x(n)
oznacza sygna³ wejœciowy, bm to wspó³czynniki wago-
we filtra, które trzeba odpowiednio zaprojektowaæ, y(n)
jest sygna³em wyjœciowym, n zaœ oznacza indeks do-
wolnej chwili. W zale¿noœci od wartoœci wspó³czyn-
ników wagowych bm z sygna³u wejœciowego x(n) s¹
usuwane jego sk³adowe o zadanych czêstotliwoœciach.
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Rys. 3. Przyk³ad dyskretyzacji sygna³u ci¹g³ego: a) tylko
w osi czasu; b) jednoczeœnie w osi czasu oraz w osi wartoœci

sygna³u (kwantowanie wartoœci)

a)

b)



Równanie filtracji mo¿na zapisaæ w nastêpuj¹cej po-
staci (patrz rys. 4a):

y n b x n b x n b x n b x n MM( ) ( – ) ( – ) ( – ) ... ( – )� � � � �0 1 20 1 2

suma wa¿ona próbek wejœciowych
� ���������� ����������

Jak widaæ, wartoœæ wyjœciowa jest sum¹ M+1 ostat-
nich wartoœci wejœciowych pomno¿onych przez odpo-
wiednie wspó³czynniki skaluj¹ce bm: próbka aktualna
x(n–0) jest mno¿ona przez b0, opóŸniona o jedn¹ próbkê
x(n01) przez b1, opóŸniona o dwie próbki x(n02) przez
b2, itd. W taki sposób jest w praktyce realizowana czê-
stotliwoœciowa funkcja przetwarzania uk³adu |Y(f)| =
= |H(f)|�|X(f)|, opisuj¹ca modyfikacjê zawartoœci czêsto-
tliwoœciowej X(f) sygna³u wejœciowego za pomoc¹
charakterystyki czêstotliwoœciowej filtra H(f), bêd¹cej
wynikiem transformacji Fouriera jego wag {b0, b1, b2,
..., bM}.

Dla dociekliwych. W tabeli 1 podano wzory, na pod-
stawie których mo¿na obliczyæ wartoœci wag bm filtra
dolnoprzepustowego (DP), górnoprzepustowego (GP),
pasmowoprzepustowego (PP) oraz pasmowozaporowe-
go (PZ) dla zadanych czêstotliwoœci granicznych f0, f1

i f2, wyra¿onych w hercach. Za³o¿ono, ¿e M jest liczb¹
parzyst¹, a fpr oznacza znan¹ czêstotliwoœæ próbkowa-
nia sygna³u.
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Rys. 4. Schematy blokowe filtrów cyfrowych dla M = N = 3:
a) filtr nierekursywny, b) filtr rekursywny. 	 oznacza uk³ad

opóŸniaj¹cy o jedn¹ próbkê

a)

b)

Charakterystyka filtra Wagi filtra bm, 0 , m , M

b

f m M f

m M
m M

f f m M

m

pr

pr
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Tabela 1
Wspó³czynniki wagowe nierekursywnych filtrów cyfrowych



W celu poprawienia t³umienia filtra w paœmie zapo-
rowym (czêstotliwoœci, dla których |H(f)| = 0), w prakty-
ce dokonuje siê nastêpuj¹cej modyfikacji wag filtra,
otrzymanych z tabeli 1:

b b wm
w

m m
( ) ,� m = 0, 1, 2, ..., M,

za pomoc¹ wybranej funkcji okna wm, np. okna Kaisera
(I0(�) 0 funkcja Bessela zerowego rzêdu, � 0 jej para-
metr przyjmuj¹cy wartoœci od 0 do 15):

w

I
m M

M

I
m �

�

�


�

�
�

�

�




�

�

�
��0

2

0

1
2

2
�

�

–
– /

/

( )

Kiedy wm = 1 dla 0 ,m ,M, stosowane jest okno pro-
stok¹tne, dla którego modyfikacja wag filtra bm nie na-
stêpuje.

2) Filtracja rekursywna sygna³ów (bm, ak 0 wspó³-
czynniki filtra):

y n b x n m a y n km
m

M

k
k

N

( ) ( – ) ( – ).� �
� �
! !

0 1

G³ówn¹ zalet¹ filtracji rekursywnej w porównaniu
z nierekursywn¹ jest mo¿liwoœæ osi¹gania bardziej stro-
mych charakterystyk czêstotliwoœciowych za pomoc¹
mniejszej liczby wag.

W tym przypadku ka¿da próbka wyjœciowa jest œred-
ni¹ wa¿on¹ pewnej liczby ostatnich próbek wejœcio-
wych oraz wyjœciowych (patrz rys. 4b):

y n b x n b x n b x n b x n MM( ) ( – ) ( – ) ( – ) ... ( – )� � � � � �0 1 20 1 2

wejœcia: aktualne i poprzednie
� ��������� ���������

� a y n1 ( – ) ... ( – )1 � � a y n MN

wyjœcia poprzednie
� ����� �����

Jak widaæ, w filtrze wystêpuje sprzê¿enie zwrotne,
tzn. poprzednie próbki wyjœciowe wp³ywaj¹ na nastêp-
ne próbki wyjœciowe. Rodzi to zagro¿enie potencjalnej
niestabilnoœci filtra. Dlatego nale¿y jego wagi bm oraz ak

dobieraæ bardzo starannie.

3) Funkcja korelacji w³asnej i wzajemnej sygna³ów:

R m
N

x n x n mx x
n

N

,

–

( ) ( ) ( ) ,� �
�
!1

0

1

R m
N

x n y n mx y
n

N

,

–

( ) ( ) ( ).� �
�
!1

0

1

Funkcja korelacji wzajemnej Rx,y(m) to unormowana
(dzielenie przez N) N-elementowa suma iloczynu pró-

bek dwóch sygna³ów w funkcji przesuniêcia m, dodat-
niego lub ujemnego, jednego z nich. Dla m dodatniego
drugi sygna³ przyspiesza siê w stosunku do pierwszego
o m próbek, nastêpnie mno¿y siê odpowiadaj¹ce sobie
próbki obu sygna³ów oraz sumuje wartoœci wszystkich
iloczynów:

R
N

x y x y

x y x

x y, ( ) [ ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ...

0 0 0

0

� � � � �

� � � �

1
0 0 1 1

2 2 ( – ) ( – )],N y N1 1� 0

R
N

x y x y

x y x

x y, ( ) [ ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ...

1 1 1

1
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1
0 0 1 1

2 2 ( – ) ( – )],N y N1 1�1

R
N

x y x y

x y x

x y, ( ) [ ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ...

2 2 2

2

� � � � �

� � � �

1
0 0 1 1

2 2 ( – ) ( – )],N y N1 1� 2

...

W ten sposób dla ka¿dej wartoœci przesuniêcia m
otrzymuje siê liczbê mówi¹c¹, na ile przyspieszony dru-
gi sygna³ jest podobny do sygna³u pierwszego (czyli
skorelowany z nim).

Funkcja korelacji w³asnej Rx,x(m) sygna³u x(n) same-
go ze sob¹ jest wykorzystywana do badania powta-
rzalnoœci (okresowoœci) sygna³ów, np. do wyznaczania
okresu g³osek dŸwiêcznych sygna³u mowy, poniewa¿
przyjmuje ona wartoœci maksymalne dla wartoœci prze-
suniêcia m równego wielokrotnoœci okresu sygna³u
(wówczas bowiem mno¿one s¹ przez siebie wartoœci
dodatnie sygna³ów x(n) i x*(n+m) oraz wartoœci ujemne
tych sygna³ów, dlatego ka¿dy iloczyn x(n)x*(n+m) ma
zawsze wartoœæ dodatni¹ dla dowolnej wartoœci n, a su-
ma wszystkich iloczynów przyjmuje wartoœæ maksy-
maln¹; w innym przypadku iloczyn x(n)x*(n+m) dla do-
wolnej wartoœci n mo¿e byæ dodatni lub ujemny i war-
toœæ sumy wszystkich iloczynów jest mniejsza). Z kolei
funkcja korelacji wzajemnej Rx,y(m) mo¿e byæ stosowa-
na do detekcji odbiæ w sygnale odebranym w echografii
impulsowej (np. ultrasonografii medycznej). Wtedy wy-
s³any sygna³ impulsowy jest korelowany (przesuwany
w czasie i wymna¿any) z sygna³em odebranym, w któ-
rym wystêpuj¹ kopie sygna³u oryginalnego (nadanego),
odbite od ró¿nych obiektów. Maksima funkcji korelacji
informuj¹ nas o obecnoœci i po³o¿eniu impulsów odbi-
tych, a czas opóŸnienia tych impulsów w stosunku do
impulsu wys³anego 0 o drodze przebytej przez sygna³,
czyli o odleg³oœci obiektu od nadajnika.

4) Analiza czêstotliwoœciowa sygna³ów metod¹
transformacji Fouriera (k = 0, 1, 2, ..., N01):
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W powy¿szych równaniach n jest indeksem czasu,
k 0 indeksem czêstotliwoœci, N 0 liczb¹ próbek sygna³u,
którymi dysponujemy, a f0 oznacza tzw. czêstotliwoœæ
podstawow¹ transformacji Fouriera, równ¹ f0 = 1/(N	t) =
= fpr/N (gdzie 	t = 1/fpr jest okresem próbkowania
sygna³u).

Podczas analizy poszukuje siê w sygnale sk³adowych
sinusoidalnych i kosinusoidalnych o czêstotliwoœci
równej kf0 (kolejno dla k = 0, 1, 2, ..., N01), metod¹:

1) wymna¿ania przez siebie odpowiadaj¹cych sobie
próbek sygna³u x(n) i próbek k-tego wzorca czêsto-
tliwoœci (ko)sinus(2�(kf0/fpr)n) (czyli próbek o nu-
merach n = 0, 1, 2, ..., N01);

2) sumowania wartoœci otrzymanych iloczynów.

Mo¿emy tê operacjê interpretowaæ jako próbê po-
szukiwania podobieñstwa sygna³u do poszczególnych
wzorców czêstotliwoœci, czyli korelowania analizowa-
nego sygna³u z tymi wzorcami. Wynikowe widma am-
plitudowo-czêstotliwoœciowe |X(kf0)| oraz fazowo-czê-
stotliwoœciowe <X(kf0) sygna³u s¹ definiowane w spo-
sób nastêpuj¹cy:
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Znaczenie widma amplitudowo-czêstotliwoœciowe-
go ju¿ znamy, natomiast interpretacjê widma fazowo-
-czêstotliwoœciowego podano poni¿ej w punkcie 5.

Aby móc zaobserwowaæ w wynikowym widmie syg-
na³u jego sk³adowe ró¿ni¹ce siê znacznie amplitud¹,
transformacji Fouriera poddaje siê nie sam sygna³ x(n)
tylko jego modyfikacjê xw(n):

x n x n w nw ( ) ( ) ( )� , 0 , n , N01,

gdzie w(n) oznacza wybran¹ funkcjê wagow¹, np. okno
Kaisera, którego definicjê podano podczas omawiania
filtracji nierekursywnej (teraz u¿ywamy oznaczenia w(n)
zamiast wm). W przypadku zastosowania okna prosto-
k¹tnego w(n) = 1, modyfikacja sygna³u nie nastêpuje.

Analiza czêstotliwoœciowa sygna³ów biomedycz-
nych ma fundamentalne znaczenie podczas analizy po-
prawnoœci dzia³ania poszczególnych organów cia³a cz³o-
wieka: jego serca (sygna³ elektrokardiogramu EKG),
mózgu (sygna³ elektoencefalogramu EEG), strun g³oso-
wych oraz wielu innych.

5) Synteza sygna³u na podstawie jego transformaty
Fouriera (n = 0, 1, 2, ..., N01):
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Jeœli wiemy z jakich sk³adowych czêstotliwoœcio-
wych sk³ada siê sygna³ (znamy wspó³czynniki Xs(kf0)
i Xc(kf0) jego transformaty Fouriera), to mo¿emy go od-
tworzyæ. Przeskalowujemy wówczas w amplitudzie wszy-
stkie wzorce czêstotliwoœci sinus i kosinus (k = 0, 1, 2,
..., N01) oraz je sumujemy. Rekonstrukcja sygna³u mo¿e
byæ tak¿e przeprowadzona za pomoc¹ przeskalowywania
w amplitudzie, przesuwania w fazie i sumowania tylko
wzorców kosinusoidalnych.

Analiza i synteza sygna³u metod¹ transformacji Fou-
riera przypomina operacjê roz³o¿enia zegarka na czêœci
sk³adowe oraz jego ponowne z³o¿enie. Jeœli jednak
w trakcie syntezy zastosujemy zmodyfikowane wartoœci
Xs(kf0) i Xc(kf0), to wygenerujemy sygna³, w którym pew-
ne sk³adowe czêstotliwoœciowe sygna³u bêd¹ zmienione,
np. usuniête lub wzmocnione. Mo¿emy w ten sposób usu-
n¹æ zak³ócenia lub wzmocniæ pewne sk³adowe sygna³u.

5. PRZYK£ADY ANALIZY
I FILTRACJI CYFROWEJ SYGNA£ÓW

Przyk³ad 1
Analiza sygna³ów zaszumionych

Na rysunku 5 przedstawiono przyk³ad potwierdzaj¹cy
przydatnoœæ opisanych powy¿ej metod analizy sygna³ów
w przypadku wystêpowania silnych zak³óceñ.

Do przebiegu x(t) = sin(2�5t) + 0,5sin(2�10t) +
+ 0,25sin(2�30t) z rysunku 1b dodano szum o rozk³adzie
gaussowskim, s³abszy szum1(t) i silniejszy szum2(t), a na-
stêpnie zdyskretyzowano w czasie zaszumiony sygna³
(t = n�	t, 	t = 1/fpr = 0,001 sekundy, fpr =1000 herców)
oraz obliczono jego funkcjê korelacji w³asnej i widmo
amplitudowo-czêstotliwoœciowe Fouriera.

Jak widaæ na rysunkach 5a i b, wystêpowanie szumu
bardzo utrudnia wyci¹ganie wniosków odnoœnie natury
analizowanego sygna³u na podstawie jego przebiegu
czasowego.

Jednak funkcja korelacji, przedstawiona na rysun-
kach 5c i d, bez problemu pozwala odkryæ okresowy
charakter sygna³u, gdy¿ obserwujemy w niej okresowe
maksima, bêd¹ce wynikiem na³o¿enia siê sygna³u i jego
przesuniêtej kopii. Z kolei przekszta³cenie Fouriera jed-
noznacznie, chocia¿ z mniejszymi lub wiêkszymi trud-
noœciami, wskazuje na obecnoœæ w sygnale sk³adowych
o czêstotliwoœciach 5, 10 i 30 herców oraz amplitudach
1, 0,5 oraz 0,25.
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Przyk³ad 2
Analiza i przetwarzanie sygna³ów bardzo s³abych

Za³ó¿my obecnie, ¿e mamy sygna³ spróbkowany z czê-
stotliwoœci¹ fpr = 1000 herców (1000 próbek na sekun-
dê), który sk³ada siê z dwóch sk³adowych sinusoidal-
nych: sk³adowej informacyjnej o amplitudzie 0,0001
wolta i czêstotliwoœci 10 herców oraz bardzo silnego
zak³ócenia sieciowego o amplitudzie 1 wolta i czêstotli-
woœci 50 Hz. Kszta³t tego sygna³u jest pokazany na ry-
sunku 6a. Ze wzglêdu na to, ¿e amplituda zak³ócenia
jest 10 000 razy wiêksza, widzimy tylko zak³ócenie.
Z kolei na rysunkach 6b i c przedstawione jest widmo
amplitudowo-czêstotliwoœciowe Fouriera tego sygna³u
obliczone z u¿yciem dwóch okien czasowych oraz

transformacji Fouriera o d³ugoœci N = 1001 próbek
(N = 2M+1, M = 500; narysowane s¹ tylko pr¹¿ki widma
o numerach od 0 do 100; u¿yto okna prostok¹tnego oraz
okna Kaisera o parametrze � = 13,22; w obu przypadkach
wspó³czynniki wagowe okien podzielono przez ich sumê
oraz pomno¿ono przez N). W przypadku u¿ycia okna
prostok¹tnego wysoki poziom listków bocznych widma
okna uniemo¿liwia zobaczenie sygna³u s³abszego. Stosuj¹c
okno Kaisera maj¹ce du¿e t³umienie listków bocznych,
widzimy zarówno sygna³ informacyjny, jak i zak³ócenie.

Zaprojektujmy obecnie filtr pasmowozaporowy o czê-
stotliwoœciach granicznych f1 = 40 herców i f2 = 60 her-
ców z wykorzystaniem ostatniego równania z tabeli 1.
Przyjmijmy M = 320, wówczas m zmienia siê w grani-
cach 0 , m , 320.

90

Tomasz Zieliñski
Podstawy analizy i przetwarzania sygna³ów biomedycznych

Rys. 5. Przyk³ad analizy sygna³u x(t) = sin(2�5t)+0,5sin(2�10t)+0,25sin(2�30t) z rysunku 1b w przypadku wystêpowania
zak³ócenia maj¹cego postaæ szumu gaussowskiego o rozk³adzie normalnym oraz odchyleniu standardowym równym: a) 0,5; b) 3.
Kolejno w pionie dla obu sygna³ów zaszumionych y(t) = x(t) + szum(t): c) d) funkcja autokorelacji Ry,y(�), � = m��t, 	t = 1 ms,

e), f) widmo amplitudowo-czêstotliwoœciowe Fouriera |Y(f)|, f = kf0, f0 = 1 Hz

a) c) e)

b) d) f)

Rys. 6. Fragment analizowanych sygna³ów x(t) oraz x(n) (zaznaczony kropkami >) (a) oraz widma amplitudowo-czêstotliwoœ-
ciowe Fouriera (N=2M+1=1001) sygna³u xw(n) = x(n)w(n), wyznaczone z u¿yciem okna w(n): b) prostok¹tnego; c) Kaisera

(� = 13,22). Pokazano tylko pierwszych 101 pr¹¿ków widma. fpr = 1000 Hz

c)b)

a)



Jako funkcji wm modyfikuj¹cej wagi filtra bm u¿y-
jemy ponownie okna prostok¹tnego oraz okna Kaisera
(tym razem � = 10,06). Na rysunku 7a pokazano orygi-
nalne wagi filtra bm, 0 � m � 320, natomiast na rysun-
kach 7b i c � odpowiednio modu³y charakterystyki am-
plitudowo-czêstotliwoœciowej filtrów |H(f)|, zaprojektowa-
nych z u¿yciem okna prostok¹tnego oraz okna Kaisera
(czyli modu³y widm Fouriera wag filtra bm; przyjêto N =
1000, sygna³y uzupe³niono zerami, pokazano tylko
pr¹¿ki o numerach od 0 do 100).

Jak widaæ, filtr zaprojektowany przy u¿yciu okna
prostok¹tnego ma bardziej strome zbocza, ale o wiele
gorsze t³umienie.

Zastosujmy teraz oba filtry. Na rysunku 8 pokazano
wynik filtracji w obu przypadkach: sygna³y wyjœciowe
z filtrów na rysunkach 8a i b oraz ich widma amplitudo-
wo-czêstotliwoœciowe Fouriera na rysunkach 8c i d. Jak
widzimy, filtr zaprojektowany z u¿yciem okna prosto-
k¹tnego tylko os³abi³ zak³ócenie, natomiast filtr wykorzy-
stuj¹cy okno Kaisera � prawie ca³kowicie go usun¹³.
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Rys. 7. Wagi bm (0 � m � 320) cyfrowego, nierekursywnego filtra pasmowozaporowego (obliczone na podstawie tabeli 1 dla
M = 320, f1 = 40 Hz, f2 = 60 Hz, fpr = 1000 Hz) (a) oraz charakterystyki amplitudowo-czêstotliwoœciowe |H(f)| filtrów o wagach dla

okna wm: b) prostok¹tnego, c) Kaisera (� = 10,06)

c)b)

a)

Rys. 8. Wyjœciowy sygna³ y(n) z filtra cyfrowego z rysunku 7b i c, odpowiednio rysunki a) i b), oraz widma amplitudowo-czêsto-
tliwoœciowe Fouriera (N=2M+1=1001) sygna³ów yw(n) = y(n)w(n) dla obu filtrów, wyznaczone z u¿yciem okna w(n): c) pro-

stok¹tnego i d) Kaisera (� = 13,22). Pokazano tylko pierwszych 101 pr¹¿ków widma

c)

b)

d)

a)



Przyk³ad 3

Analiza rzeczywistego sygna³u mowy

Pod koniec zostanie zaprezentowany konkretny przy-
k³ad analizy sygna³u mowy. Na rysunku 9a jest poka-
zany przebieg czasowy s³owa „naszego”, wypowiada-
nego przez kobietê, a na rysunku 9b – widma Fouriera
wyliczane dla kolejnych, krótkich, nak³adaj¹cych siê
fragmentów tego s³owa, zebrane razem w formie ma-
cierzy (w poziomie 0 oœ czasu, w pionie 0 oœ czêstotli-
woœci, w p³aszczyŸnie prostopad³ej do rysunku – war-
toœæ modu³u wspó³czynnika widmowego transformacji
Fouriera |X(f)|, wyra¿ona w poziomach szaroœci: im

kolor ciemniejszy, tym wartoœæ wiêksza). Jak widaæ,
umiejêtnie przeprowadzona analiza umo¿liwia nam œle-
dzenie zmian poszczególnych czêstotliwoœci w czasie:
wyraŸnie widaæ krzywe modulacji czêstotliwoœciowych
i amplitudowych tonu podstawowego, zwi¹zanego z okre-
sowym otwieraniem siê strun g³osowych z czêstotliwoœci¹
równ¹ oko³o 160 herców, i jego harmonicznych.

Z kolei na rysunku 10 zademonstrowano przydatnoœæ
analizy korelacyjnej do automatycznego rozpoznawania,
czy obserwowany fragment mowy jest dŸwiêczny (struny
g³osowe okresowo otwieraj¹ siê i zamykaj¹, rytmicznie
pobudzaj¹c impulsowo trakt g³osowy powietrzem z p³uc),
czy te¿ bezdŸwiêczny (struny s¹ ca³y czas otwarte).
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Rys. 9. Przyk³ad analizy czêstotliwoœciowej sygna³u mowy za pomoc¹ krótkoczasowej transformacji Fouriera:
a) przebieg czasowy s³owa „naszego”; b) widmo czêstotliwoœciowe s³owa „naszego”

b)

a)

....n..............a.................sz..............e.........g........o

n a sz e g o

Rys. 10. Porównanie g³osek „a” i „sz”, wypowiadanych przez mê¿czyznê:
sygna³y czasowe oraz ich funkcje autokorelacji

Objaœnienia w tekœcie

c)

a)

d)

b)



W pierwszym przypadku generowany sygna³ mowy
jest okresowy, a w drugim 0 nie jest. Na rysunkach 10a
i b pokazano przebiegi czasowe g³oski „a” (okresowa)
i g³oski „sz” (nieokresowa), a na rysunkach 10c i d 0
kszta³t ich funkcji korelacji w³asnej. W pierwszym
przypadku obserwujemy wyraŸne maksimum funkcji
autokorelacji dla przesuniêcia 70 próbek, co jest zgodne
z rysunkiem 10a, z którego tak¿e mo¿emy wyznaczyæ

okres sygna³u równy 70 próbek (przy czêstotliwoœci pr-
óbkowania fpr = 8000 Hz daje to czêstotliwoœæ drgañ
strun g³osowych f0 = 1/(70*	t) = fpr/70 = = 114,3 herca).

W drugim przypadku funkcja korelacji nie ma
wyraŸnego maksimum poza przesuniêciem zerowym.
Detekcja dŸwiêcznoœci lub bezdŸwiêcznoœci odgrywa
bardzo istotn¹ rolê w algorytmach kompresji sygna³u
mowy.
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2.11.A. Wykorzystanie instrumentacji wirtualnej
w medycynie

Jerzy A. Moczko

Wspó³czesna medycyna zawdziêcza swój dynamiczny
rozwój postêpowi zachodz¹cemu w dziedzinie nauk
œcis³ych, a w szczególnoœci w fizyce i w chemii. Zarów-
no w badaniach naukowych, jak i w codziennej praktyce
klinicznej lekarz korzysta z najnowszych osi¹gniêæ tych
dyscyplin wdro¿onych do nauk medycznych za spraw¹
biocybernetyki i in¿ynierii biomedycznej. W ten sposób
zaczyna zanikaæ doœæ sztuczny podzia³ wytworzony
w nauce w ubieg³ych wiekach i coraz wiêkszego zna-
czenia nabiera jej interdyscyplinarnoœæ. Lekarz prakty-
kuj¹cy w medycynie konwencjonalnej obok standardo-
wej wiedzy medycznej takiej jak anatomia, fizjologia,
interna, chirurgia itp. musi œwiadomie pos³ugiwaæ siê
coraz bardziej z³o¿onym sprzêtem diagnostycznym i te-
rapeutycznym. Z pomoc¹ przychodz¹ mu niew¹tpliwie
specjalistycznie wykszta³ceni fizycy medyczni i in¿y-
nierowie biomedyczni niweluj¹cy wci¹¿ istniej¹c¹ ba-
rierê w komunikacji lekarze – przedstawiciele nauk
œcis³ych.

Truizmem jest stwierdzenie, ¿e z³o¿onoœæ uk³adów
biologicznych jest znacznie wiêksza od z³o¿onoœci naj-
bardziej wyrafinowanych systemów technicznych wy-
tworzonych przez cz³owieka. Podstawow¹ trudnoœæ sta-
nowi wysoka zmiennoœæ miêdzy obiektowa i wewn¹trz
obiektowa oraz zdolnoœæ adaptacji tych uk³adów do wa-
runków zewnêtrznych. Je¿eli badamy masê spoczynko-
w¹ lub ³adunek elektronu, to uzyskamy taki sam wynik
dokonuj¹c eksperymentu w laboratorium umieszczo-
nym na powierzchni ziemi, pod wod¹ czy w przestrzeni
kosmicznej. Nie dowiedziono równie¿, aby te wielkoœci
zmienia³y siê w czasie. Jedno, co ulega zmianie to sto-
pieñ dok³adnoœci, z któr¹ mierzymy wspomniane wiel-
koœci. Ca³kiem inna sytuacja wystêpuje w przypadku
badania obiektów ¿ywych. Lekarz mierz¹c ciœnienie
têtnicze w grupie pacjentów zaobserwuje u ka¿dego
z nich nieco inny wynik, co nie jest spowodowane pre-
cyzj¹ dokonywanego pomiaru, lecz zmiennoœci¹ miê-
dzy osobnicz¹. Co wiêcej, mierz¹c ciœnienie u pojedyn-
czego pacjenta zdaje sobie sprawê z faktu, i¿ jest to je-
dynie pomiar chwilowy i wiele czynników (najczêœciej
niemo¿liwych do kontrolowania) mo¿e wp³yn¹æ na jego
wielkoœæ. Dlatego te¿ w celu prawid³owego postawienia
diagnozy (jako nieodzownego warunku prawid³owego
postêpowania terapeutycznego) lekarz zbiera informacje
pos³uguj¹c siê mniej lub bardziej z³o¿onymi metodami

[5]. Z formalnego punktu widzenia dane medyczne
mo¿na je podzieliæ na dane alfanumeryczne, sygna³owe
i obrazowe. Przyk³adem informacji alfanumerycznej
bêd¹ dane personalne, opis przebiegu choroby, opis po-
stêpowania terapeutycznego, wyniki laboratoryjne itp.
W wielu dziedzinach medycyny wykorzystuje siê infor-
macje uzyskane z sygna³ów generowanych przez orga-
nizm aczkolwiek wiêkszoœæ z nich ma naturê elektrycz-
n¹ (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektro-
miografia, elektrogastrografia, elektrointestinografia itp.),
to Ÿród³em informacji mog¹ byæ równie¿ sygna³y mag-
netyczne, akustyczne, ciœnieniowe, promieniste, che-
miczne, cieplne. Niemal zawsze transformuje siê je na
sygna³y elektryczne przy u¿yciu odpowiednich prze-
tworników i dopiero w tej postaci poddaje dalszej ana-
lizie. Aczkolwiek lekarze s¹ przyzwyczajeni do analizy
tych sygna³ów w dziedzinie czasu, to coraz czêœciej
wprowadza siê wskaŸniki diagnostyczne oparte na ana-
lizie sygna³ów w dziedzinie czêstotliwoœci lub po³¹czo-
nych dziedzinach czasu i czêstotliwoœci [1]. Dane obra-
zowe s¹ domen¹ radiologii (klasyczne techniki rentge-
nowskie, tomografia komputerowa, tomografia j¹dro-
wego rezonansu magnetycznego, ultrasonografia), lecz
spotyka siê je równie¿ w innych dziedzinach medycyny
(obrazy z mikroskopii optycznej, elektronowej, termo-
grafia itp.). Ten krótki przegl¹d przyk³adowych stru-
mieni informacji daje skromne wyobra¿enie o stopniu
z³o¿onoœci u¿ytych systemów pomiarowych.

Po zebraniu danych kolejnym krokiem jest ich anali-
za, której wynikiem ma byæ postawienie poprawnej dia-
gnozy i ustalenie w³aœciwej procedury terapeutycznej.
Jakkolwiek wyekstrahowana informacja przy u¿yciu
wspó³czesnej aparatury diagnostycznej ma najczêœciej
w³aœciwoœci zgodne z charakterystyk¹ statystycznej
skali ilorazowej lub interwa³owej, to nadal lekarze wy-
korzystuj¹ i d³ugo bêd¹ jeszcze wykorzystywali dane
pomierzone w skali porz¹dkowej lub nominalnej. Przy-
k³adem pomiaru wykonanego w skali porz¹dkowej jest
chocia¿by odpowiedŸ uzyskana od pacjenta na temat
stopnia odczuwania bólu czy te¿ uci¹¿liwoœci wystêpu-
j¹cych objawów. Obecnoœæ lub brak rozmaitych symp-
tomów, przyjêta metoda leczenia, nazwy stosowanych
leków przedstawiaj¹ przyk³ady zmiennych prezentowa-
nych w najs³abszej skali pomiarowej zwanej skal¹ no-
minaln¹.



Wielka liczba i rozmaitoœæ mierzonych parametrów
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ rozwi¹zania nastêpuj¹cych
zadañ:

1. redukcji wymiarowoœci poprzez wyeliminowanie
zmiennych silnie skorelowanych lub wnosz¹cych
niewielki wk³ad do procedury predykcji

2. optymalizacji uk³adu zmiennych predykcyjnych
z uwzglêdnieniem tak istotnych czynników, jak
stopieñ inwazyjnoœci badania, jego koszt, czaso-
ch³onnoœæ wykonania, szeroka dostêpnoœæ niezbêd-
nej aparatury pomiarowej.

Wymaga to stosowania z³o¿onych procedur opar-
tych na metodach statystyki, data-miningu oraz sztucz-
nej inteligencji [8, 11, 18]. Proces ten powtarza siê w za-
sadzie w sposób ci¹g³y, poniewa¿ prowadzone na ca³ym
œwiecie prace badawcze dostarczaj¹ wci¹¿ nowych od-
kryæ w ka¿dej dziedzinie wiedzy.

Tworz¹c system wspomagaj¹cy badania naukowe
w zakresie medycyny lub system wspomagaj¹cy diagno-
zê i terapiê stajemy przed niezwykle trudnym zadaniem
konstrukcji systemu zmieniaj¹cego stale swoj¹ struktu-
rê. Wymagaæ to bêdzie bie¿¹cych zmian zgodnych z ak-
tualnym stanem wiedzy oraz zaplecza technologicznego.
Niezwykle istotna rolê bêdzie zatem odgrywa³ dobór
odpowiedniego narzêdzia, przy u¿yciu którego bêdzie-
my siê starali zrealizowaæ w sposób optymalny posta-
wiony cel. W dalszej czêœci rozdzia³u ograniczymy na-
sze rozwa¿ania do przyk³adu analizy danych sygna³o-
wych. Spróbujmy okreœliæ wymagania, jakie postawimy
przed œrodowiskiem programistycznym, w którym zde-
cydujemy siê budowaæ wspomniane systemy diagnos-
tyczne i terapeutyczne. Œrodowisko to powinno:

– Zapewniæ mo¿liwoœæ tworzenia programów w po-
staci struktur hierarchicznych i modularnych.

– Pozwoliæ zarówno na prosty dostêp do pojedyn-
czych bitów w rejestrach, jak i na u¿ycie wysoce
zaawansowanych operacji matematycznych takich,
jak szybka transformata Fouriera, analiza falkowa,
transformaty Wignera-Ville’a.

– Umo¿liwiæ prost¹ i efektywn¹ procedurê debugingu.
– Zezwalaæ na dzia³anie zaprojektowanego systemu

na ró¿norodnych platformach sprzêtowych i przy
wykorzystaniu rozmaitych systemów operacyjnych

– Pozwoliæ programiœcie na poœwiêcenie wiêkszej
uwagi meritum sprawy a nie dopuszczaæ do nad-
miernego jej skupiania na detalach dotycz¹cych
programowania.

– Zapewniæ wysokiej jakoœci prezentacjê wyników.
– Umo¿liwiæ pe³ny, obustronny (odczyt, sterowanie)

kontakt z aparatur¹ badawcz¹.

W roku 1986 amerykañska firma National Instru-
ments wprowadzaj¹c œrodowisko programistyczne Lab-
VIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering
Workbench) zrewolucjonizowa³a dziedzinê pomiarów
i automatyzacji poprzez wprowadzenie koncepcji in-

strumentacji wirtualnej. Oparte jest ono na graficznym
jêzyku programowania G. Jêzyk ten reprezentuje ca³ko-
wicie odmienn¹ filozofiê w podejœciu do projektowania
i realizacji programu. Jak wiemy, jêzyk programowania
umo¿liwia programiœcie jednoznaczne okreœlenie ma-
szynie cyfrowej, które dane i w jaki sposób nale¿y prze-
tworzyæ. W przeciwieñstwie do powszechnie stosowa-
nych jêzyków programowania takich jak C, C++, Pascal,
FORTRAN, PERL, BASIC, COBOL, które s¹ jêzykami
imperatywnymi (proceduralnymi) wysokiego poziomu
(opisuj¹ proces wykonywania jako sekwencjê komend
wykonywanych przez komputer), jêzyk G nale¿y do
grupy programów sterowanych zdarzeniami (program
przez ca³y czas swojej aktywnoœci poddawany jest zda-
rzeniom, na które musi zareagowaæ w okreœlony sposób;
powoduje to, ¿e przep³yw sterowania w programie nie
jest w zasadzie mo¿liwy do przewidzenia w sposób de-
terministyczny). Kolejnoœæ wykonywania funkcji i narzê-
dzi wirtualnych jest okreœlona poprzez przep³yw da-
nych w programie (data-flow). Podstawow¹ wad¹ tego
typu podejœcia jest zmiana logiki programowania i kon-
iecznoœæ eliminacji niektórych przyzwyczajeñ nabytych
przy programowaniu klasycznym. Istnieje jednak wiele
zalet tego typu podejœcia a do najwa¿niejszych nale¿y
samodokumentowanie tworzonych procedur oraz sto-
sunkowo prostsze (w porównaniu z jêzykami opartymi
na komendach tekstowych) tworzenie struktur wyko-
rzystuj¹cych wielow¹tkowoœæ i wieloprocesorowoœæ.
W³aœciwoœæ ta uwalnia programistê od architektury
sekwencyjnej tworzonych programów i w naturalny
sposób pozwala korzystaæ z przetwarzania symetrycz-
nego (SMP) pozwalaj¹cego na zwiêkszenie mocy obli-
czeniowej wykorzystywanego systemu komputerowe-
go poprzez u¿ycie wiêkszej liczby procesorów do jed-
noczesnego wykonywania zadañ. Wykorzystywana jest
do tego w³asnoœæ wielow¹tkowoœci wspó³czesnych sys-
temów operacyjnych takich, jak Linux, Unix, BeOS,
Microsoft Windows XP. Jêzyki takie, jak FORTRAN,
BASIC czy PASCAL nadaj¹ siê idealnie do prowadze-
nia z³o¿onych obliczeñ numerycznych, natomiast cechu-
je je brak niskopoziomowej komunikacji z systemem
operacyjnym oraz s³aba wizualizacja otrzymanych
wyników. Wad tych pozbawione jest œrodowisko Lab-
VIEW oferuj¹c u¿ytkownikom biblioteki narzêdzi od
niskiego poziomu (pozwalaj¹cego na operacje na posz-
czególnych bitach obs³ugiwanych rejestrów) po tzw.
Express VI stanowi¹ce niezwykle z³o¿one procedury
realizuj¹ce okreœlone funkcje (np. generowanie sygna-
³ów o po¿¹danych charakterystykach, ich analizê spek-
traln¹ itp.).

Ka¿dy program napisany w jêzyku G sk³ada siê
z trzech elementów: panelu czo³owego, diagramu oraz
³¹czników (konektorów). Program ten nosi nazwê na-
rzêdzia wirtualnego, poniewa¿ panel czo³owy z wygl¹-
du przypomina p³ytê czo³ow¹ rzeczywistego fizycznego
urz¹dzenia pomiarowego.
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Na panelu umieszcza siê ró¿nego rodzaju struktury
wejœciowe pozwalaj¹ce na zmianê wartoœci wejœcio-
wych, takie jak prze³¹czniki, suwaki, pokrêt³a jak i struk-
tury wyjœciowe w postaci wskaŸników, wyœwietlaczy,
diod œwietlnych itp.

Diagram zawiera w³aœciwy kod programu zapisany
w postaci ikon symbolizuj¹cych operatory, funkcje,
procedury, inne narzêdzia wirtualne, elementy struktur
wejœciowych i wyjœciowych. Ikony te po³¹czone s¹ ze
sob¹ œcie¿kami zwanymi potocznie „okablowaniem”
(wiring) przedstawiaj¹cymi przep³yw informacji miê-
dzy nimi. Komunikacja miêdzy narzêdziami wirtualny-
mi odbywa siê poprzez ³¹czniki (konektory), umo¿li-
wiaj¹c w ten sposób ich bezproblemowe ³¹czenie
w nadzwyczaj z³o¿one struktury. Specjalna opcja œrodo-
wiska (VI Hierarchy) pozwala na ukazanie wewnêtrznej
struktury wywo³añ.

W œrodowisku LabVIEW wbudowany jest bardzo
efektywny debuger pozwalaj¹cy na stosunkowo proste
testowanie z³o¿onych procedur. Poprzez wykonywanie
testowanej procedury w trybie krokowym lub ustawia-
nia punktów przerwañ (tzw. pu³apek) oraz przez pod-
gl¹d i modyfikacjê zawartoœci rejestrów umo¿liwia wy-
szukiwanie i usuwanie istniej¹cych w oprogramowaniu
b³êdów. U¿yty komputer staje siê po zainstalowaniu ok-
reœlonego stworzonego w œrodowisku LabVIEW pro-
gramu rzeczywistym narzêdziem pomiarowo-badaw-
czym i st¹d bierze siê nazwa wirtualnej instrumentacji

(virtual instrumentation VI). Szczególny typ instrumen-
tacji wirtualnej dedykowany zagadnieniom medycznym
nosi okreœlenie VBI (virtual bio-instrumentation).

Nasze rozwa¿ania teoretyczne poprzemy krótkim
przyk³adem pokazuj¹cym logikê tworzenia prostego
narzêdzia wirtualnego. WyobraŸmy sobie, ¿e chcemy
zaprojektowaæ urz¹dzenie pozwalaj¹ce wygenerowaæ
czysty lub zak³ócony (szumem gaussowskim o regulo-
wanym odchyleniu standardowym) sygna³ sinusoidalny
lub prostok¹tny o zmienianej w okreœlonych zakresach
amplitudzie, fazie i czêstotliwoœci. Uzyskany sygna³ wy-
nikowy ma zostaæ zanalizowany pod wzglêdem spek-
tralnym przy u¿yciu metody fourierowskiej a wyniki
symulacji i analizy przedstawione w postaci graficznej.
Rozwi¹zanie tego problemu technicznego przedsta-
wione jest na rysunkach 1–3.

Na p³ycie czo³owej umieszczono:
– jeden prze³¹cznik dwustanowy pozwalaj¹cy wy-

braæ kszta³t generowanego impulsu,
– trzy regulatory obrotowe s³u¿¹ce do wyboru czêsto-

tliwoœci, amplitudy i fazy generowanego przebiegu,
– jeden regulator suwakowy pozwalaj¹cy na zmiany

stopnia zawartoœci szumu gaussowskiego w sposób
p³ynny poprzez podanie parametru odchylenia
standardowego (miara rozrzutu),

– dwa wyœwietlacze prezentuj¹ce przebieg wygene-
rowanego sygna³u (górny) oraz widmo mocy syg-
na³u wyra¿one w skali decybelowej (dolny).

Jerzy A. Moczko
Wykorzystanie instrumentacji wirtualnej w medycynie

Rys. 1. Panel czo³owy zaprojektowanego narzêdzia wirtualnego



CZÊŒÆ 2. DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA: JAK Z POMOC¥ MASZYNY ŒLEDZIÆ PROCESY ¯YCIOWE

Rys. 3. Fragment hierarchii powi¹zañ sk³adowych narzêdzia wirtualnego przedstawionego programem przedstawionym
na rysunku 2

Rys. 2. Diagram – program realizuj¹cy za³o¿one cele zapisany w jêzyku graficznym G



Jak widaæ, p³yta czo³owa imituje realne urz¹dzenie
fizyczne a obs³uga tego narzêdzia wirtualnego nastê-
puje poprzez zmianê pozycji regulatorów i prze³¹cznik-
ów przy u¿yciu myszki komputerowej. Oczywiœcie za-
projektowane przez autora rozwi¹zanie problemu jest
nadzwyczaj uproszczone z uwagi na przes³anie dydak-
tyczne tego materia³u. W rzeczywistoœci nie potrzeba
wielkiego wysi³ku, by wzbogaciæ nasze urz¹dzenie przy-
k³adowo o wytworzenie i pe³n¹ obs³ugê kursorów na wy-
œwietlaczach, pozwalaj¹cych na wybranie dowolnego
fragmentu przebiegu i poddania go dok³adnej analizie.

Rysunek 2 przedstawia zapis programu napisanego
w jêzyku G realizuj¹cego nasze ¿¹dania.

Jego struktura jest nadzwyczaj prosta. W lewej czêœ-
ci diagramu znajduje siê struktura wyboru przypadku
(case structure) odpowiadaj¹ca sekwencji IF …..THEN
……ELSE w tradycyjnych jêzykach tekstowych. Ste-
rowana jest ona zmienn¹ boolowsk¹ stowarzyszon¹
z prze³¹cznikiem dwustanowym na p³ycie czo³owej.
W obrêbie tej struktury umieszczono dwa narzêdzia
wirtualne z biblioteki Express VI (Uwaga! Na rysunku 2
widoczne jest jedynie jedno z nich - drugie ukazuje siê
po zmianie stanu reprezentowanej przez etykietê na
górnej krawêdzi struktury z TRUE na FALSE). Narzê-
dzia klasy Express VI stanowi¹ gotowe, zaprojekto-
wane przez National Instruments autonomiczne pro-
gramy obs³ugiwane przez interfejs graficzny, mog¹ce
wykonywaæ bardzo z³o¿one operacje. Pogrupowane s¹
one w szeœæ klas realizuj¹cych: procedury arytmetyczne
i logiczne, nadzorowania wykonania procedur, obs³ugi
operacji wejœcia, obs³ugi operacji wyjœcia, operacji na
sygnale, analizy sygna³u. Jak widaæ, te samodzielne
programy mog¹ byæ bez ¿adnego problemu w³¹czane do
struktur wy¿szego poziomu. Obs³uga zmiany wartoœci
parametrów takich, jak czêstotliwoœæ, amplituda i faza
odbywa siê poprzez intuicyjne graficzne po³¹czenie
narzêdzia z regulatorami znajduj¹cymi siê na p³ycie
czo³owej a reprezentowanych przez ikony po lewej stro-
nie diagramu. Prawid³owe ³¹czenie u³atwione jest po-
przez obecnoœæ w œrodowisku œwietnie rozbudowanej
pomocy kontekstowej, która po najechaniu kursorem na
dowolny element diagramu przedstawia w osobnym
oknie dok³adny opis ka¿dego wskazanego elementu
diagramu lub p³yty czo³owej. Po prawej stronie na
zewn¹trz struktury wyboru przypadku znajduje siê trze-
cie narzêdzie z biblioteki Express VI – pomiary spek-
tralne. Skonfigurowano je tak, by na wyjœciu otrzymaæ
widmo mocy wyra¿one w skali decybelowej. Ostatnie
dwa elementy na diagramie to dwie ikony wyœwietlaczy
– górna pod³¹czona jest do Express VI pomiarów spek-
tralnych i prezentuje na dolnym wyœwietlaczu p³yty
czo³owej widmo mocy analizowanego sygna³u, dolna
ikona pod³¹czona jest bezpoœrednio do Express VI ge-
neruj¹cego sygna³ i ukazuje na górnym wyœwietlaczu na
p³ycie czo³owej przebieg analizowanego sygna³u w cza-
sie (autor celowo „pokrzy¿owa³” po³¹czenia góra-dó³,

dó³-góra by podkreœliæ pe³n¹ niezale¿noœæ w lokalizo-
waniu elementów na p³ycie czo³owej i na diagramie).

Zaprojektowanie i wykonanie tego narzêdzia wirtu-
alnego (z pe³n¹ kosmetyk¹ tak¹ jak pozycjonowanie
poszczególnych elementów, spolszczenie opisów wybra-
nych elementów, wyrównanie po³¹czeñ miêdzy ikonami)
zabra³o autorowi oko³o 5 minut czasu. Proszê spróbo-
waæ wykonaæ podobne narzêdzie w tym samym czasie
w jakimkolwiek innym jêzyku programowania. Jakkol-
wiek wykonane przez nas narzêdzie wygl¹da doœæ pry-
mitywnie, to prawdziwy stopieñ jego skomplikowania
ukazuje Rysunek 3, na której przedstawiono jedynie
fragment powi¹zañ strukturalnych u¿ytych procedur.
Ka¿dy element przedstawiony na wykresie reprezentuje
narzêdzie ni¿szego rzêdu (subVI), odpowiadaj¹ce pod-
programowi w jêzykach tekstowych. Podobnie, jak na-
rzêdzie wy¿szego poziomu zbudowane jest ono z p³yty
czo³owej, diagramu i konektorów. Przyk³ad struktury
podprogramu odpowiadaj¹cego drugiej od lewej strony
ikonie w 6 wierszu przedstawiaj¹ rysunki 4 i 5.

W podanym przyk³adzie u¿yliœmy sygna³u symul-
owanego. W jaki sposób wprowadzaæ do narzêdzia wir-
tualnego rzeczywiste sygna³y uzyskane poprzez ich re-
jestracjê przy u¿yciu urz¹dzeñ pomiarowych, np. bez-
poœrednio z elektrokardiografu, woltomierza cyfrowe-
go, jakichkolwiek generatorów sygna³ów? Istniej¹ dwie
podstawowe metody. Pierwsza to odczytanie z pliku da-
nych zapisanych w okreœlonym, wybranym przez bada-
cza formacie. Druga to bezpoœrednie fizyczne pod³¹cze-
nie aparatury pomiarowej do komputera, na którym za-
instalowano narzêdzie wirtualne poprzez jedno z wielu
obs³ugiwanych przez LabVIEW ³¹cz: GPIB, RS-232,
RS485, IrDA, Bluetooth, Ethernet, PXI, VXI lub wresz-
cie poprzez karty ADDA. Obok hardware’u istotn¹ rolê
odgrywa pe³na dostêpnoœæ oprogramowania drajwerów
sprzêtowych realizuj¹cych pe³n¹ komunikacjê z urz¹-
dzeniem pomiarowym (kompletny dostêp do wszystkich
z³o¿onych funkcji pomiaru i sterowania poprzez intui-
cyjny interfejs programowania aplikacji API (Application
Programming Interface).

Kolejn¹ niezwykle interesuj¹c¹ w³asnoœci¹ œrodo-
wiska LabVIEW jest mo¿liwoœæ w³¹czania programów
zapisanych w jêzykach tradycyjnych przy u¿yciu sek-
wencji komend. Do LabVIEW wbudowano tekstowy
interfejs dedykowany obliczeniom matematycznym
(MathScript) zgodny ze sk³adni¹ szeroko rozpowszech-
nionych skryptów m-file, co daje dostêp do tysiêcy al-
gorytmów dostêpnych w sieci internetowej lub w ksi¹¿-
kach. MathScript pozwala równie¿ na integracjê wy-
tworzonych narzêdzi wirtualnych ze znanymi pakietami
matematycznymi takimi, jak MATLAB, Mathematica,
Maple, Mathcad, MatSoft czy te¿ The MathWorks. Co
do innych jêzyków programowania, o ile ich kompilator
pozwala na wytworzenie bibliotek DLL lub bibliotek
wspó³dzielonych mo¿na je wywo³ywaæ w programie G
poprzez wêz³y Call Library Function (CLF) lub Code
Interface Node (CIN).

Jerzy A. Moczko
Wykorzystanie instrumentacji wirtualnej w medycynie
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Rys. 4. Panel czo³owy procedury realizuj¹cej obliczenie widma dwustronnego reprezentowany przez drug¹ od lewej strony
ikonê w 6 wierszu hierarchii powi¹zañ zaprojektowanego narzêdzia wirtualnego

Rys. 5. Diagram przedstawiaj¹cy zapisan¹ w jêzyku G procedurê realizuj¹c¹ obliczenie widma dwustronnego reprezentowan¹
przez drug¹ od lewej strony ikonê w 6 wierszu hierarchii powi¹zañ zaprojektowanego narzêdzia wirtualnego



Procedury napisane w jêzyku G mog¹ dzia³aæ na
komputerach, na których zainstalowano LaBVIEW lub
po kompilacji programem NI Application Builder na
dowolnym komputerze.

Kolejn¹ cech¹ graficznego œrodowiska program-
owego LabVIEW jest pe³ne jego przygotowanie do pra-
cy wieloprocesorowej. Wprowadzone przez Moore’a
prawo podwajania siê liczby tranzystorów w chipie co
okres 18 do 24 miesiêcy nadal obowi¹zuje aczkolwiek
nie przek³ada siê ju¿ w sposób liniowy na wydajnoœæ
chipu. Problemy zwi¹zane z rozpraszaniem wydziela-
nego ciep³a oraz sta³y wzrost poboru mocy zmusi³y pro-
jektantów do wprowadzania architektury wieloproce-
sorowej. Pe³ne wykorzystanie mocy chipów wielordze-
niowych wymaga u¿ycia specjalnych technik progra-
mowania umo¿liwiaj¹cych zrównoleglenie procesów
obliczeniowych. Fakt, i¿ LabVIEW jest oparty na gra-
ficznym jêzyku G sterowanym zdarzeniami, wielow¹t-
kowoœæ wprowadzona od pi¹tej generacji LabVIEW
pozwala w pe³ni na efektywne wykorzystanie wspó³-
czesnych procesorów.

Opcje analizy czasu wykonania okreœlonej operacji
i alokacji pamiêci (performance and memory profile)
jak i analiza przydzia³u pamiêci buforowych (show
buffer allocations) pozwala na uproszczenie tworzenia
aplikacji, które musz¹ dzia³aæ w czasie rzeczywistym.

Na zakoñczenie spróbujmy zestawiæ najwa¿niejsze
cechy charakteryzuj¹ce oprogramowanie wirtualne na
przyk³adzie œrodowiska LabVIEW:

– Ka¿dy komputer PC/Mac, na którym zainstalowa-
no LabVIEW lub run-time LabVIEW mo¿e dokon-
ywaæ akwizycji danych analogowych i cyfrowych,
przetwarzaæ te dane oraz sterowaæ aparatur¹ po-
przez szerok¹ gamê dostêpnych interfejsów.

– VI s¹ projektowane jako struktury hierarchiczne
i modularne. Z³o¿one programy s¹ dzielone na
prostsze zadania, ka¿de zakodowane jako subVI.

– Hierarchiczna struktura umo¿liwia ³atw¹ modyfi-
kacjê elementów programu jak i ich w³¹czanie do
ca³kowicie nowych procedur.

– Wbudowane lub dodawane drivery klasy VISA lub
IVI (œci¹galne za darmo ze strony http://sine.ni.
com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/10038) umo¿li-
wiaj¹ obustronn¹ komunikacjê z coraz szersz¹
gam¹ autonomicznych instrumentów pomiarowych.

– Dostêpne s¹ dodatkowe biblioteki oprogramowa-
nia w jêzyku G tworzone zarówno przez National
Instruments (np. NI LabVIEW Advanced Signal
Processing Toolkit, NI System Identification Tool-
kit, NI State Diagram Toolkit), jak i firmy trzecie
(np. DATAENGINE – firmy Management Intelli-
genter Technologien GmbH).

– Zastosowany w œrodowisku LabVIEW interfejs
graficzny GUI pozwala na skupienie uwagi pro-
gramisty nad merytoryczn¹ istot¹ rozwi¹zywanego
zagadnienia zamiast tracenia czasu nad szczegó³ami.

Z oczywistych wzglêdów w prezentowanym arty-
kule autor skupi³ siê jedynie na przyk³adzie z dziedziny
analizy sygna³ów. LabVIEW stosuje siê równie¿
w praktycznych rozwi¹zaniach analizy danych alfanu-
merycznych, jak i obrazowych. Z uwagi na dydaktycz-
ny charakter niniejszego artyku³u na koñcu rozdzia³u
zestawiono listê stosunkowo ³atwo dostêpnych pozycji
literaturowych, zarówno w jêzyku angielskim, jak i pol-
skim. Czêœæ z nich stanowi znakomity materia³ do nauki
podstaw programowania w œrodowisku graficznym
LabVIEW [3, 17, 19], dalsze s¹ przeznaczone dla za-
awansowanych [2, 4, 7, 9, 16]. Bardzo wiele pozycji
literaturowych poœwiêconych jest wykorzystaniu Lab-
VIEW do analizy sygna³ów [6, 10, 12, 13], zastosowa-
niom czysto medycznym poœwiêcono pracê [14]. Lab-
VIEW œwietnie sprawdza siê równie¿ przy przetwarza-
niu obrazów. Szczegó³owy opis tego typu rozwi¹zañ
znajdzie Czytelnik w ksi¹¿ce Relfa [15] (analiza obra-
zów rentgenowskich, kontrola jakoœci przy produkcji
farmaceutyków itp.). Równie¿ w Internecie mo¿na zna-
leŸæ niezwyk³e bogactwo informacji na temat nie tylko
samego LabVIEW ale i w pe³ni z nim wspó³pracuj¹cych
rozwi¹zañ sprzêtowych (strona firmowa National In-
struments http://www.ni.com/), napisan¹ niezwykle
przystêpnym jêzykiem stronê LabVIEW dla Opornych
(http://www.iit.edu/~labview/Dummies.html), narzêdzia
wirtualne klasy freeware (http://www.mooregoodideas.
com/goodLabViewStuff.htm) czy te¿ polskojêzyczn¹
stronê poœwiêcon¹ programowaniu w tym œrodowisku
(http://www.labview.pl/ index.php).
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CZÊŒÆ 3

TECHNIKA W S£U¯BIE TERAPII
ORAZ SZTUCZNE NARZ¥DY:

Maszyna w ciele cz³owieka





3.0.A. Od pigu³ki do maszyny
Ryszard Tadeusiewicz

Ka¿dy z nas wielokrotnie chorowa³ i wielokrotnie siê le-
czy³, wiêc wiemy doskonale, jak to wygl¹da: g³ównym
„narzêdziem”, jakim pos³uguje siê wspó³czesny lekarz,
jest jakiœ œrodek farmaceutyczny – czyli tytu³owa pigu³-
ka. Czasem wprawdzie zamiast pigu³ki pojawia siê am-
pu³ka z jakimœ p³ynem i z³owró¿bna maszyna w postaci
strzykawki – ale leczy w istocie biologicznie czynny
preparat, który jest wstrzykiwany, a nie urz¹dzenie do
k³ucia – chocia¿ na temat k³ucia zwolennicy chiñskiej
akupunktury miewaj¹ odmienne zdanie.

Innymi s³owy, bada nas coraz czêœciej maszyna, jak
to opisano w dwóch poprzednich rozdzia³ach, ale leczy
nas g³ównie chemia.

Taki sposób postêpowania wynika z wielu oko-
licznoœci.

Po pierwsze, medycyna „od zawsze” korzysta³a z mo¿-
liwoœci podania pacjentowi w charakterze czynnika
leczniczego czegoœ do wypicia (lub do zjedzenia). Cza-
sem by³y to napary z zió³, co bywa³o zwykle oparte na
bystrej obserwacji przyrody (na przyk³ad zachowania
chorych zwierz¹t, które kierowane instynktem potrafi¹
korzystaæ z zasobów naturalnej apteki, jak¹ jest ka¿da
³¹ka), a czasem by³y to substancje, o których s¹dzono,
¿e s¹ lecznicze, poniewa¿ by³y trudno dostêpne, kosz-
towne, a przy tym… obrzydliwe (na przyk³ad sproszko-
wane czêœci mumii egipskich). Zreszt¹ pogl¹d, ¿e szcze-
gólnie niesmaczne lekarstwo jest szczególnie skuteczne
– pokutuje do dziœ.

Po drugie, burzliwy rozwój biochemii w XIX i XX
wieku dostarczy³ ogromnie bogatej wiedzy na temat tego,
jak funkcjonuj¹ biochemiczne mechanizmy zwi¹zane
z aktywnoœci¹ poszczególnych narz¹dów. Naturalnym
nastêpstwem tego faktu by³o u¿ycie œrodków chemicz-
nych w momencie, kiedy trzeba by³o tê aktywnoœæ na-
rz¹dów zmieniaæ, bo trapi³a je choroba.

Tak wiêc przez setki lat ludzie leczyli siê g³ównie
pigu³kami – z lepszym albo gorszym skutkiem.

Tymczasem w drugiej po³owie XX wieku oraz na
pocz¹tku XXI stulecia nasza wiedza o funkcjonowaniu
¿ywych komórek, tkanek i narz¹dów przemieœci³a siê
zdecydowanie w kierunku biofizyki. Nadal oczywiœcie
korzystamy z chemii, ale w coraz wiêkszym stopniu pa-
trzymy na procesy ¿yciowe tak¿e poprzez pryzmat ana-
lizy sygna³ów elektrycznych, mechanicznych, akustycz-
nych, cieplnych i wielu innych – i zaczynaj¹ nam przy-
chodziæ do g³owy œmia³e pomys³y, ¿eby u¿yæ tych syg-
na³ów jako czynnika lecz¹cego.

Co wiêcej – dok³adne poznanie kszta³tu narz¹dów
wewnêtrznych cz³owieka (tu „k³aniaj¹ siê” techniki ob-
razowania medycznego, przedstawione w pierwszej
czêœci ksi¹¿ki) oraz sposobu ich dzia³ania (tu nieoce-
nion¹ pomoc¹ mog¹ s³u¿yæ sygna³y, o których by³a mo-
wa w czêœci 2, zachêca wrêcz do tego, ¿eby próbowaæ
zastêpowaæ utracone czy uszkodzone chorob¹ narz¹dy
ich technicznymi zamiennikami – czyli budowaæ tech-
niczne protezy nie tylko r¹k czy nóg – ale tak¿e serca,
p³uc, nerek, w¹troby, ¿o³¹dka itd.

Czy wobec tego nadejdzie chwila, gdy maszyny wy-
pr¹ pigu³ki?

A¿ tak rewolucyjnych przemian spodziewaæ siê nie
nale¿y. Jednak nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jedn¹ z cech
wspó³czesnej i przysz³ej medycyny bêdzie mo¿liwoœæ
zaanga¿owania w obronie ludzkiego zdrowia i ¿ycia –
tak¿e m¹drych maszyn (rys. 1).
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Rys. 1. Artystyczna wizja robota-chirurga. Prawdziwe roboty
ju¿ pracuj¹ na salach operacyjnych, chocia¿ wygl¹daj¹ mniej

malowniczo
�ród³o: ok³adka miesiêcznika IEEE Spectrum z paŸdziernika 2007 r.



Mo¿e nas trochê peszyæ perspektywa, ¿e kiedyœ we
wnêtrzu naszego cia³a mo¿e siê pojawiæ m¹dra maszy-
na, która nas uleczy albo pozwoli nam dzia³aæ mimo
skutków choroby. Pisarze science fiction wylali morze
atramentu na temat tak zwanych „cyborgów” – obrzy-
dzaj¹c nam dodatkowo tê perspektywê.

Prawda jest jednak inna.

Jaka?

O tym poczytaj w tej w³aœnie czêœci…

Ryszard Tadeusiewicz
Od pigu³ki do maszyny



3.1.A. Terapia narz¹du s³uchu
Andrzej Izworski

Powszechne badania epidemiologiczne prowadzone przez
Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu w Warszawie,
które objê³y ponad 10 tys. doros³ych i 5 tys. dzieci z ró¿-
nych regionów Polski, pozwoli³y na ocenê skali pro-
blemu zaburzeñ s³uchu w ró¿nych grupach wiekowych
w populacji polskiej. Na podstawie ankiet ustalono, ¿e
problemy ze s³uchem zg³asza co trzecia osoba ankieto-
wana. Na podstawie badañ bezpoœrednich ró¿nego typu
zaburzenia s³uchu stwierdzono u 17,8% dzieci w wieku
od 6 do 18 roku ¿ycia. Wybranym metodom diagnostyki
narz¹du s³uchu poœwiêcono rozdzia³ 2.6.A natomiast
rozdzia³ ten omawia najczêœciej stosowane protezy
s³uchu.

Protezy s³uchu stosuje siê w celu maksymalnego wy-
korzystania zakresu najlepszego s³yszenia osoby z ubyt-
kiem s³uchu. Stwarzaj¹ one mo¿liwoœci skutecznego od-
bioru ró¿nego rodzaju informacji akustycznej poprzez:

– przetwarzanie sygna³u akustycznego (wzmocnienie,
filtracjê, kompresjê) w taki sposób, aby móg³ byæ
on nale¿ycie interpretowany przez uszkodzony na-
rz¹d s³uchu,
• przyk³ad: aparaty s³uchowe,
• sygna³ wejœciowy: akustyczny, sygna³ wyjœcio-

wy: akustyczny,
– zast¹pienie sygna³u akustycznego sygna³em innego

rodzaju (wizualnym, ruchowym, elektrycznym),
• przyk³ad: implanty œlimakowe,
• sygna³ wejœciowy: akustyczny, sygna³ wyjœcio-

wy: elektryczny,

Aparaty s³uchowe s¹ to urz¹dzenia, które wzmacnia-
j¹ dŸwiêk do takiego poziomu, ¿e mo¿e on byæ s³yszany
przez osobê z uszkodzonym s³uchem. Typowe aparaty
s³uchowe sk³adaj¹ siê z dwóch zasadniczych czêœci
(rys. 1).

Pierwsza z nich – czêœæ elektroakustyczna – sk³ada
siê z przetwornika odbiorczego, uk³adu elektronicznego
oraz przetwornika nadawczego. Przetwornik odbiorczy
jest to miniaturowy mikrofon, który zamienia falê akus-

tyczn¹ odebran¹ z otoczenia na sygna³ elektryczny.
Sygna³ ten jest nastêpnie w odpowiedni sposób przetwa-
rzany, po czym zostaje ponownie zamieniony na sygna³
akustyczny przez miniaturowy g³oœnik. Uk³ad elektro-
niczny, przetwarzaj¹cy sygna³, stanowi zasadnicz¹ czêœæ
aparatu s³uchowego. Jego podstawow¹ rol¹ jest wzmac-
nianie sygna³u pochodz¹cego od przetwornika odbior-
czego. Ze wzglêdu na specyficzne w³aœciwoœci zabu-
rzeñ s³uchu, konstrukcja takiego wzmacniacza ró¿ni siê
w sposób istotny od uk³adów wzmacniaj¹cych stosowa-
nych do innych celów. Wymienione wczeœniej trzy ele-
menty s¹ zwykle umieszczane we wspólnej obudowie.

Druga czêœæ aparatu s³uchowego – akustyczna, sk³ada
siê z ro¿ka, przewodu doprowadzaj¹cego oraz wk³adki
usznej. Jej zadaniem jest doprowadzenie wzmocnione-
go dŸwiêku w pobli¿e b³ony bêbenkowej. Istnieje wiele
rozwi¹zañ technologicznych aparatów s³uchowych – dwa
z nich przedstawione zosta³y na rysunkach 2 i 3.

Aparat zauszny jest najczêœciej stosowan¹ konstruk-
cj¹, w której czêœæ elektroakustyczna protezy jest umiesz-
czona we wspólnej obudowie za uchem u¿ytkownika,
natomiast dŸwiêk jest transmitowany od przetwornika
nadawczego do ucha.
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Rys. 1. Schemat blokowy aparatu s³uchowego

Rys. 2. Aparat s³uchowy zauszny
�ród³o: [5]

Rys. 3. Aparat s³uchowy zminiaturyzowany

�ród³o: [5]



Przetwornik nadawczy aparatu s³uchowego emituje
sygna³ akustyczny o po¿¹danych charakterystykach czêsto-
tliwoœciowych umo¿liwiaj¹cych korektê ubytków s³uchu.

Klasyczne metody dopasowania aparatów s³ucho-
wych polegaj¹ g³ównie na pomiarze progu s³yszenia
w funkcji czêstotliwoœci, okreœlenia rodzaju uszkodze-
nia s³uchu, a nastêpnie zastosowania odpowiedniej
formu³y matematycznej, na podstawie której oblicza siê
potrzebne wzmocnienie aparatu s³uchowego.

Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e zastosowanie we
wspó³czesnych aparatach s³uchowych cyfrowych pro-
cesorów sygna³owych pozwala na korzystanie ze znacz-
nie bardziej zaawansowanych i efektywnych metod
wzmocnienia dŸwiêku. Przyk³adem mo¿e byæ algorytm
detekcji g³osu. Zasada jego dzia³ania opiera siê na
ró¿nicach w strukturze czasowej sygna³u mowy i syg-
na³u szumu. Cyfrowa analiza sygna³u pozwala zidenty-
fikowaæ strukturê sygna³u znacznie lepiej, ni¿ by³o to
mo¿liwe w technice analogowej. Analizie zostaj¹ pod-
dane zmiany obwiedni sygna³u w czasie. W tych pas-
mach czêstotliwoœci, w których obwiednia nieznacznie
siê zmienia (sygna³ ma charakter szumowy), nastêpuje
t³umienie. W pozosta³ych pasmach czêstotliwoœci syg-
na³ nie podlega t³umieniu i w ten sposób nastêpuje eli-
minacja sygna³ów o charakterze szumowym.

U niektórych osób z upoœledzeniem s³uchu nastêpuje
uszkodzenie ucha wewnêtrznego. Stosowanie aparatów
s³uchowych nie daje w tych przypadkach poprawy
s³yszenia. Wiêkszoœæ z tych osób ma jednak zachowane
w³ókna nerwowe. Mo¿na zastanowiæ siê, w jaki sposób
pomin¹æ uszkodzony fragment drogi s³uchowej i na po-
trzeby odbioru dŸwiêku z otoczenia wykorzystaæ pozos-
ta³y sprawny szlak s³uchowy. Okaza³o siê to mo¿liwe
dziêki odpowiedniej stymulacji elektrycznej nerwu œli-
makowego. Skonstruowane w myœl tej zasady urz¹dze-
nia nazwano implantami œlimakowymi (cochlear im-
plants), a ich zadaniem jest bezpoœrednia stymulacja
elektryczna zakoñczeñ w³ókien nerwowych w celu wy-
wo³ania wra¿eñ s³uchowych. Implanty œlimakowe s¹
stosunkowo nowym rozwi¹zaniem – pierwszych wszcze-
pieñ dokonano w latach 70. XX w. a w dalszym ci¹gu
prowadzone s¹ prace badawcze w kierunku opracowa-
nia nowych doskonalszych konstrukcji.

Implanty œlimakowe s¹ elektronicznymi protezami,
które maj¹ zast¹piæ nieczynne komórki zmys³owe
w uchu wewnêtrznym (rys. 4).

Ca³y system sk³ada siê z czêœci wszczepianej na sta³e
i mocowanej pod skór¹ w obrêbie koœci czaszki. Od tej
czêœci do ucha wewnêtrznego – œlimaka, odchodzi wi¹z-
ka miniaturowych elektrod, których zakoñczenia stymu-
luj¹ poszczególne grupy w³ókien nerwu s³uchowego.

Za uchem znajduje siê czêœæ zewnêtrzna systemu –
tzw. procesor mowy. Do niego docieraj¹ wszystkie
dŸwiêki z otoczenia. S¹ odpowiednio kodowane, zamie-
niane w impulsy elektryczne, a nastêpnie przez skórê
przekazywane do wszczepionej na sta³e czêœci wewnêtrz-
nej.

Procesor mowy jest zasilany miniaturowymi bate-
riami podobnie jak aparat s³uchowy. Mo¿e byæ zdej-
mowany, gdy pacjent chce np. p³ywaæ, uprawiaæ inne
sporty, czy iœæ spaæ. Rysunek 5 pokazuje wygl¹d rze-
czywistego implantu œlimakowego.

Aby spe³niæ zadania systemu implantu œlimakowe-
go, urz¹dzenie elektroniczne musi realizowaæ nastêpu-
j¹ce funkcje:

– Odbiór sygna³u akustycznego i jego zamianê na
sygna³ elektryczny.

– Przetwarzanie sygna³u elektrycznego do postaci
umo¿liwiaj¹cej stymulacjê nerwu œlimakowego
w taki sposób, aby powsta³e w jej skutku wra¿enie
s³uchowe by³o w jak najwiêkszym stopniu adek-
watne do odebranego sygna³u akustycznego.

– Przes³anie przetworzonego sygna³u elektrycznego
do zakoñczeñ nerwu œlimakowego.

Zdrowe ucho wewnêtrzne jest równoleg³ym analiza-
torem widma (zjawisko to zosta³o opisane w rozdziale
o diagnostyce systemu s³uchowego).
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Rys. 4. Zasada dzia³ania implantu œlimakowego
�ród³o: [6]

Rys. 5. Przyk³adowe rozwi¹zanie techniczne implantu
œlimakowego

�ród³o: [5]



W przypadku implantowania, procesor mowy musi
przej¹æ funkcje ucha wewnêtrznego, przede wszystkim
analizê sygna³u w odpowiednich pasmach czêstotliwoœ-
ci oraz kodowanie do impulsów pobudzaj¹cych w³ókna
(przesy³anych do elektrody). Pierwsze rozwi¹zania im-
plantów œlimakowych wykorzystywa³y metody analo-
gowe.

Sygna³ akustyczny by³ przetwarzany na postaæ elekt-
ryczn¹ a nastêpnie poddawany wzmocnieniu, wstêpnej
filtracji oraz odpowiedniej kompresji. W ten sposób prze-
tworzony sygna³ by³ podawany na zestaw filtrów dzie-
l¹cych widmo sygna³u na okreœlon¹ liczbê pasm, z któ-
rych ka¿de odpowiada pojedynczemu filtrowi (rys. 6).

We wspó³czesnych procesorach mowy stosuje siê za-
awansowane algorytmy DSP (Digital Signal Process-
ing) poprawiaj¹ce jakoœæ sygna³u mowy. Jedna z takich
metod jest CIS (Continous Interleaved Sampling) stra-
tegia ci¹g³ego niejednoczesnego próbkowania. W me-
todzie tej sygna³ elektryczny odpowiadaj¹cy sygna³owi
akustycznemu jest filtrowany przez zestaw filtrów pas-
mowych dziel¹cych widmo na podpasma. Sygna³ z fil-
trów nie jest jednak w tym przypadku podawany bezpo-
œrednio jako sygna³ analogowy na elektrody, lecz jego
obwiednia jest próbkowana z odpowiednio wysok¹ czê-
stotliwoœci¹, a jej chwilowe wartoœci okreœlaj¹ amplitu-
dê impulsów. Dopiero te impulsy podawane s¹, ka¿dy
z osobna, na odpowiedni¹ elektrodê przyporz¹dkowan¹
do danego filtru. Pozwala to unikn¹æ oddzia³ywañ po-
miêdzy elektrodami (rys. 7).

Inna grupa algorytmów kodowania oparta jest na
wyliczaniu szczególnych cech widma sygna³u mowy.
Najczêœciej dokonuje siê wyliczenia formantów mowy,
czyli maksimów lokalnych charakterystyki widmowej.

Proces ten odbywa siê w nastêpuj¹cych etapach:
1. filtracja sygna³u w wybranych pasmach,
2. detektor przejœæ przez zero wyznacza czêstotliwoœæ

formantów,
3. detektor obwiedni wyznacza amplitudê formantów,
4. wybierane i stymulowane s¹ odpowiednie elektrody.

Przetworzony sygna³ podawany jest na elektrody.
Elektrody implantu œlimakowego umieszczane s¹ naj-
czêœciej w schodach bêbenka (scala tympani) w œlimaku
ucha wewnêtrznego. Aktualnie stosowane s¹ rozwi¹za-
nia wieloelektrodowe, ka¿da z elektrod pobudza inn¹
grupê w³ókien nerwowych, zale¿nie od czêstotliwoœci
sygna³u, najczêœciej stosuje siê od 2–4 do 22–24 elekt-
rod. Mówimy wówczas o macierzach elektrod.

Po wszczepieniu implantu œlimakowego, zanim roz-
pocznie siê trening s³uchowy, audiolog dokonuje pro-
gramowania procesora mowy. Ka¿da z elektrod dla da-
nych wysokoœci i g³oœnoœci dŸwiêków jest z osobna do-
strajana zgodnie z subiektywnymi wra¿eniami u¿yt-
kownika. Je¿eli pojawi¹ siê po pewnym czasie zmiany
w jakoœci s³yszenia, procesor mo¿e byæ ponownie do-
strojony. Oko³o po³owa u¿ytkowników implantów zys-
kuje wyraŸn¹ poprawê zdolnoœci rozpoznawania mowy
bez czytania z ust.
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Rys. 6. Sygna³ stymuluj¹cy 4 elektrody – wyjœcia z filtrów
pasmowych
�ród³o: [5]

Rys. 7. Kodowanie sygna³u metod¹ CIS
�ród³o: [5]



3.2.A. Terapia radioizotopowa, radiochirurgia
Marta Wasilewska-Radwañska

1. WPROWADZENIE

Terapia radioizotopowa jest jedn¹ z metod leczenia
nowotworów, wykorzystuj¹c¹ promieniowanie j¹drowe
ze Ÿróde³ promieniotwórczych takich, jak rad-226, ko-
balt-60, cez-137, iryd-192. Je¿eli Ÿród³o promieniowa-
nia znajduje siê z dala od pacjenta metodê leczenia na-
zywamy teleradioterapi¹, a gdy umieszczone jest we-
wn¹trz chorej tkanki lub w jej s¹siedztwie to mówimy
o brachyterapii.

Celem radioterapii jest wyleczenie tkanki nowotwo-
rowej przy mo¿liwie najmniejszym uszkodzeniu tkanek
zdrowych, znajduj¹cych siê w pobli¿u napromieniane-
go nowotoru.

2. TERAPIA RADIOIZOTOPOWA

W terapii radioizotopowej oraz w radiochirurgii wyko-
rzystuje siê efekty wywo³ywane w tkance przez promie-
niowanie jonizuj¹ce. Promieniowanie jonizuj¹ce prze-
chodz¹c przez oœrodek materialny np. tkankê oddzia³uje
z atomami i cz¹steczkami, jonizuj¹c je lub wzbudzaj¹c,
czego wynikiem jest przekazywanie energii oœrodkowi.
W uk³adach biologicznych oddzia³ywanie to prowadzi
do zmian w komórkach. Radiobiologia opisuje szcze-
gó³owo te zmiany i wyjaœnia mechanizmy dzia³ania pro-
mieniowania jonizuj¹cego na uk³ady biologiczne.

Komórka sk³ada siê z j¹dra i cytoplazmy, w której
zachodz¹ procesy metaboliczne, sterowane przez j¹dro.
J¹dro komórki zawiera chromosomy, a te sk³adaj¹ siê
z genów, bêd¹cych kwasem dezoksyrybonukleinowym
DNA (rys. 1). DNA steruje procesami metabolicznymi
oraz przekazywaniem informacji dziedzicznej.

Promieniowanie jonizuj¹ce powoduje najwiêksze
zmiany w j¹drze komórkowym i to g³ównie w struktu-
rze DNA, przerywaj¹c jeden lub dwa ³añcuchy struk-
tury spirali (helisy), co przedstawiono na rysunku 2. Te
zmiany nazywane s¹ mutacjami, a ich iloœæ roœnie ze
wzrostem dawki promieniowania jonizuj¹cego

W rozdziale 1.4.A omówiono rodzaje promieniowania
j¹drowego i wprowadzono pojêcie dawki poch³oniêtej
(D) zdefiniowanej jako iloœæ energii promieniowania
poch³oniêtej przez jednostkê masy oœrodka. Jednostk¹
dawki poch³oniêtej jest grej (Gy), którego wymiarem
w Miêdzynarodowym Uk³adzie jednostek (SI – Systeme
Internationale) jest d¿ul/kilogram [J/kg]. W uk³adzie
jednostek cgs dawkê poch³oniêt¹ wyra¿ano w radach
[100 erg/g]: 1 rad = 10–2 Gy.

Skutki biologiczne promieniowania zale¿¹ od dawki
poch³oniêtej i równie¿ od rodzaju promieniowania oraz
od napromienianej tkanki. Dawka równowa¿na (HT),

Rys. 1. Schemat prawid³owego DNA (A-adenina, C-cytozyna,
G-guanina, T-tymina)

Rys. 2. Przyk³ad uszkodzeñ DNA (A-adenina; C-cytozyna,
G-guanina,T-tymina) spowodowanych promieniowaniem
jonizuj¹cym: a) przerwana jedna niæ; b) przerwane obie nici



zdefiniowana dla danego narz¹du (tkanki), uwzglêdnia
rodzaj promieniowania poprzez wprowadzenie wspó³-
czynnika wagowego promieniowania (wR):

HT= w DR T R�! , [Sv],

gdzie! – suma obejmuje wszystkie rodzaje promie-
niowania (R), padaj¹cego na dany narz¹d (tkankê): DT,R

jest œredni¹ dawk¹ promieniowania (R) poch³oniêt¹
przez narz¹d (T).

Jednostk¹ dawki równowa¿nej jest siwert [Sv]. W ta-
beli 1 podano wartoœci wspó³czynników wagowych (ja-
koœci) promieniowania (wR).

Tabela 1
Wartoœci wspó³czynników wagowych promieniowania (wR)

Rodzaj promieniowania i zakres energii wR

Promieniowanie X i gamma (wszystkie energie)

Elektrony i miony (wszystkie energie)

Protony o energii powy¿ej 2 MeV
(z wy³¹czeniem protonów odrzutu)

Cz¹stki alfa, fragmenty rozszczepienia,
ciê¿kie j¹dra

Neutrony o energii <10 keV

od 10 keV do 100 keV

od 100 keV do 2 MeV

od 2 MeV do 20 MeV

powy¿ej 20 MeV

1

1

5

20

5

10

20

10

5

Wspó³czynnik wagowy promieniowania (wR), wpro-
wadzony w ochronie radiologicznej, zast¹pi³ wspó³-
czynnik RBE (Relative Biological Effectiveness), w jê-
zyku polskim WSB (Wzglêdna Skutecznoœæ Biologicz-
na) zdefiniowany jako stosunek dawki promieniowania
standardowego (zwykle promieniowanie X o energii
250 keV), powoduj¹cej okreœlony skutek biologiczny
do dawki danego promieniowania, wywo³uj¹cej taki
sam skutek.

Dawka równowa¿na by³a wyra¿ana w remach: rem =
rad x RBE, rem = rad x wR, 1 Sv = 100 rem.

Rozró¿nia siê dwa rodzaje efektów wywo³ywanych
przez promieniowanie w uk³adach biologicznych:
1) efekty stochastyczne, zachodz¹ce przypadkowo,

przy czym prawdopodobieñstwo zajœcia roœnie ze
wzrostem dawki (bez progu) – efekty dziedziczne
i nowotwory;

2) efekty deterministyczne lub zwane te¿ nie stochas-
tycznymi pojawiaj¹ siê po przekroczeniu dawki
progowej, a wielkoœæ uszkodzeñ roœnie ze wzro-
stem dawki – zaæma (katarakta), rumieñ skóry, ste-
rylnoœæ, zw³óknienie.

ICRP (International Commission on Radiological
Protection) wprowadzi³a pojêcie dawki efektywnej,
bior¹c pod uwagê fakt, ¿e efekty stochastyczne s¹ ró¿ne
dla ró¿nych tkanek. Dawka efektywna (E) dla tkanki

o wspó³czynniku wa¿enia wT jest równa sumie dawek
równowa¿nych od napromienienia zewnêtrznego i we-
wnêtrznego we wszystkich tkankach i narz¹dach poda-
nych w tabeli 2.

Dawkê efektywn¹ oblicza siê z poni¿szego wzoru:

E= w H w w DT T T R T R! !!� �
�

�



�

�
�
�, [Sv],

gdzie pierwsza suma (?) obejmuje wszystkie rodzaje
tkanek, a druga wszystkie rodzaje promieniowania joni-
zuj¹cego. Jednostk¹ dawki efektywnej jest siwert [Sv].

Gêstoœæ jonizacji wywo³ywanych w komórce przez
promieniowanie okreœlana jest przez wspó³czynnik
LET (Linear Energy Transfer), w literaturze polskiej
oznaczany jako LPE (Liniowe Przekazywanie Energii),
którego wartoœæ podaje siê w iloœci energii [keV] traco-
nej przez cz¹stkê na jednostkê przebytej drogi wyra-
¿onej w �m. Jednostk¹ LPE jest [keV/�m].

Tabela 2
Wspó³czynniki wagowe tkanek wT

Tkanka wT

Gonady

Jelito grube

Czerwony szpik kostny

P³uca

¯o³¹dek

Pêcherz moczowy

Gruczo³y piersiowe

W¹troba

Prze³yk

Tarczyca

Skóra

Powierzchnia koœci

Pozosta³e

Ca³e cia³o

0,20

0,12

0,12

0,12

0,12

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01

0,01

0,05

1,00

W ochronie przed promieniowaniem jonizuj¹cym
(ochrona radiologiczna) wprowadzono pojêcie dawki
granicznej. Limity dawek granicznych dla osób nara-
¿onych zawodowo oraz ogó³u ludnoœci podane s¹
w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 18 stycznia 2005
r. w sprawie dawek granicznych promieniowania joni-
zuj¹cego (Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 168) i wynosz¹
one odpowiednio 20 mSv/rok z dopuszczeniem wartoœ-
ci 50 mSv/rok, jeœli zostanie zachowana wartoœæ œrednia
20 mSv/rok w okresie 5 lat oraz 1 mSv/rok dla pojedy-
nczych osób z ogó³u ludnoœci z dopuszczeniem 5 mSv
w ci¹gu jednego roku, jeœli zostanie zachowana wartoœæ
œrednia 1 mSv/rok w okresie 5 lat. Powy¿sze limity da-
wek nie dotycz¹ pacjentów poddawanych diagnostyce
medycznej z u¿yciem promieniowania jonizuj¹cego
(rentgenodiagnostyka, medycyna nuklearna) i/lub ra-
dioterapii.

CZÊŒÆ 3. TECHNIKA W S£U¯BIE TERAPII ORAZ SZTUCZNE NARZ¥DY: MASZYNA W CIELE CZ£OWIEKA



Zastosowanie promieniowania jonizuj¹cego w radio-
terapii opiera siê na wykorzystaniu powodowanych
przez nie uszkodzeñ w uk³adach biologicznych, zwa-
nych zmianami popromiennymi.

Zmiany popromienne w komórce klasyfikuje siê
nastêpuj¹co:

– uszkodzenia letalne, które s¹ nieodwracalne, a ich
iloœæ wzrasta ze wzrostem LPE;

– uszkodzenia subletalne (USL), skrót w jêzyku an-
gielskim SLD (Sublethal Damage), które mog¹
byæ naprawione w czasie kilku godzin po napro-
mienieniu;

– uszkodzenia potencjalnie letalne (UPL), skrót an-
gielski PLD (Potentially Lethal Dose), które poja-
wia siê po przekroczeniu dawki mog¹cej poten-
cjalnie zniszczyæ komórkê lub j¹ zmodyfikowaæ do
ewentualnej naprawy w pewnych warunkach fizy-
kochemicznych.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e radioterapia opiera siê na opra-
cowaniu planu napromienienia chorego narz¹du (tkan-
ki) w oparciu o jego obraz uzyskany technik¹ rentge-
nowskiej tomografii komputerowej TK, rezonansem
magnetycznym (MRI – Magnetic Resonance Imaging),
tomografi¹ emisyjn¹ pojedynczego fotonu (SPECT –
Single Photon Emission Tomography) lub pozytonow¹
emisyjn¹ tomografi¹ (PET – Positron Emission Tomo-
graphy). W procesie planowania leczenia lekarze wspó³-
pracuj¹ z fizykami medycznymi. G³ównym celem planu
napromienienia jest zapewnienie jednorodnego rozk³a-
du dawki w chorej tkance tj, napromienianej „tarczy”,
przy równoczesnym ograniczeniu naœwietlania tkanki
zdrowej, a w szczególnoœci narz¹dów wra¿liwych na
promieniowanie (tab. 2).

W teleterapii radioizotopowej wykorzystuje siê zam-
kniête Ÿród³a promieniowania gamma. Pocz¹tkowo sto-
sowano rad-226 ze wzglêdu na d³ugi okres pó³rozpadu
równy oko³o 1620 lat. Stosowanie Ra-226 stwarza nie-
bezpieczeñstwo wydostawania siê radioaktywnego ra-
donu –222 w postaci gazu i dlatego zaczêto stosowaæ
cez-137, kobalt-60 oraz iryd-192. Cez-137 (okres pó³-
rozpadu ~30 lat) emituje promieniowanie gamma
o energii 0,66 MeV. Natomiast kobalt-60 (T1/2 = 5,26
lat) jest Ÿród³em promieniowania gamma o energii 1,17
i 1,33 MeV, a iryd-192 (T1/2 = 74 dni) g³ównie o energii
0,316 i 0,468 MeV.

Obecnie teleradioterapia prowadzona jest g³ównie
przy u¿yciu akceleratorów (przyspieszaczy) elektronów
(wykorzystuje siê elektrony lub fotony powstaj¹ce w wy-
niku zjawiska promieniowania hamowania) i innych
cz¹stek na³adowanych.

W brachyterapii stosuje siê bezpoœrednie umieszcze-
nie Ÿród³a radioizotopowego w pobli¿u chorej tkanki.

Rozró¿niamy trzy techniki tej metody:

1) brachyterapiê œródtkankow¹ – aplikatory z radio-
izotopem s¹ wk³uwane do chorej tkanki;

2) brachyterapiê jamow¹ – radioizotop umieszczany
jest wewn¹trz jamy cia³a np. w macicy;

3) brachyterapia œródoperacyjna i œródnaczyniowa.

Rozwój techniki afterloadingu, polegaj¹cego na
umieszczaniu w tkankach lub jamach cia³a aplikatorów,
do których w czasie napromienienia wprowadza siê
zdalnie i automatycznie Ÿród³a promieniotwórcze
umo¿liwi³ stosowanie brachyterapii w leczeniu nowo-
tworów prze³yku, oskrzeli, dróg ¿ó³ciowych.

3. RADIOCHIRURGIA

Termin radiochirurgia pojawi³ siê w latach 50. XX wie-
ku gdy L. Leksell zaproponowa³ do leczenia zmian no-
wotworowych mózgu stereotaktyczn¹ (unieruchomie-
nie g³owy pacjenta) terapiê du¿¹ liczb¹ w¹skich wi¹zek
protonów, przecinaj¹cych siê (zogniskowanych) w jed-
nym punkcie (miejsce nowotworu). Metodê tê nastêpnie
zmodyfikowa³ zastêpuj¹c protony fotonami promienio-
wania gamma ze Ÿród³a kobalt-60 (60Co). Urz¹dzenie
zwane Gammaknife (nó¿ lub skalpel gamma) zawiera
oko³o 200 niezale¿nych Ÿróde³ 60Co, z których ka¿de
wyposa¿one jest w kolimator, zapewniaj¹cy bardzo
ma³a œrednicê (<1 mm), wychodz¹cej z niego wi¹zki
promieniowania gamma. Skalpel gamma umo¿liwia na-
promienianie zmian chorobowych o rozmiarach rzêdu
1÷3 mm. Radiochirurgia stosowana jest do zmian w ob-
rêbie czaszki (nowotwory mózgu, przerzuty do mózgu,
deformacje têtniczo-¿ylne) i obecny swój rozwój zaw-
dziêcza rozwojowi zarówno coraz lepszych metod obra-
zowania mózgu (rentgenowska tomografia komputero-
wa TK, rezonans magnetyczny MR, pozytonowa emi-
syjna tomografia PET), jak i nowych akceleratorów te-
rapeutycznych, umo¿liwiaj¹cych modulowanie natê¿e-
nia wi¹zki cz¹stek na³adowanych.

Radiochirurgia jest metod¹ charakteryzuj¹c¹ siê
mniejsz¹ liczb¹ powik³añ, w leczeniu nowotworów
mózgu, ni¿ neurochirurgia lub radioterapia
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3.3.A. Interfejs dla osób niepe³nosprawnych
Pawe³ Wo³oszyn

1. WPROWADZENIE

Czym w³aœciwie jest komputer z punktu widzenia jego
u¿ytkownika? Gdy technika informatyczna niezgrabnie
raczkowa³a w pocz¹tkach swojego rozwoju, komputery
by³y jedynie maszynami obliczeniowymi – skompliko-
wanym narzêdziem stworzonym przez in¿ynierów i dla
in¿ynierów. Ich obs³uga wymaga³a rozleg³ej wiedzy i grun-
townego przeszkolenia, a bezpoœrednie korzyœci z do-
stêpu do komputerów móg³ mieæ w³aœciwie tylko ten,
kto potrafi³ je programowaæ. Nieprzypadkowo wiêc ma-
szyny te zosta³y zaprojektowane przez ludzi zdrowych
i z myœl¹ o wy³¹cznie zdrowych u¿ytkownikach.

Po kilkudziesiêciu latach rozwoju informatyki wie-
my ju¿ jednak, ¿e komputery wkroczy³y w ka¿dy zak¹-
tek ¿ycia i z ca³¹ pewnoœci¹ zas³uguj¹ na miano PC –
komputera osobistego, niekiedy nawet bardziej prywat-
nego, ni¿ mo¿na by przypuszczaæ. Niczym z osobistym
s³u¿¹cym i sekretarzem dzielimy siê z komputerem na-
sz¹ korespondencj¹, zdradzamy tajne has³a, powierza-
my wspomnienia czy planujemy wydatki. Komputer
przesta³ zatem byæ wyspecjalizowanym narzêdziem dla
wtajemniczonych, sta³ siê wszechobecnym towarzy-
szem ¿ycia milionów osób na ca³ym œwiecie, doradc¹,
pomocnikiem, rehabilitantem, nauczycielem. Maszyny
cyfrowe opuœci³y laboratoria in¿ynierów i zaczê³y kon-
taktowaæ siê ze spo³eczeñstwem ludzi. I wraz z t¹ swoi-
st¹ emancypacj¹ komputerów zmieni³y siê tak¿e warun-
ki ich obs³ugi: wœród u¿ytkowników pojawi³y siê osoby
niepe³nosprawne.

2. WIELOPIÊTROWY PROBLEM
NIEPE£NOSPRAWNOŒCI

Nasza cywilizacja od zarania dziejów zna ró¿norodne
choroby i urazy, które ograniczaj¹ sprawnoœæ cz³owie-
ka, zna równie¿ sposoby pokonywania tych ograniczeñ.
Œwiadcz¹ o tym wynalazki tak staro¿ytne, jak choæby
kule pomagaj¹ce w poruszaniu siê ze z³aman¹ czy pora-
¿on¹ nog¹. Z biegiem czasu i rozwojem spo³eczeñstw
liczba ludzi niepe³nosprawnych nie maleje, przeciwnie,
problem staje siê coraz wyraŸniejszy. Wp³ywa na to
wiele czynników. Sam wzrost liczebnoœci populacji
sprawia, ¿e statystyczne sytuacje spotykaj¹ coraz wiêk-
sz¹ liczbê osób. Postêp motoryzacji i mechanizacji co-
dziennego ¿ycia sprzyja wypadkom i urazom, zw³asz-
cza dotycz¹cym ludzi m³odych. Eskalacja konfliktów
zbrojnych w niespokojnych rejonach œwiata czyni wie-

lokrotnie ludnoœæ cywiln¹ okaleczonymi ofiarami wo-
jen. Paradoksalnie tak¿e postêp medycyny zwiêksza
skalê problemu. Wyd³u¿anie czasu ¿ycia i starzenie siê
spo³eczeñstw powoduje, ¿e coraz czêœciej stajemy wo-
bec utraty sprawnoœci zwi¹zanej z wiekiem. Mo¿liwo-
œci leczenia ciê¿ko chorych pacjentów lub ofiar urazów
s¹ niejednokrotnie na tyle zaawansowane, by umo¿liwiæ
im prze¿ycie, lecz zbyt niedoskona³e, by zapewniæ od-
zyskanie pe³nej sprawnoœci. Wszystko to sprawia, ¿e
niepe³nosprawnoœæ zajmuje jedno z czo³owych miejsc
wœród istotnych problemów dotykaj¹cych ludnoœæ
Ziemi.

Warto skupiæ siê przez chwilê na istocie tego proble-
mu. U pod³o¿a niepe³nosprawnoœci le¿y z ca³¹ pewno-
œci¹ jakieœ zaburzenie funkcjonowania organizmu cz³o-
wieka. Mo¿e to byæ skutek choroby, urazu czy pewnej
wady wrodzonej – bez wzglêdu na pierwotn¹ przyczynê
mamy do czynienia z ograniczeniem lub ca³kowitym
brakiem pewnych funkcji normalnie dostêpnych spraw-
nemu cz³owiekowi. WHO (World Health Organization)
w swojej terminologii okreœla to jako impairment. Przy-
k³adem mo¿e byæ obustronne pora¿enie koñczyn dol-
nych: brak mo¿liwoœci poruszania nogami jest ewiden-
tnym zaburzeniem fizjologicznych funkcji ustroju.

Fizjologia organizmu s³u¿y jednak wy¿szym celom,
przed jakimi stawia nas œrodowisko, w którym ¿yjemy.
Poszczególne narz¹dy cia³a pozwalaj¹ kontaktowaæ siê
ze œwiatem zewnêtrznym oraz wp³ywaæ na otoczenie,
poruszaæ siê w nim i je przetwarzaæ. Na przyk³ad rola
miêœni, koœci i ogólnie ca³ego aparatu ruchowego koñ-
czyn dolnych nie koñczy siê na poruszaniu nogami –
wykorzystujemy te narz¹dy, aby chodziæ, biegaæ, wspi-
naæ siê, skakaæ itd. Uszkodzenie funkcji cia³a sprawia
zatem, ¿e kontakt ze œwiatem, poruszanie siê lub wp³yw
na otoczenie jest ograniczony. WHO nazywa tak¹ sytu-
acjê disability, dos³ownie: zaburzenie mo¿liwoœci wy-
konywania pewnych zadañ i czynnoœci, ograniczenie
aktywnoœci. Przytoczona wczeœniej przyk³adowa sytua-
cja oznacza w tym kontekœcie, ¿e cz³owiek z pora¿e-
niem koñczyn dolnych nie mo¿e sprawnie chodziæ. To
jest ten najczêœciej dostrzegany aspekt niepe³nospraw-
noœci, która w jêzyku angielskim równie¿ nazwana jest
disability.

Istnieje jednak jeszcze trzecie piêtro problemu, uzu-
pe³niaj¹ce oba poprzednie, czyli zaburzenie funkcji
i ograniczenie aktywnoœci. Cz³owiek niepe³nosprawny
bowiem mo¿e napotkaæ barierê utrudniaj¹c¹ mu udzia³
w codziennym ¿yciu spo³eczeñstwa. Odró¿niæ tu nale¿y
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¿ycie biologiczne, które nie musi byæ wcale zagro¿one
mimo niepe³nosprawnoœci, od ¿ycia rodzinnego, spo-
³ecznego, kulturowego. Ograniczenie choæby jednej
z mnóstwa mo¿liwych aktywnoœci naszego cia³a jest
w stanie odebraæ nam zdolnoœæ partycypowania w wielu
zajêciach i wydarzeniach, które sk³adaj¹ siê na rozwi-
niête ¿ycie wspó³czesnego cz³onka spo³eczeñstwa. Kon-
tynuuj¹c przyk³ad: cz³owiek z pora¿eniem obu nóg trafi
na przeszkody, które mog¹ mu uniemo¿liwiæ je¿d¿enie
samochodem, robienie zakupów, chodzenie do teatru,
studiowanie na wy¿szej uczelni czy korzystanie z p³y-
walni. Ten aspekt problemu niepe³nosprawnoœci WHO
okreœla mianem handicap (rys. 1). Faktycznie, jest to
utrudnienie partycypacji w ¿yciu spo³ecznym i upoœle-
dzenie indywidualnego rozwoju cz³owieka.

Tu trzeba podkreœliæ, ¿e owo upoœledzenie nie wy-
nika z problemu le¿¹cego po stronie niepe³nosprawnego
cz³owieka, przeciwnie, to œwiat zewnêtrzny stwarza
problem. Wraz z rozwojem cywilizacji coraz bardziej
rosn¹ wymagania, które musi spe³niaæ cz³onek spo³eczeñ-
stwa, aby nie zosta³ uznany za upoœledzonego. Kilkaset
lat temu cz³owiek móg³ prze¿yæ ca³e swoje ¿ycie, wy-
korzystuj¹c praktycznie tylko te umiejêtnoœci, jakie da³a
mu natura: zdolnoœæ poruszania siê, mowy, pracy ma-
nualnej lub intelektualnej. We wspó³czesnej zaœ cywili-
zacji europejskiej cz³owiek, który nie jeŸdzi samocho-
dem, nie u¿ywa telefonu, nie potrafi obs³u¿yæ robota
kuchennego albo komputera, jest stawiany w po³o¿eniu
osoby upoœledzonej: niejednokrotnie zamyka siê przed
nim mo¿liwoœæ rozwoju, pracy czy udzia³u w ¿yciu
spo³ecznym.

Komputery zaczynaj¹ zastêpowaæ ludzi w coraz bar-
dziej prozaicznych sytuacjach. Wiele codziennych spraw,
które niegdyœ mo¿na by³o za³atwiæ z drugim cz³owie-
kiem, dziœ wymaga kontaktu z mniej lub bardziej za-
kamuflowanym komputerem. Choæby kupowanie biletu
autobusowego, tankowanie benzyny, wjazd na parking
przy centrum handlowym czy nawet zajmowanie miej-
sca w kolejce w urzêdzie – to wszystko mo¿e zmuszaæ
do komunikacji z maszyn¹. Mo¿na wiêc domyœlaæ siê,
dlaczego akurat w dzisiejszych czasach niepe³nospraw-
noœæ zaczyna byæ dostrzegana jako wa¿ne zjawisko
spo³eczne wymagaj¹ce uwagi i reakcji ze strony wszyst-

kich ludzi: to nie jest jedynie humanitarny odruch
wspó³czucia i akceptacji, ale tak¿e uzasadniona obawa,
¿e buduj¹c cywilizacjê, tworzymy nowe bariery miêdzy
ludŸmi.

I to jest dobry kontekst do postawienia pytania: czy
komputer jest w stanie zast¹piæ cz³owieka nie tyle w sfe-
rze jego pracy, co w obszarze zdolnoœci do komuniko-
wania siê. Intuicyjna odpowiedŸ na to pytanie jest ob-
warowana warunkiem: Tak, jeœli komputer upodobni
siê do cz³owieka. Maszyna mo¿e w pe³ni zast¹piæ cz³o-
wieka jedynie wtedy, gdy bêdzie mo¿na porozumieæ siê
z ni¹ tak samo dobrze jak z cz³owiekiem, a mo¿e nawet
lepiej. To bardzo ambitny cel konstruowaæ maszyny na-
œladuj¹ce niezwykle skomplikowany i wyrafinowany
organizm biologiczny, jakim jest cz³owiek ze wszystki-
mi jego zdolnoœciami do porozumiewania siê. Zadanie
na miarê dziedziny tak ambitnej, jak in¿ynieria biome-
dyczna.

Aby móc naœladowaæ komunikacjê miêdzy ludŸmi,
musimy zwróciæ uwagê na jej cechy wynikaj¹ce z biolo-
gicznego pod³o¿a ca³ego zjawiska. Jesteœmy organiz-
mami, które wyewoluowa³y zgodnie z ogólnymi regu-
³ami obowi¹zuj¹cymi w przyrodzie o¿ywionej. Te zaœ
bywaj¹ sprzeczne z interesami in¿ynierów.

3. NADMIAROWOŒÆ KOMUNIKACJI

Wœród fundamentalnych cech przyrody bardzo wa¿ne
miejsce zajmuje redundancja. Natura nie jest oszczêdna.
Nadmiarowoœæ, niekiedy wrêcz rozrzutnoœæ, jest wszech-
obecna w niemal ka¿dym aspekcie funkcjonowania
komórek, organizmów czy ca³ych ekosystemów. Nad-
miarowy alfabet symboli koduje aminokwasy w DNA,
nadmiarowy metabolizm utrzymuje temperaturê zwie-
rz¹t sta³ocieplnych, nadmiarowa sieæ naczyñ zaopatruje
tkanki w krew, nadmiarowa liczba potomstwa dostarcza
pod³o¿a ewolucji. To tylko kilka przyk³adów.

Nadmiarowa jest równie¿ komunikacja miêdzy or-
ganizmami (rys. 2), zw³aszcza w przypadku cz³owieka.
Liczba ró¿nych dróg przekazu informacji jest ogromna,
od prostych gestów i mimiki, poprzez mowê lub pismo
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Rys. 1. Trzy perspektywy niepe³nosprawnoœci: A – impair-
ment, uszkodzenie funkcji, B – disability, utrata sprawnoœci,

C – handicap, bariera i upoœledzenie uczestnictwa

Rys. 2. Obfitoœæ dróg komunikacji w kontaktach miêdzy ludŸ-
mi (A) w porównaniu z minimalizmem dialogu cz³owiek-
-komputer (B). Warto zauwa¿yæ, ¿e w kontekœcie B ubóstwo
œrodków przekazu dotyczy obu stron bez wzglêdu na to, kto

jest nadawc¹, a kto odbiorc¹



po wysublimowany jêzyk sztuk piêknych. Ta redundan-
cja sprawia, ¿e nie tylko nie grozi nam monotonia w ko-
munikacji miêdzyludzkiej, ale przede wszystkim jesteœ-
my w stanie porozumiewaæ siê w sytuacjach nietypowych,
gdy ze wzglêdu na warunki œrodowiska, zagro¿enia lub
bariery nie mo¿na wykorzystaæ niektórych form prze-
kazu.

Potrafimy wiêc bez u¿ycia dodatkowych urz¹dzeñ
i sygna³ów porozumiewaæ siê, nurkuj¹c pod wod¹, na
polu bitwy pod ostrza³em wroga czy przy stole obrad
podczas oficjalnego posiedzenia. Wystarczaj¹ nam ge-
sty r¹k, nieartyku³owane dŸwiêki albo nawet wymowne
spojrzenia, by cz³owiek, do którego skierowany jest prze-
kaz, odebra³ go bezb³êdnie. Ale przecie¿ z identyczn¹
sytuacj¹ mamy do czynienia, gdy nadawc¹ komunikatu
jest osoba niepe³nosprawna: ona tak¿e mo¿e byæ zdolna
jedynie do gestu rêk¹, niezrozumia³ego zawo³ania lub
wymownego spojrzenia.

W takich sytuacjach objawia siê geniusz przyrody,
która wyposa¿y³a nas w nadmiarowe metody komuni-
kacji, by po utracie zdolnoœci korzystania z wiêkszoœci
z nich nadal móc porozumiewaæ siê z drugim cz³owie-
kiem. Opiekunowie osób dotkniêtych skrajnymi deficy-
tami sprawnoœci potrafi¹ doskonale radziæ sobie w kon-
taktach z nimi, nawet jeœli ich podopieczni nie widz¹,
nie s³ysz¹ i nie mówi¹ od urodzenia. Dlaczego wiêc
komputer ma z tym problem?

Jak ju¿ wspomnieliœmy, nadmiarowoœæ nie jest za-
zwyczaj cech¹ po¿¹dan¹ w technice, zw³aszcza w tech-
nice informatycznej. Redundancja w wielu kontekstach
jest postrzegana przez programistów czy projektantów
systemów komputerowych jako wada czy Ÿród³o poten-
cjalnych b³êdów, bo nadmiarowoœæ trudniej jest kontro-
lowaæ. Teksty programów rafinuje siê tak, by wyelimi-
nowaæ powtórzenia i zwielokrotnienia, redukuje siê
z³o¿onoœæ i unika wprowadzania elementów dupliku-
j¹cych funkcje ju¿ istniej¹cych obiektów. Dopiero tam,
gdzie w grê wchodzi bezpieczeñstwo danych i nieza-
wodnoœæ ca³ych systemów, wprowadza siê nadmiaro-
woœæ w postaci na przyk³ad zdublowanych kopii in-
formacji, zapasowych ³¹czy komunikacyjnych czy zwie-
lokrotnienia systemów realizuj¹cych równoczeœnie te
same zadania.

Projektanci interfejsów powszechnie u¿ywanych
komputerów pope³nili wiêc niegdyœ dwa niedopatrze-
nia. Nie uwzglêdnili, ¿e z komputera bêd¹ korzystaæ
osoby mniej sprawne ni¿ oni sami, a tak¿e nie za³o¿yli,
¿e maszyna powinna móc komunikowaæ siê z cz³owie-
kiem na wiele sposobów. Choæ w istocie by³y to kon-
sekwencje jednego zasadniczego przeoczenia: nie za-
k³adano, ¿e komputery stan¹ siê narzêdziem tak pow-
szechnie dostêpnym.

Dziœ wiemy ju¿, ¿e te przeoczenia, jakkolwiek nie-
zamierzone, spowodowa³y ukierunkowanie rozwoju
informatyki niejako obok potrzeb ludzi niepe³nospraw-
nych. Narzêdzia komunikacji z komputerem sta³y siê

wysoce wyspecjalizowane, oddalaj¹c siê od naturalnej
dla cz³owieka nadmiarowoœci. Dotyczy to zreszt¹ nie
tylko komputerów. Przyjrzyjmy siê kilku powszechnie
stosowanym rozwi¹zaniom.

4. WSZECHOBECNE PRZYCISKI

Jednym z urz¹dzeñ nieod³¹cznie towarzysz¹cych in-
formatyce jest klawiatura. Wynalazek znacznie starszy
ni¿ komputery, oparty na bardzo prostej, mechanicznej
czynnoœci naciskania ruchomych elementów. Pozornie
pomys³ bardzo uniwersalny, wykorzystywany w formie
pojedynczego przycisku b¹dŸ bardziej rozbudowanych
klawiatur w niemal ka¿dym urz¹dzeniu codziennego
u¿ytku, od windy, telewizora lub pralki po lampkê na
biurku. U¿ycie przycisków do komunikacji z urz¹dze-
niem opiera siê jednak na domniemanych za³o¿eniach
co do sprawnoœci u¿ytkownika. Musi on przede wszyst-
kim wykonaæ odpowiednio precyzyjny ruch, by dot-
kn¹æ i nacisn¹æ przycisk, który z regu³y przystosowany
jest do u¿ycia palców r¹k (rys. 3). Dodatkowe do-
mniemania, jak na przyk³ad zdolnoœæ widzenia przycis-
ku czy jego po³o¿enie w zasiêgu r¹k cz³owieka, równie
czêsto obowi¹zuj¹.

Nietrudno wiêc domyœliæ siê, ¿e cz³owiek nie spe³-
niaj¹cy tych wymagañ bêdzie napotyka³ bariery. Brak
palców lub d³oni zdolnej do wybiórczego naciskania
przycisków praktycznie pozbawia cz³owieka mo¿li-
woœci sprawnej edycji tekstów za pomoc¹ tradycyjnie
wyposa¿onego komputera, mimo ¿e cz³owiek ten móg³-
by pos³ugiwaæ siê g³osem, jêzykiem migowym b¹dŸ in-
nymi skutecznymi sposobami komunikacji.

Mo¿na wyobraziæ sobie pewne obejœcia tego pro-
blemu, na przyk³ad cz³owiek pozbawiony r¹k móg³by
u¿ywaæ typowej klawiatury naciskaj¹c klawisze patycz-
kiem trzymanym w ustach. Takie obejœcie pozostaje
jednak tylko nie daj¹cym siê zaakceptowaæ pó³œrod-
kiem. To nie cz³owiek bowiem ma dostosowaæ siê do
maszyny, jeœli maszyna jest wadliwie zaprojektowana.
Wspó³czesne komputery s¹ na tyle rozwiniête, by to one
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Pawe³ Wo³oszyn
Interfejs dla osób niepe³nosprawnych

Rys. 3. Biologiczna analogia uzale¿nienia budowy inter-
fejsów komputerowych od anatomii i fizjologii u¿ytkownika:
zwi¹zek miêdzy przyciskami klawiatury i palcami r¹k (A)
przypomina œcis³¹ zale¿noœæ koewolucyjn¹, np. miêdzy
kszta³tem dziobów kolibrów i kwiatów, którymi te ptaki siê

od¿ywiaj¹ (B)



w³aœnie zosta³y dostosowane do potrzeb u¿ytkownika,
jak na osobistych sekretarzy przysta³o.

Do barier mechanicznych do³¹czaj¹ przeszkody na-
tury logicznej. U¿ytkownik komputera komunikuj¹cy
siê za pomoc¹ klawiatury jest niejednokrotnie zmu-
szany przez oprogramowanie do pos³ugiwania siê kom-
binacjami klawiszy. Musi zatem zamiast pojedynczych
naciœniêæ wykonywaæ skomplikowane czynnoœci rów-
noczesnego naciskania dwóch lub trzech klawiszy, aby
uzyskaæ dostêp do dodatkowych funkcji programu, nie-
kiedy wrêcz niedostêpnych inn¹ drog¹. Dla sprawnego
w pe³ni cz³owieka naciœniêcie na przyk³ad kombinacji
Ctrl+Alt+P bêdzie trywialne, ale dla osoby bez rêki to
mo¿e byæ zadanie niewykonalne. £atwo to zreszt¹
sprawdziæ, wystarczy zabanda¿owaæ sobie obie d³onie
i spróbowaæ zmierzyæ siê z klawiatur¹.

Zaskakuj¹ca jest przy tej okazji obserwacja postêpu
w konstrukcjach popularnych klawiatur komputero-
wych. Producenci wprowadzaj¹ na rynek coraz bogat-
sze modele wyposa¿one w wyspecjalizowane klawisze
lub inne kontrolery, na przyk³ad rolki czy suwaki, które
przypisane s¹ niekiedy do marginalnych funkcji, pod-
czas gdy bardzo czêsto u¿ywane polecenia wci¹¿ wyma-
gaj¹ stosowania nieporêcznych kombinacji klawiszy.
Dla przyk³adu u¿ytkownik mo¿e jednym ruchem rêki
zmieniæ odtwarzan¹ w³aœnie piosenkê albo w³¹czyæ ka-
merê internetow¹, ale nie spotyka siê klawiatur, w któ-
rych jednym naciœniêciem przycisku mo¿na by skopio-
waæ fragment tekstu b¹dŸ zminimalizowaæ bie¿¹ce
okno. NajwyraŸniej u¿ytecznoœæ przegrywa konkuren-
cjê z atrakcyjnoœci¹.

U¿ywanie skrótów klawiaturowych jest wyzwaniem
nie tylko dla sprawnoœci manualnej u¿ytkownika, ale
tak¿e dla jego intelektu. Wymaga bowiem opanowania
pamiêciowego niezbêdnych kombinacji oraz wyæwicze-
nia z³o¿onych czynnoœci naciskania klawiszy w stosownej
sekwencji. To znowu jest zadanie banalne dla zdrowego
cz³owieka, ale dla u¿ytkownika dotkniêtego barierami
percepcji i inteligencji mo¿e to byæ powa¿nym wyzwa-
niem. Wystarczy zaobserwowaæ, jak niesk³adnie po-
s³uguje siê klawiatur¹ na przyk³ad cz³owiek zmêczony
i rozkojarzony wielogodzinn¹ prac¹, by mieæ namiastkê
problemu, jaki pojawia siê w przypadku otêpienia, za-
burzeñ pamiêci, upoœledzenia rozwoju intelektualnego
czy choæby za¿ywania leków psychoaktywnych.

5. GEST POMINIÊTY MILCZENIEM

Obok klawiatury drug¹ ikon¹ informatyki jest mysz.
Urz¹dzenie tak rozpowszechnione, ¿e wrêcz niezbêdne
do pos³ugiwania siê komputerem – bez u¿ycia myszy
w wielu programach nie mo¿na nawet dotrzeæ do wszyst-
kich funkcji. W stosunku do klawiatury taki sposób ste-
rowania komputerem wydaje siê prostszy i bardziej
przyjazny u¿ytkownikowi niepe³nosprawnemu, na pierw-
szy rzut oka nie wymaga mianowicie du¿ej zrêcznoœci

manualnej, a jedynie zdolnoœci do przesuwania myszy.
Myli³by siê jednak ten, kto uwa¿a³by mysz za urz¹dze-
nie przyjazne ludziom niepe³nosprawnym. Samo prze-
suwanie wskaŸnika nie wystarcza, konieczne jest wy-
konywanie klikniêæ, lewym lub prawym przyciskiem,
pojedynczych lub podwójnych, z przeci¹ganiem i upusz-
czaniem obiektów, z równoczesnym u¿yciem klawia-
tury i tak dalej. Z³o¿onoœæ tych operacji zarówno fizycz-
na, jak i logiczna, jest znacznie wiêksza ni¿ w przypad-
ku samej klawiatury.

Mysz jako urz¹dzenie wskazuj¹ce jest œciœle powi¹-
zana z monitorem jako urz¹dzeniem prezentacji obrazu.
Bez monitora mysz staje siê bezu¿yteczna, znika bo-
wiem geometryczny kontekst ruchów wskaŸnika, który
musi poruszaæ siê po p³aszczyŸnie ekranu, w przeciw-
nym razie staje siê jedynie abstrakcj¹ w postaci umow-
nych wspó³rzêdnych w równie umownej przestrzeni.
Wprawdzie mysz rejestruje ruchy rêki u¿ytkownika, ale
jedynie po to, by wyznaczyæ bie¿¹ce po³o¿enie wskaŸ-
nika na ekranie, sam ruch jest zaœ w niemal wszystkich
przypadkach ignorowany. Niewiele systemów czy apli-
kacji zadaje sobie trud analizowania ruchu myszy, który
przecie¿ mo¿e nieœæ ze sob¹ informacje równie znacz¹-
ce, co wspó³rzêdne klikniêæ.

Aby to sobie lepiej uzmys³owiæ, mo¿na przywo³aæ
analogiczne zachowania cz³owieka. Ludzie bardzo czê-
sto wskazuj¹ ró¿ne przedmioty, osoby czy miejsca. Wy-
starczy wyci¹gn¹æ rêkê w odpowiednim kierunku, by
ten gest zosta³ doskonale zrozumiany przez inn¹ osobê.
Programy komputerowe tak¿e wymagaj¹ wskazywania
elementów ekranu, trzeba w tym celu umieœciæ wskaŸ-
nik myszy w odpowiednim miejscu. Samo wskazanie
elementu jednak nie wystarcza, konieczne jest wykona-
nie dodatkowej czynnoœci: klikniêcia. Wynika to st¹d,
¿e program nie œledzi aktywnie ruchu wskaŸnika, a je-
dynie ogranicza siê do oczekiwania na inicjatywê u¿yt-
kownika, który naciœnie przycisk myszy. Gdyby ludzie
zachowywali siê podobnie, samo wyci¹gniêcie rêki
w odpowiedni¹ stronê (rys. 4) niczego by nie oznacza³o,
dopóki cz³owiek nie oœwiadczy³by, ¿e w³aœnie wskaza³
pewien kierunek.
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Rys. 4. Jaki to gest? Widz¹c jedynie koñcowe u³o¿enie r¹k
trudno rozpoznaæ, czy by³ to ruch wznosz¹cy (np. zachêta do
wstania), zbli¿aj¹cy (proœba o ustawienie siê w grupie) czy
mo¿e wysuwaj¹cy d³onie (wskazywanie osoby). Przed analo-
gicznym dylematem stoi aplikacja, która pomija ruchy wskaŸ-

nika analizuj¹c tylko miejsca jego zatrzymania



Analogia z gestami staje siê jeszcze bardziej zaska-
kuj¹ca, gdy pozbêdziemy siê kontekstu, jakim jest oto-
czenie. Zamiast wskazywaæ przedmioty cz³owiek mo¿e
u¿yæ r¹k do komunikacji z inn¹ osob¹. Wystarcz¹ w tym
celu same ruchy d³oni czy ramion. Przyk³adów mo¿na
podaæ wiele, od jêzyka migowego, poprzez kierowanie
ruchem na skrzy¿owaniu po teatr pantomimy. Niestety
z typowym systemem operacyjnym nie mo¿na siê poro-
zumieæ w ten sposób, gdy¿ interfejs u¿ytkownika nie
przywi¹zuje wagi do ruchu wskaŸnika myszy, zupe³nie
tak, jakby cz³owiek ignorowa³ gestykulacjê swojego
rozmówcy. Dlatego na przyk³ad odpowiadaj¹c na pyta-
nia komputera sformu³owane w postaci okien dialogo-
wych u¿ytkownik musi klikn¹æ przycisk z odpowied-
nim napisem, choæ wystarczy³oby wykonaæ mysz¹ gest
przypominaj¹cy skinienie g³owy. Tylko nieliczne apli-
kacje pozwalaj¹ wyra¿aæ decyzje u¿ytkownika za po-
moc¹ gestów myszy.

6. DIALOG Z OBRAZEM

Graficzny interfejs u¿ytkownika, oprócz zawi³oœci zwi¹-
zanych z wykorzystaniem myszy, wnosi równie¿ dodat-
kowe problemy wynikaj¹ce z samej zasady jego dzia-
³ania, która zak³ada interakcjê cz³owieka z obrazem.
Wyœwietlane na monitorze komputera treœci nie zawsze
nios¹ ze sob¹ przekaz kierowany do cz³owieka, niejed-
nokrotnie s³u¿¹c wy³¹cznie jako kontekst dla urz¹dze-
nia wskazuj¹cego. Na przyk³ad przyciski pasków narzê-
dzi wyœwietlane s¹ po to, by pokazaæ u¿ytkownikowi,
w jakim miejscu powinien umieœciæ wskaŸnik przed
klikniêciem, aby wydaæ okreœlone polecenie dla aplika-
cji. Kszta³ty ikon widocznych na przyciskach nie maj¹
z regu³y ¿adnego znaczenia prócz tego, ¿e pozwalaj¹
zapamiêtaæ po³o¿enie przycisków i odró¿niæ je od sie-
bie. Trudno w takiej sytuacji mówiæ o prawdziwej ko-
munikacji miêdzy komputerem a cz³owiekiem, interfejs
pod tym wzglêdem przypomina raczej prymitywny pul-
pit sterowniczy z podpisanymi przyciskami.

Praca z interfejsem graficznym stawia cz³owieka
w doœæ niezwyk³ym po³o¿eniu. Przez miliony lat ewolu-
cji przywykliœmy do pewnych regu³ obowi¹zuj¹cych
w œwiecie przyrody, na przyk³ad do tego, ¿e przedmioty
nie zmieniaj¹ samorzutnie swojego wygl¹du. Obraz na-
malowany na kamieniu b¹dŸ p³ótnie zachowuje sw¹
treœæ mimo up³ywu czasu, tekst napisany na papierze nie
ulatuje po przeczytaniu. Tymczasem zawartoœæ ekranu
monitora zmienia siê samoczynnie w zale¿noœci od sta-
nu systemu komputerowego, który reprezentuje. Dziêki
mo¿liwoœciom naszych mózgów zdo³aliœmy szybko
przyzwyczaiæ siê do tego nienaturalnego zjawiska, któ-
re przecie¿ niczym nie ró¿ni siê od magii o¿ywaj¹cych
obrazów opisywanych w fantazjach dzieciêcych baœni.
Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e u¿ytkownika nie dys-
ponuj¹cego odpowiednim potencja³em intelektualnym
zachowanie obrazu na ekranie komputera mo¿e zdez-
orientowaæ.

Na przestrzeni tysi¹cleci rozwoju kultury i cywiliza-
cji ludzie nigdy nie doœwiadczali interakcji z obrazem.
Stanowi³ on drogê jednokierunkowego przekazu, od au-
tora do odbiorcy. Tymczasem graficzny interfejs kom-
putera s³u¿y tak¿e komunikacji w przeciwnym kierun-
ku, pozwala na wydawanie poleceñ maszynie. Jednak¿e
panuje tu swoista niekonsekwencja. Z jednej bowiem
strony powszechnie wykorzystywane koncepcje spro-
wadzaj¹ siê do imitowania realnych urz¹dzeñ – obraz na
ekranie przedstawia, niekiedy ³udz¹co podobne do rze-
czywistych, klawisze, prze³¹czniki, suwaki czy pokrêt³a
spotykane w popularnym sprzêcie elektronicznym. Pod
tym wiêc wzglêdem ekran komputera jest kontynuacj¹
klawiatury, a wskaŸnik myszy przed³u¿eniem palca. To
œwiadczy o uporczywoœci twórców interfejsów, z jak¹
trzymaj¹ siê dawno obranego schematu manualnej ko-
munikacji z maszyn¹.

Z drugiej jednak strony dzia³anie imitowanych kont-
rolerów jest komplikowane przez zawi³oœci interakcji
z nimi. Rzeczywiste przyciski reaguj¹ tak samo bez
wzglêdu na to, czy naciœniemy je lew¹ czy praw¹ rêk¹.
Przyciski, albo w ogóle wszystkie elementy widoczne
na ekranie mog¹ jednak rozró¿niaæ sposoby ich klikania
czy aktywowania i uruchamiaæ inne polecenia przy klik-
niêciu lewym lub prawym przyciskiem myszy, pojedyn-
czym lub podwójnym, przy wciœniêtych klawiszach
Ctrl, Alt itd. – mo¿na tu powtórzyæ ca³¹ wczeœniej przy-
toczon¹ listê ró¿norodnych czynnoœci wykonywanych
mysz¹ (rys. 5). Niestety te rozró¿nienia s¹ niekiedy bar-
dzo wa¿kie w skutkach, na przyk³ad decyduj¹ o tym,
czy dane maj¹ zostaæ skopiowane czy tylko przeniesio-
ne w inne miejsce.

Naœladowanie wygl¹du i sposobu dzia³ania rzeczy-
wistych manipulatorów przy jednoczesnym dobudowa-
niu do nich dodatkowych warstw znaczeniowych zwi¹-
zanych z dodatkowymi sposobami interakcji jest roz-
wi¹zaniem bardzo atrakcyjnym dla projektantów i pro-
gramistów. Dodawanie nowych poleceñ w programie
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Rys. 5. Z³o¿onoœæ interakcji z elementami graficznego inter-
fejsu u¿ytkownika zilustrowana na przyk³adzie czynnoœci,
jakie mo¿na wykonaæ z ikon¹ pliku w systemie Windows. Do
ich uruchomienia potrzebne s¹ ró¿ne kombinacje klikniêcia,

przesuniêcia myszy oraz u¿ycia klawiatury



nie wymaga bowiem tworzenia nowych elementów wi-
zualnych, nie powoduje zajêcia dodatkowego miejsca
na ekranie, nie wymusza przeprojektowania istniej¹-
cego kodu obs³uguj¹cego polecenia, wystarczy jedynie
do³o¿yæ kolejny warunek do sprawdzenia podczas ob-
s³ugi odpowiednich zdarzeñ interfejsu. Jest to nadmia-
rowoœæ, niestety pojmowana wbrew naturze. Powoduje
ona przerzucenie na u¿ytkownika odpowiedzialnoœci za
wybór odpowiedniej metody interakcji. To cz³owiek
musi pamiêtaæ, kiedy nale¿y klikn¹æ lewym, a kiedy
prawym przyciskiem myszy. Problemy musz¹ pojawiæ
siê wówczas, gdy u¿ytkownik nie mo¿e tego zapamiêtaæ
albo dysponuje tylko jedn¹ czynnoœci¹ klikniêcia.

7. HOLISTYCZNA OBSERWACJA

Rozpatruj¹c wnikliwie przytoczone przyk³ady nie spo-
sób nie dostrzec, ¿e dialog cz³owieka z komputerem jest
bardzo daleki od natury. Tradycyjny interfejs kompute-
ra jest przywi¹zany silnie do bardzo szczególnych form
porozumiewania siê, które niestety s¹ stosunkowo s³abo
wykszta³cone u organizmów ¿ywych. Przekazywanie
swoich myœli i decyzji poprzez naciskanie klocków
i przesuwanie pude³ka z rolk¹ – bo do tego sprowadza
siê w gruncie rzeczy praca z klawiatur¹ i mysz¹ – nigdy
nie mia³o miejsca w przyrodzie i nie jest wrodzon¹
umiejêtnoœci¹ ¿adnego gatunku z cz³owiekiem rozum-
nym na czele. Brak lub bardzo nik³a dostêpnoœæ nad-
miarowych, alternatywnych dróg komunikacji, nak³ada
na u¿ytkownika warunek bycia sprawnym przynajmniej
w takim zakresie, w jakim byli sprawni twórcy interfej-
sów. Powszechne rozwi¹zania wykorzystuj¹ jedynie
w okrojonym zakresie mo¿liwoœci komunikacji dostêp-
ne choæby przy u¿yciu typowych urz¹dzeñ, ignoruj¹c
obfitoœæ przekazu zawartego na przyk³ad w dynamice
ruchu wskaŸnika czy sekwencjach naciœniêæ klawiszy.

Mo¿emy teraz nakreœliæ pe³niejszy obraz wspó³pra-
cy cz³owieka niepe³nosprawnego z komputerem oso-
bistym: po jednej stronie dialogu znajduje siê cz³owiek
pozbawiony pe³nej sprawnoœci, po drugiej zaœ – maszy-
na zaprojektowana w nienaturalny sposób. Spogl¹daj¹c
z takiej perspektywy, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e to nie
cz³owiek jest tutaj Ÿród³em problemów. Niepe³nospraw-
noœæ od pocz¹tku istnienia ¿ycia biologicznego by³a zja-
wiskiem naturalnym, nieograniczonym do spo³eczeñ-
stwa ludzi. Organizmy niezliczonych gatunków nauczy-
³y siê ¿yæ i funkcjonowaæ pomimo utraty sprawnoœci,
niekiedy nawet utraty o zaskakuj¹co du¿ym zakresie.
Wbrew zatem pozornemu wra¿eniu niepe³nosprawny
u¿ytkownik komputera jest u¿ytkownikiem w pe³ni na-
turalnym, choæ odbiegaj¹cym istotnie od przyjêtego
w informatyce standardu.

Kieruj¹c siê takim podejœciem, mo¿na wskazaæ dob-
r¹ drogê do rozwi¹zania problemu. To nie komputer,
lecz cz³owiek powinien stawiaæ wymagania interfejsom
te zaœ powinny mo¿liwie pe³nie naœladowaæ naturalne

zachowania u¿ytkownika i oferowaæ tak¹ sam¹
elastycznoœæ w doborze sposobu komunikacji, na jak¹
staæ cz³owieka. Ludzie bez r¹k potrafi¹ graæ na instru-
mentach lub malowaæ obrazy, ich kreatywnoœci i deter-
minacji nie mo¿na wiêc postawiæ bariery w postaci zbyt
wyspecjalizowanego interfejsu.

Kluczem do sukcesu w tym obszarze mo¿e byæ kom-
pleksowa, holistyczna obserwacja cz³owieka pracuj¹-
cego z komputerem. Rozpowszechniony obecnie inter-
fejs klawiatury i myszy dostarcza maszynie niezwykle
ubog¹ informacjê o tym, co robi i jak zachowuje siê
u¿ytkownik. Komputer postrzega œwiat poprzez pryz-
mat naciœniêæ klawiszy (rys. 6), co stawia go w po³o¿e-
niu porównywalnym z sytuacj¹ cz³owieka niewidome-
go, nies³ysz¹cego i sparali¿owanego, który bezradnie
oczekuje na dotyk czyjejœ d³oni. Jakkolwiek patetyczne
mog³oby wydawaæ siê takie porównanie, nie zapomi-
najmy, ¿e komputer ma byæ osobistym sekretarzem i po-
mocnikiem cz³owieka. Osoba niepe³nosprawna jest
w stanie doskonale porozumieæ siê ze swoim opieku-
nem, pod warunkiem jednak, ¿e ów opiekun jest zdrowy
i sprawny. Nie mo¿na jednak oczekiwaæ, ¿e osobisty
pomocnik zdo³a pe³niæ swoj¹ rolê, jeœli bêdzie jeszcze
bardziej niesprawny i pozbawiony zmys³ów w wiêk-
szym stopniu ni¿ cz³owiek, któremu ma s³u¿yæ.

Ludzie obserwuj¹ siebie nawzajem za pomoc¹ wszyst-
kich dostêpnych zmys³ów. Du¿a czêœæ przekazywanych
w dialogu informacji dociera do nas nie tylko niewer-
balnie, ale nawet z pominiêciem œwiadomej percepcji.
Mimo to bierzemy je pod uwagê oceniaj¹c i interpre-
tuj¹c treœæ przekazu. Barwa g³osu, mimika twarzy lub
choæby g³êbokoœæ oddechów ju¿ same w sobie s¹ boga-
tym Ÿród³em informacji o opiniach i decyzjach cz³owie-
ka – wie o tym ka¿dy detektyw czy specjalista marke-
tingu, powinien wiedzieæ tak¿e informatyk. Interfejsy
przysz³oœci powinny wiêc aktywnie obserwowaæ u¿yt-
kownika, wyczuwaæ jego obecnoœæ i zamiary, pozwala-
j¹c zarazem na wyra¿anie poleceñ w dowolny wybrany
przez cz³owieka sposób.

Takie interfejsy musz¹ byæ projektowane przez
in¿ynierów o wyj¹tkowych umiejêtnoœciach. Z jednej
strony, potrzebni s¹ tu specjaliœci dobrze orientuj¹cy siê
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Rys. 6. Standardowa komunikacja komputera z otoczeniem
przypomina odizolowanego cz³owieka, który próbuje doty-
kiem poznawaæ œwiat (A) – podobnie komputer postrzega
œwiat jedynie poprzez serie klikniêæ i naciœniêæ klawiszy (B)



w nowoczesnych technologiach interfejsów multimo-
dalnych, zdolni skonstruowaæ odpowiednie urz¹dzenia
elektroniczne, po³¹czyæ je z komputerem i wyposa¿yæ
w wyrafinowane oprogramowanie. Z drugiej strony, na-
le¿y unikn¹æ powtarzania rozwa¿anych w tym rozdziale
b³êdów pope³nionych przy projektowaniu klasycznych
interfejsów – i do tego niezbêdni s¹ in¿ynierowie po-
siadaj¹cy wiedzê o fizjologii cz³owieka, neurologii
i psychologii percepcji, biologii zaburzeñ sprawnoœci;
czerpi¹cy inspiracje z rozwi¹zañ odkrytych przez przy-
rodê; otwarci na zamianê ról miêdzy cz³owiekiem i ma-
szyn¹; wykszta³ceni szeroko tak¿e w zakresie nauk me-
dycznych i biologicznych.

Istnieje potencjalny skutek uboczny wyposa¿enia
komputera we wszechstronny interfejs zdolny do ca³oœ-
ciowej obserwacji u¿ytkownika i porozumiewania siê
za poœrednictwem niewerbalnych œrodków ekspresji:
personifikacja maszyny. Je¿eli komputer bêdzie wyczu-
wa³ i obserwowa³ nasz¹ obecnoœæ w jego pobli¿u, jeœli
bêdzie reagowa³ na grymasy twarzy, skinienia rêk¹, na-
piêcie miêœni lub barwê g³osu, to bardzo trudno bêdzie
oprzeæ siê pokusie traktowania go jak ¿ywej osoby. Dla
badaczy podejmuj¹cych wyzwanie tworzenia sztucznej
inteligencji by³by to znacz¹cy krok w kierunku upodob-
nienia maszyny do cz³owieka. Nie oznacza to oczywiœ-
cie wprost stworzenia maszyny inteligentnej, ale przy-
najmniej osi¹gniêcie zdolnoœci naœladowania ludzkich
zachowañ w komunikacji interpersonalnej.

Problem osób niepe³nosprawnych jest wiêc siln¹
motywacj¹ do rozwoju dróg interakcji cz³owiek-kom-
puter, którego rezultaty mog¹ jednak wykraczaæ daleko
poza obszar samej dostêpnoœci i u¿ytecznoœci interfej-
sów. Podkreœla to interdyscyplinarny charakter in¿ynie-
rii biomedycznej, która w tym kontekœcie wydaje siê
bardzo obiecuj¹c¹ dyscyplin¹ dostarczaj¹c¹ zarówno
niezbêdnej wiedzy, jak i odpowiednio ukierunkowa-
nych specjalistów.

Literatura

[1] Caldwell B., Chisholm W., Slatin J., Vanderheiden
G., Web Content Accessibility Guidelines 2.0. W3C
Working Draft 27 April 2006. http://www.w3.org/
TR/WCAG20/

[2] Jab³oñski M., Przyby³o J., Wo³oszyn P., Automaty-
czna segmentacja twarzy dla potrzeb interfejsu
cz³owiek-komputer, Pó³rocznik AGH Automatyka
t. 9, z. 3, 2005, Uczelniane Wydawnictwa Nau-
kowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005, s. 587–600.

[3] Jacko J.A., Sears A.(ed.), The Human-Computer
Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving
Technologies, and Emerging Applications. Law-
rence Erlbaum Associates, 2002.

[4] Opera Software, Mouse Gestures in Opera,
http://www.opera.com/products/desktop/mouse/
15.05.2007.

[5] Przyby³o J., Jab³oñski M., Wo³oszyn P., Wizyjny
interfejs cz³owiek-komputer przeznaczony dla u¿yt-
kowników niepe³nosprawnych, Pó³rocznik AGH
Automatyka, t. 7, z. 3, 2003, Uczelniane Wydawni-
ctwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003,
s. 385–398.

[6] Wo³oszyn P., Dokument hipertekstowy jako pod-
³o¿e interfejsu graficznego bazuj¹cego na wskaza-
niach, Materia³y seminarium „Przetwarzanie i ana-
liza sygna³ów w systemach wizji i sterowania”,
S³ok k. Be³chatowa 2006.

[7] Wo³oszyn P., Redukcja z³o¿onoœci interfejsu cz³o-
wiek-komputer dla osób niepe³nosprawnych opar-
ta na analizie ruchów praksyjnych, Materia³y
seminarium „Przetwarzanie i analiza sygna³ów
w systemach wizji i sterowania”, S³ok k. Be³cha-
towa, czerwiec 2004.

[8] Wo³oszyn P., Przyby³o J., Jab³oñski M., Analiza
przydatnoœci metod komunikacji z komputerem
w tworzeniu interfejsu dla osób niepe³nospraw-
nych, Pó³rocznik AGH Automatyka, Uczelniane
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003,
t. 7, z. 3, s. 399–408.

[9] Wo³oszyn P., Tadeusiewicz R., Analiza ruchów
praksyjnych jako nowe narzêdzie przydatne w two-
rzeniu graficznego interfejsu u¿ytkownika, Infor-
matyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwa
Politechniki Czêstochowskiej, r. 3, nr 5, 2003,
s. 115–138.

[10] World Health Organization, Towards a Common
Language for Functioning, Disability and Health,
WHO Geneva 2002.

Pawe³ Wo³oszyn
Interfejs dla osób niepe³nosprawnych



3.4.A. Bioprotezy
Stanis³aw Mazurkiewicz

1. CO TO JEST BIOPROTEZA?

Zacznijmy od próby zdefiniowania pojêcia protezy. Jest
to wiêc sztuczne uzupe³nienie, w postaci aparatu lub
przyrz¹du, brakuj¹cej czêœci cia³a. Przyk³ady protezy
mo¿na wyliczaæ pocz¹wszy od protez dentystycznych,
protez s³u¿¹cych celom estetycznym itp., lecz istotn¹
grupê protez stanowi¹ protezy ortopedyczne, które za-
stêpuj¹ kszta³tem jak i funkcj¹ utracon¹ lub pora¿on¹
koñczynê. Protezy koñczyn by³y stosowane w³aœciwie
od zawsze. Próbowano zastêpowaæ utracone koñczyny
w ró¿ny sposób. Legenda g³osi, i¿ w III w. n.e. œwiêci
Kosma i Damian potrafili przyszywaæ utracone koñczy-
ny (rys. 1).

Znamy z filmów obraz korsarza z wystrugan¹ z drew-
na protez¹ nogi, czy jednorêkiego zbója. Zabiegi kos-
metyczne polegaj¹ce na imitacji protezy zbli¿aj¹cej swym
wygl¹dem do rzeczywistej koñczyny nie zmienia³y jed-
nak niezwykle ograniczonej mo¿liwoœci manipulacyj-
nej; w ¿adnej mierze nie przywraca³y funkcji utraconej
koñczynie…

Istotny postêp w rozwoju protez rozpocz¹³ siê po
drugiej wojnie œwiatowej od doskonalenia materia³ów
i technologii ich wykonywania. Zmniejsza³a siê masa
elementów protezy, wprowadzono mechanizmy poz-
walaj¹ce na uzyskanie prymitywnych ale jednak nie-
zwykle przydatnych funkcji motorycznych protezy.
Jednak rewolucj¹ w rozwoju protez by³ moment, kiedy
uda³o siê po³¹czyæ funkcjonowanie protezy z sygna³ami
(rozkazami) wysy³anymi przez cz³owieka w celu reali-
zacji funkcji protezy. To po³¹czenie zrodzi³o nowy typ

protezy, nazywany bioprotez¹. Do sterowania w bio-
protezie wykorzystano potencja³y pr¹dowe wystêpu-
j¹ce w miêœniach lub stworzono sztuczne miêœnie po-
budzane do wykonywania pracy za pomoc¹ sygna³ów
elektrycznych.

Omówimy tutaj pokrótce funkcjonowanie bioprote-
zy na przyk³adzie bioprotezy rêki.

2. CO TO JEST EMG
(ELEKTROMIOGRAFIA)

S¹ to niewielkie potencja³y pojawiaj¹ce siê na po-
wierzchni skóry cz³owieka podczas pracy miêœni. Nazy-
wane s¹ miopotencja³ami. Ich rejestracja utrudnia to, ¿e
charakteryzuj¹ siê niewielk¹ amplitud¹ i nisk¹ czêsto-
tliwoœci¹ (poni¿ej 500 Hz). Nios¹ jednak bezcenne in-
formacje o ruchach, na przyk³ad d³oni. Istnieje korelacja
pomiêdzy tymi pobudzeniami a ruchami koñczyny.
Daje to zatem mo¿liwoœæ wykorzystania tego efektu
przy budowie „inteligentnej” protezy sterowanej mio-
potencja³ami (EMG) generowanymi przez zdrowe miêœ-
nie. Zbudowanie takiej protezy pozwala nazwaæ j¹ bio-
protez¹, poniewa¿ do jej czynnoœci wykorzystaæ bêdzie
mo¿na sygna³y pr¹dowe generowane w organizmie
¿ywym.

3. WYKORZYSTANIE EMG
DO STEROWANIA PROTEZY RÊKI

Miopotencja³y stwarzaj¹ szansê budowy bioprotez, któ-
re daj¹ nadziejê na odzyskanie sprawnoœci ludziom nie-
pe³nosprawnym. Zatem elektromiografia jawi siê jako
metoda pozwalaj¹ca na organizowaniu wspó³pracy
cz³owiek-maszyna, w tym przypadku w realizacji ste-
rowania protez¹ rêki. W roku 1961 A.E. Korbiñski
w Rosji opracowa³ pierwsz¹ sztuczn¹ rêkê kontrolo-
wan¹ przez EMG. Od tego momentu szereg oœrodków
na œwiecie, zajmuj¹cych siê problemami in¿ynierii me-
dycznej, podjê³o prace projektowe zmierzaj¹ce do coraz
to doskonalszych rozwi¹zañ. I tak ju¿ w 1965 roku fir-
ma „The Otto Bock Ortopedic Industries” zbudowa³a
sztuczn¹ d³oñ w pe³ni kontrolowan¹ przez EMG.

W nastêpnych latach postêp w tym zakresie dokony-
wa³ siê w dziedzinie materia³ów i miniaturyzacji me-
chanizmów oraz elementów elektroniki. Aktualnie ist-
niej¹ rozwi¹zania bardzo lekkich sztucznych koñczyn,
zasilanych elektrycznie przez 8 godzin w ci¹gu dnia.

Rys. 1. Ilustracja legendy: œwiêci Kosma i Damian przyszywaj¹
pacjentowi utracon¹ nogê



Dalszym krokiem w budowie bioprotezy d³oni by³o
zastosowanie nowoczesnych systemów komputerowych,
co pozwoli³o na wykonywanie coraz bardziej skompli-
kowanych ruchów, coraz bardziej zbli¿onych do natu-
ralnych ruchów d³oni. Uzyskano to dziêki poleceniom
wysy³anym bezpoœrednio z systemu nerwowego cz³o-
wieka, a wiêc p³yn¹cych z mózgu.

Jako ciekawostkê warto zauwa¿yæ, i¿ technika elekt-
romiografii otwiera pole do sterowania robotami jak
i wykonywania skomplikowanych teleoperacji (!).

4. JAK TO DZIA£A?

Omówimy uproszczony schemat przekazywania sy-
gna³ów EMG zbieranych z miêœni i wykorzystywanych
do realizacji sterowania protez¹ rêki. Przymocowane do
ludzkiej koñczyny elektrody przekazuj¹ wyzwolone
impulsy elektryczne, które s¹ wzmacniane i zamieniane
z postaci analogowej na cyfrowe, a nastêpnie przesy³ane
do systemu mikroprocesorów. Tam nastêpuje klasyfika-
cja ruchów i czynnoœci, mapowanie pozycji i si³y oraz
jej regulacji. Silniki elektryczne realizuj¹ zadany ruch.
Oczywiœcie w praktyce ca³y system wymaga skompliko-
wanej elektroniki, wiedzy z zakresu informatyki, zna-
jomoœci fizjologii miêœni itp. Wszystko to mieœci siê
w obszarze zagadnieñ badawczych in¿ynierii medycznej.

Uproszczony schemat sterowania protez¹ rêki z wy-
korzystaniem biopotencja³ów przedstawia rysunek 2.

5. A MO¯E SZTUCZNE MIÊŒNIE?

Innym kierunkiem budowy bioprotez jest poszukiwanie
materia³ów, które w odpowiedzi na sygna³y pr¹dowe rea-
gowa³yby zmieniaj¹c swoj¹ objêtoœæ. Stwarza to mo¿li-
woœæ budowy si³owników mog¹cych zast¹piæ silniki
elektryczne, a wiêc budowaæ sztuczne miêœnie. Pocz¹t-
kowo zwrócono uwagê na ceramikê piezoelektryczn¹.
Efekty piezoelektryczne s¹ jednak niezwykle ma³e –
zmianê kszta³tu uzyskiwano w wymiarze u³amka pro-
centu.

Zainteresowano siê zatem polimerami, spoœród któ-
rych wyodrêbniono generacjê elektroaktywnych poli-
merów, u których efekt zmiany kszta³tu pod wp³ywem
impulsu elektrycznego jest znacznie wiêkszy ni¿ w pie-
zoceramice.

W 1992 roku spostrze¿ono, i¿ poliuretany w polu
elektrycznym kurcz¹ siê w kierunku pola i rozszerzaj¹
w kierunku prostopad³ym. Jeszcze lepsze efekty uzys-
kano w przypadku silikonów (kurczenie dochodzi³o do
10÷15%). Tê grupê materia³ów nazwano elastomerami
dielektrycznymi. Omówione zjawisko nazywane jest
naprê¿eniem Maxwella.

Oczywiœcie od pomys³u do realizacji sztucznych
miêœni droga okaza³a siê daleka i trudna. Chocia¿by
problem elektrody, która musia³a byæ wykonana z ma-
teria³u o tak wysokiej kurczalnoœci, jak owe elastomery.

Nale¿a³o uporaæ siê z obni¿eniem wysokiego napiê-
cia wymaganego dla wygenerowania ¿¹danej si³y w ela-
stomerze. W sukurs przysz³a in¿ynieria materia³owa –
obni¿enie napiêcia uzyskano tworz¹c specjalne materia-
³y kompozytowe. Tworzenie odpowiednio zestawionych
warstw takich elektrostrykcyjnych polimerów pozwoli-
³o uzyskaæ uk³ad konfiguracji przeciwsobnych, co zbli-
¿a³oby do pracy ludzkich miêœni – bicepsów i tricepsów.

Zjawisko naprê¿eñ Maxwella ilustruje poni¿szy sche-
mat (rys. 3). Jeœli pomiêdzy dwie ok³adki umieœcimy
warstwy dielektryka i do ok³adek doprowadzimy napiê-
cie, wówczas przyci¹gaj¹ce siê do siebie elektrody
zgniataj¹ umieszczony pomiêdzy nimi elastyczny die-
lektryk.

Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e in¿ynieria me-
dyczna zrobi³a olbrzymi postêp w rozwoju protez. Od
prymitywnych drewnianych protez do bioprotez – które
nazwaæ by mo¿na urz¹dzeniami „inteligentnymi” – pod-
porz¹dkowanymi w mniejszym czy wiêkszym stopniu
woli cz³owieka.

Stanis³aw Mazurkiewicz
Bioprotezy

Rys. 2. Schemat bioprotezy sterowanej sygna³ami EMG

Rys. 3



3.4.B. Protezy biomechaniczne
Magdalena Igras

1. JU¯ NIE SCIENCE FICTION?

Gdy jeden z bohaterów „Gwiezdnych wojen”, Luke
Skywalker, po stracie rêki otrzyma³ protezê, wystarczy-
³o kilka ruchów rêki, by odzyska³ pe³n¹ sprawnoœæ
w koñczynie.

O tak spektakularnym odzyskaniu w³adzy w utraco-
nej rêce mo¿emy wci¹¿ jedynie pomarzyæ, ale – dziêki
postêpom w in¿ynierii i medycynie – mo¿na zaryzyko-
waæ stwierdzenie, ¿e wizja z filmu science fiction zdaje
siê znacz¹co przybli¿aæ.

2. WYPADKI CHODZ¥ PO LUDZIACH…

Niestety, niektóre z nich s¹ tak powa¿ne, ¿e jedyn¹ mo¿-
liw¹ form¹ leczenia s¹ operacje najbardziej radykalne –
amputacje. Mo¿na stwierdziæ, ¿e wypadki komunikacyj-
ne, wypadki w rolnictwie (np. odciêcie rêki przez ma-
szyny rolnicze), odmro¿enia, eksplozje, oparzenia, pora-
¿enia pr¹dem elektrycznym, schorzenia na tle naczynio-
wym lub nowotworowym, a nawet niektóre choroby
tropikalne i tr¹d, nie wspominaj¹c ju¿ o amputacjach
wrodzonych – to tylko najczêœciej spotykane z czarnej
listy nieszczêœæ prowadz¹cych do utraty koñczyn. Brak
rêki to nie tylko pozbawienie wa¿nego œrodka informa-
cji z otoczenia, czynnika chwytnego, rozpoznawczego
i czuciowego, ale równie¿ przyczyna szoku psychiczne-
go po³¹czonego z depresj¹ oraz dramatu bólu fantomo-
wego (bóle w amputowanej koñczynie, zwi¹zane z sil-
nym poczuciem obecnoœci utraconej koñczyny lub jej
czêœci; wra¿enie bywa niezwykle silne, amputowan¹
koñczynê odczuwa siê identycznie jak wszystkie po-
siadane czêœci cia³a – trwa to dopóty, dopóki nie obumr¹
zakoñczenia nerwowe).

Ale czy amputacja musi oznaczaæ wyrok kalectwa?
Ju¿ nie – odk¹d nauka i technika staj¹ w s³u¿bie medycy-
ny, by w jak najdogodniejszy dla pacjenta sposób prze-
zwyciê¿aæ ograniczenia wynikaj¹ce z utraty koñczyny.

3. JU¯ W STARO¯YTNOŒCI…

Oczywiœcie od czasów prehistorycznych próbowano
zastêpowaæ brakuj¹c¹ czêœæ cia³a mechanicznym przy-
rz¹dem.

Arystofanes wspomina w swych pismach o pewnym
aktorze, który wystêpowa³ w teatrze, maj¹c protezê nogi.
Herodot przekaza³ potomnoœci, ¿e Begesistrat uciek³

z wiêzienia po odciêciu sobie nogi, za któr¹ by³ przy-
kuty ³añcuchem do muru. Potem porusza³ siê, u¿ywaj¹c
drewnianej nogi. Pierwsza proteza nogi, która przetrwa-
³a do naszych czasów, znajduje siê w muzeum w Londy-
nie. Zosta³a ona znaleziona w grobie w Kapui i pocho-
dzi przypuszczalnie z okresu ostatniej wojny samnickiej
(ok. 300 rok p.n.e.), jest wykonana z drewna, skóry,
br¹zu i ¿elaza.

Z 1505 roku pochodzi wiadomoœæ o rycerzu nie-
mieckim Gotzu von Berlichingenie, zwanym ¯elazna
Rêka, który po utracie rêki w czasie oblê¿enia Landshut
otrzyma³ ¿elazn¹ protezê, wykonan¹ przez nieznanego
chirurga czy rzemieœlnika.

Konstrukcja protez koñczyn dolnych w ci¹gu wie-
ków ulega³a niewielkim zmianom, dopiero w XX wie-
ku, szczególnie po I i po II wojnie œwiatowej, dziêki za-
stosowaniu lekkich metali i tworzyw sztucznych (np.
plexiglasu), protezy sta³y siê lekkie, higieniczne, ³atwe
w u¿yciu i bardzo funkcjonalne. Du¿e znaczenie mia³o
zastosowanie sztucznych stawów zawiasowych, o któ-
rych pisa³ w 1963 roku Young z kliniki Mayo.

Protezy koñczyn górnych stanowi¹ bardzo skompli-
kowany problem z uwagi na z³o¿onoœæ, ró¿norodnoœæ
i precyzjê wykonywanych rêkami czynnoœci. Od daw-
nej protezy stanowi¹cej w³aœciwie wype³nienie pustego
rêkawa, technika w s³u¿bie medycyny dosz³a w XX
wieku do pomys³owych i precyzyjnych konstrukcji
umo¿liwiaj¹cych wykonywanie ró¿nych czynnoœci, jak
pisanie, malowanie, obs³uga telefonu czy w³asna toale-
ta. Proteza rêki wyposa¿ona w Ÿród³o energii, sterowana
potencja³ami bioelektrycznymi, zosta³a skonstruowana
w 1955 roku w londyñskim szpitalu.

4. NIE TYLKO DORÓWNAÆ SPRAWNYM,
ALE DOKONYWAÆ RZECZY
TRUDNYCH NAWET DLA NICH

Dziêki postêpowi w protetyce, osoby z koñczynami
zast¹pionymi protezami mog¹ ju¿ niemal normalnie
funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie, w niektórych przypad-
kach nawet biegaæ i uprawiaæ sport, kierowaæ samocho-
dem, czyli prowadziæ normalne, aktywne ¿ycie.

Wszyscy znamy przypadek Jasia Meli: W 2002 roku
ch³opiec straci³ wskutek pora¿enia pr¹dem rêkê i nogê,
które zast¹piono protezami. Wkrótce potem przedsta-
wiony mu zosta³ niewiarygodny plan: Jasiek mia³ mo¿-
liwoœæ do³¹czenia do kolejnej wyprawy Marka Kamiñ-
skiego.
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Po pó³tora roku rehabilitacji i przygotowañ (rys. 1)
szesnastoletni wówczas Janek zosta³ pierwszym niepe³-
nosprawnym i jednoczeœnie najm³odszym cz³owiekiem,
który zdoby³ oba bieguny w jednym roku (2004). By³o
to wielkie wyzwanie nawet dla zdrowego, w pe³ni spraw-
nego cz³owieka, wymagaj¹ce bardzo dobrej kondycji.

Z kolei po³udniowoafrykañski sportowiec Oscar Pi-
storius mo¿e biegaæ dziêki niezwyk³ym protezom stwo-
rzonym w Islandii (rys. 2). S¹ one zbudowane z w³ókien
wêglowych nas¹czonych ¿ywic¹ i przeznaczone s¹ tyl-
ko do biegu. 15 lipca 2007 r. na mityngu IAAF (Inter-
national Association of Athletics Federations), Pistorius
jako pierwszy niepe³nosprawny biegacz wystartowa³
razem ze sprawnymi zawodnikami.

Po jego wypowiedziach o zamiarze wystartowania
w olimpiadzie w Pekinie w œwiecie sportu zawrza³a dys-
kusja, czy nale¿y pozwoliæ mu na start. Pojawi³y siê
w¹tpliwoœci, czy aby jego protezy nie daj¹ mu nie-
uczciwej przewagi nad innymi biegaczami ze wzglêdu
na sprê¿ynowanie, d³ugoœæ kroku czy nieodk³adanie siê
kwasu mlekowego w ³ydkach.

5. INTELIGENTNE PROTEZY:
SKOMPUTERYZOWANE KOÑCZYNY
ZAMIAST MECHANICZNYCH PROTEZ

Dopóki protezy bêd¹ tylko konstrukcjami mechanicz-
nymi, choæby najdoskonalszymi, pozostan¹ jedynie na-
miastk¹ utraconej koñczyny. Idea³em natomiast by³oby
uzyskanie takiej protezy, która bêdzie pe³ni³a dok³adnie
te same funkcje jak zdrowa koñczyna i z tak¹ sam¹ spraw-
noœci¹. Oczywiœcie inspiracji dostarczy³a sama matka
natura – gruntowne zbadanie procesu sterowania koñ-
czynami u zdrowego cz³owieka, w po³¹czeniu z zastoso-
waniem najnowszych technologii, przybli¿a nas do pod-
rabiania matki natury: pocz¹tkowo nieudolnego, lecz
w ostatnich latach czyni¹cego coraz wiêksze postêpy.

Naturalna ludzka rêka jest kontrolowana dziêki ner-
wowym rozkazom kierowanym z centralnego do pery-
feryjnego systemu nerwowego. Równoczeœnie przeno-
szone s¹ informacje dotycz¹ce pozycji palców, si³y uœ-
cisku czy œlizgania siê przedmiotów, przekazywane
z naturalnych sensorów (mechanoreceptory, wrzeciona
miêœnia) do centralnego systemu nerwowego poprzez
pobudzanie doœrodkowych peryferyjnych nerwów. Tak
maj¹ pracowaæ protezy biomechaniczne przysz³oœci.
A wszystko dziêki wykorzystaniu elektroniki.

6. STAL STEROWANA MYŒL¥

W naszym mózgu zachodz¹ procesy elektrochemiczne,
które odzwierciedlaj¹ impulsy elektryczne o amplitu-
dzie œciœle zwi¹zanej z wykonywanymi zadaniami.
Kontroluj¹c i odpowiednio moduluj¹c fale mózgowe,
które nastêpnie odczytywane s¹ przez czujnik przek³a-
daj¹cy te sygna³y na polecenia dla protezy, cz³owiek jest
w stanie sterowaæ ruchami protezy za pomoc¹ myœli.

Jak przeprowadziæ t³umaczenie danych miêdzy ko-
mórkami nerwowymi a uk³adami elektronicznymi? Pio-
nierskie by³y badania na zwierzêtach: Peter Fromherz
z Instytutu Biochemii Maksa Plancka w Monachium
stworzy³ uk³ad neuroelektroniczny, w którym obwody
pó³przewodnika zosta³y sprzê¿one z komórkami mózgu
œlimaka. Neurony i ³¹cz¹ce je w³ókna nerwowe s¹sia-
duj¹ z po³¹czeniami elektronicznymi. Pole elektryczne
wzbudzone w tranzystorze wyzwala reakcje chemiczne,
za których poœrednictwem porozumiewaj¹ siê komórki
nerwowe w ¿ywym organizmie. I odwrotnie – pod wp³y-
wem zmian zachodz¹cych w neuronach zmienia siê na-
piêcie w tranzystorze.
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Rys. 1. Jaœ Mela podczas przygotowañ do wyprawy na biegun
�ród³o: [4]

Rys. 2. Oscar Pistorius – najszybszy cz³owiek
biegaj¹cy na protezach

�ród³o: [4]



7. I-LIMB, CZYLI BIONICZNA RÊKA
Z WYCZUCIEM

Spektakularnym sukcesem ostatnich lat by³o zamonto-
wanie Jessy’emu Sullivanowi, pozbawionemu obydwu
r¹k, sztucznych koñczyn produkcji Liberating Techno-
logies, które umo¿liwi³y mu poruszanie przegubem
i przedramieniem, zginanie w ³okciu, chwytanie d³oni¹,
i co najbardziej niewiarygodne – umo¿liwi³y czucie
(rys. 3). Sta³o siê to mo¿liwe dziêki zastosowaniu sche-
matu po³¹czeñ neuronowych, przypominaj¹cego sys-
tem stworzony przez naturê.

Dzia³anie urz¹dzenia rozpoczyna siê od œwiadomego
polecenia Sullivana. Je¿eli, na przyk³ad, pomyœli on
o zaciœniêciu rêki, polecenie z jego mózgu przenosi siê
poprzez nerwy, jako pr¹d elektryczny o niskim napiê-
ciu, do zespo³u miêœni w klatce piersiowej. Miêœnie
klatki piersiowej s¹ dla Sullivana najwa¿niejsze, ponie-
wa¿ jest to centrum, w którym nerwy z amputowanej
rêki i ramienia zosta³y powtórnie po³¹czone ze sob¹ lub
zregenerowane podczas wykonanej wczeœniej operacji.
Poniewa¿ ta grupa nerwów nie zosta³a uszkodzona, mo-
¿e ona przekazaæ polecenie „zacisn¹æ rêkê” do miêœni
w klatce piersiowej. Miêœnie klatki piersiowej kurcz¹
siê, a miêœniowo-elektryczne czujniki na skórze Sulli-
vana wykrywaj¹ te skurcze (skurcze miêœni generuj¹

pole elektryczne), przesy³aj¹ je do wzmacniacza, a na-
stêpnie do cyfrowego przetwornika sygna³ów (DSP –
Digital Signal Processor), który znajduje siê w Boston
Digital Arm. Przetwornik interpretuje sygna³ i wysy³a
polecenie do silnika rêki, który z kolei powoduje zaciœ-
niêcie d³oni (rys. 4). A wszystko to trwa u³amek sekundy.

8. CYBERNETYCZNA RÊKA

Cyberhand – to kolejna inicjatywa maj¹ca na celu stwo-
rzenie inteligentnej protezy, która wierniej ni¿ dotych-
czasowe modele odtworzy ruchy rêki cz³owieka. Nowoœ-
ci¹ w cyfrowej rêce jest sprzê¿enie zwrotne – bêdzie
mo¿na odczuwaæ kszta³t, fakturê i twardoœæ dotykanych
protez¹ przedmiotów. Konstrukcja wykorzystuje do tego
celu system czujników, który pobudza okreœlone oœrod-
ki nerwowe.

G³ówne komponenty systemu Cyberhand:
– Regeneruj¹ce elektrody (rejestruj¹ce impulsy z ner-

wów odprowadzaj¹cych i doœrodkowych).
– System implantów stymuluj¹cych uk³ad nerwowy,

które maj¹ dostarczyæ reakcje czuciowe do systemu
nerwowego pacjenta oraz w drug¹ stronê – rejestro-
waæ zamiar osoby i przekazaæ informacje do protezy.

– Telemetryczne ³¹cze (odbiornik i nadajnik) zarów-
no dla sygna³ów odprowadzaj¹cych, jak i doœrod-
kowych systemu nerwowego.

– Mechaniczny system steruj¹cy z osadzonymi bio-
metrycznymi sensorami o precyzji zbli¿onej do
uzyskiwanej za pomoc¹ naturalnych koñczyn.

– Zewnêtrzny uk³ad dekoduj¹cy zamiary pacjenta.
– System dostarczaj¹cy „poznawcz¹” reakcjê do pa-

cjenta.
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Rys. 3. Bioniczna rêka z wyczuciem: a) system „rêka-i-ramiê”
Sullivana zawieraj¹cy silniki umo¿liwiaj¹ce ruchy ³okcia, ra-
mienia, koœci przedramienia, przegubu i rêki; b) cyfrowa rêka
Boston Digital Arm, produkcji Liberating Technologies, za-
wieraj¹ca napêdzany ³okieæ, p³ytkê drukowan¹ i DSP, który

sortuje sygna³y
�ród³o: [30]

a)

b)

Rys. 4. Touch Bionics: rêka zaprojektowana wed³ug systemu
i-Limb

�ród³o: [5]



Dwa ostatnie komponenty zostan¹ zaimplemento-
wane w formie przenoœnego elektronicznego zespo³u
obwodów. Cybernetyczna proteza bêdzie w stanie od-
tworzyæ naturalne ³¹cze, które wystêpuje miêdzy rêk¹
a systemem nerwowym cz³owieka.

9. KROK DALEJ:
W STRONÊ CYBORGIZACJI

Badania nad protezami biomechanicznymi indukuj¹ sze-
reg kolejnych projektów badawczych wykorzystuj¹-
cych techniki podporz¹dkowania pracy urz¹dzeñ bez-
poœrednio woli cz³owieka.

Realizuj¹c eksperyment o kryptonimie Cyborg 1, pro-
fesor Kevin Warwick z Uniwersytetu Reading wszcze-
pi³ sobie pod skórê ukryty w specjalnej kapsu³ce elek-
troniczny mikroczip. Implant wysy³a³ sygna³y, które
sprawia³y, ¿e gdy profesor nadchodzi³, automatycznie
otwiera³y siê drzwi w budynku Katedry Cybernetyki,
w³¹cza³o siê oœwietlenie, a komputer wita³ Warwicka
wchodz¹cego do swojego gabinetu. Czip ten wysy³a³
64-bitowy identyfikator do ró¿nych urz¹dzeñ i uk³adów
steruj¹cych, które po otrzymaniu takiego sygna³u mia³y
realizowaæ wczeœniej przypisane zadania. Korzystaj¹c
z tej technologii, osoba niepe³nosprawna nie musia³aby
samodzielnie otwieraæ drzwi, zapalaæ œwiate³ i robiæ
wielu innych drobnych rzeczy, które dla sporej grupy
ludzi stanowi¹ problem.

Nastêpny etap eksperymentów profesora Warwicka
polega³ na umieszczeniu we w³asnym ciele specjalnego
czipa, który wysy³a³ sygna³y z uk³adu nerwowego na-
ukowca do komputera, a tak¿e odbiera³ nap³ywaj¹ce in-
formacje zwrotne. Profesorowi wszczepiono w uk³ad
nerwowy lewego przedramienia niewielki czip wypo-
sa¿ony w 100 elektrod. Za ich pomoc¹ Warwick kon-
trolowa³ elektroniczny wózek inwalidzki (rys. 5). Wy-
korzystuj¹c ten czip, mo¿liwe sta³o siê równie¿ sterowa-
nie „inteligentn¹ protez¹”. Kiedy profesor wykonywa³
ruch rêk¹ w dó³, implant by³ w stanie odebraæ sygna³
z uk³adu nerwowego i przekazaæ go mechanizmowi ste-
ruj¹cemu, który tê informacjê odpowiednio interpreto-
wa³, a nastêpnie przesy³a³ do protezy.

10. W S£U¯BIE CZ£OWIEKOWI:
GDZIE NATURA I TECHNIKA
PODAJ¥ SOBIE RÊCE

Wspó³czesna protetyka staje siê rozleg³ym polem do
popisu informatyki, elektroniki i nauki o biomateria-
³ach. Medycyna stawia im kolejne zadania, którym do
sprostania potrzeba ci¹g³ego doskonalenia ich warsz-
tatu, co stymuluje rozwój technologii.

Dziœ daleko jeszcze do skonstruowania protezy, któ-
ra przejê³aby funkcje prawdziwej rêki, a wspomniane
nowinki technologiczne znajduj¹ siê w fazie bardziej
lub mniej zaawansowanych testów, jednak zapewne ju¿
w najbli¿szych latach pozwol¹ ludziom niepe³nospraw-
nym ¿yæ tak normalnie jak ci, którym uda³o siê szczêœli-
wie unikn¹æ powa¿nych wypadków.
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Rys. 5. Wszczepiony w przedramiê czip pozwala sterowaæ
samobie¿nym wózkiem inwalidzkim

�ród³o: [4]



3.5.A. Rozruszniki serca
Joanna Grabska-Chrz¹stowska

1. WPROWADZENIE

W ostatnich latach nast¹pi³ ogromny postêp w rozwoju
elektronicznych urz¹dzeñ przeznaczonych do sztucznej
stymulacji serca. Urz¹dzenia te zwane czêsto rozruszni-
kami serca (cardiac pacemakers) zmieni³y przez dziesiê-
ciolecia zarówno swoje funkcje, jak i rozmiary. Pierw-
sze wewnêtrzne stymulatory serca (rys. 1a) wszcze-
piane masowo dopiero w latach 60. XX w. zupe³nie nie
przypomina³y miniaturowych elementów stosowanych
w ostatnich latach (rys. 1b).

2. NATURALNA I SZTUCZNA
STYMULACJA SERCA

Do wywo³ania skurczu serca potrzebne jest Ÿród³o im-
pulsu elektrycznego, który rozpoczyna skurcz oraz
uk³ad przewodz¹cy, który umo¿liwia dotarcie impulsu

elektrycznego do wszystkich jam serca (przedsionków
i komór). W zdrowym sercu rolê Ÿród³a sygna³u elekt-
rycznego pe³ni wêze³ zatokowy nazywany naturalnym
rozrusznikiem serca. Zdrowy wêze³ zatokowy generuje
w okresie spoczynku impuls elektryczny ok. 50–80 razy
na minutê, a podczas wysi³ku przyspiesza pracê serca
nawet do 180 razy na minutê. Prawid³owe rozprzestrze-
nianie siê impulsu elektrycznego do wszystkich jam ser-
ca zapewnia wêze³ przedsionkowo-komorowy, pêczek
Hisa oraz prawa i lewa odnoga pêczka Hisa (rys. 2).

Podstawowe zaburzenia dzia³ania serca to:

– bradykardia zatokowa: zbyt wolny rytm serca –
poni¿ej 60 uderzeñ na minutê (czêstoœæ poni¿ej
40 uderzeñ na minutê przyjmuje siê jako niebez-
pieczn¹);

– tachykardia: zbyt szybki rytm serca przekraczaj¹cy
100 uderzeñ na minutê (w spoczynku);

– zahamowanie zatokowe: okresy braku czynnoœci
serca, gdy impuls nie powstaje we w³aœciwym czasie.

– blok przewodzenia przedsionkowo – komorowego,
gdy oœrodek rytmu zatokowego wysy³a impuls,
który rozprzestrzenia siê na przedsionki serca, jed-
nak nie dociera do miêœnia komór.

– rytm zastêpczy – powstaje w innym oœrodku ni¿
g³ówny rytm serca – wówczas, gdy nastêpuje zaha-
mowanie rytmu zatokowego lub blok przedsionko-
wo-komorowy.

Je¿eli wyst¹pi jedno z wy¿ej wymienionych zabu-
rzeñ i nie poddaje siê farmakologicznemu leczeniu, to
wtedy mo¿e zajœæ koniecznoœæ wszczepienia sztuczne-
go stymulatora serca na sta³e (permanent artificial car-
diac pacemaker).
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Rys. 1. Porównanie stymulatorów serca: a) jeden z pierw-
szych rozruszników, koniec lat 60. 127 g, 19 mm gruboœci;
b) jeden z najnowszych typów produkowanych przez firmê

Biotronik, obecnie 27 g, 6 mm gruboœci, 12 cm3 objêtoœci
�ród³o: a) fot. Science Photo Library/East News,

Marcin Klaban; b) [5]

a)

b) Rys. 2. Uk³ad bodŸcotwórczo-przewodz¹cy serca
�ród³o: [6]



3. RODZAJE STYMULATORÓW

Stosuje siê wiele rodzajów rozruszników serca. Do pod-
stawowych typów nale¿¹ stymulatory:

– Antyarytmiczny: dzia³a, gdy wyczuje pojawienie
siê czêstoskurczu, i wtedy przerywa go.

– Jednojamowy: stymuluje prawy przedsionek lub
praw¹ komorê, a stamt¹d impulsy rozprzestrzeniaj¹
siê na ca³y miêsieñ serca.

– Dwujamowy: elektrody znajduj¹ siê zarówno w pra-
wym przedsionku, jak i w prawej komorze serca
(rys. 3).

– Trójjamowy: najbardziej obiecuj¹cym zastosowa-
niem jest tu ciê¿ka niewydolnoœæ serca; elektrody
znajduj¹ siê w prawym przedsionku oraz w prawej
i lewej komorze. Stymulacja tego rodzaju poprawia
sprawnoœæ serca jako pompy krwi. Wyniki badañ
wskazuj¹ na to, ¿e stymulator taki pozwala unikn¹æ
przeszczepu serca lub bardzo odsun¹æ go w czasie
– rzadko stosowany.

– Dwujamowy-dwuprzedsionkowy: stanowi istotn¹
pomoc w zapobieganiu napadom migotania przed-
sionków, o którego niebezpieczeñstwach wspom-
niano powy¿ej. Elektrody s¹ umieszczone w pra-
wym i w lewym przedsionku. Niekiedy stosuje siê
dodatkowo trzeci¹ elektrodê w prawej komorze.

Z adaptacyjn¹ zmian¹ czêstoœci: za pomoc¹ czujnika
mo¿na zmieniæ i przystosowaæ jego czêstoœæ do danej
sytuacji, np. podczas wysi³ku. Takie stymulatory pozwa-
laj¹ zapewniæ pe³ny komfort ¿ycia u ludzi aktywnych,
a tak¿e poprawiæ efektywnoœæ terapii niewydolnoœci
serca u ludzi starszych.

Aby usystematyzowaæ oznaczenia w dziedzinie sty-
mulatorów opracowano w ramach prac zespo³u z NASPE/
BPEG (North American Society of Pacing and Electro-
physiology/British Pacing and Electrophysiology Group)
miêdzynarodowy, piêcioliterowy kod dla wszelkiego
rodzaju stymulatorów (tab. 1).

Opieraj¹c siê na tabeli 1, mo¿na zidentyfikowaæ roz-
rusznik o symbolu DDD jako stymulator dwujamowy
odbieraj¹cy sygna³y z obu czêœci prawego serca (u¿y-
wany przy ca³kowitym bloku serca), a model VVIR jako
stymulator jednojamowy, komorowy, z adaptowan¹ czê-
stoœci¹ (po otrzymaniu informacji z czujnika) – wszcze-
piany, aby zapobiegaæ migotaniu przedsionków.

Obecnie przewa¿a pogl¹d, ¿e u chorych niezbyt ak-
tywnych fizycznie korzystniejsza jest stymulacja dwu-
jamowa, natomiast u chorych aktywnych fizycznie wa¿-
niejsze jest zwiêkszanie czêstoœci stymulacji.

Aby mo¿liwe by³o prowadzenie monitorowania ko-
niecznoœci przyspieszenia stymulacji serca, urz¹dzenie
musi byæ wyposa¿one w czujnik rejestruj¹cy czynnoœæ
biologiczn¹ chorego i rozpoznaj¹cy stany fizjologiczne,
przy których wystêpuje koniecznoœæ zwiêkszenia czê-
stoœci impulsów rozrusznika.

Mog¹ to byæ nastêpuj¹ce czujniki:
– piezoelektryczny: reaguj¹cy na ruch lub wibracje;
– rejestruj¹cy czêstoœæ oddechów: rejestrowanie ru-

chów oddechowych;
– termiczny: rejestruj¹cy temperaturê krwi wzrasta-

j¹c¹ z wysi³kiem pod wp³ywem ciep³a wydzielane-
go przez miêœnie szkieletowe (wymagana specjalna
koñcówka);

– rejestruj¹cy zmiany w sygnale EKG czasu trwania
odstêpu QT, skracaj¹cy siê z wysi³kiem;

– rejestruj¹cy parametry kurczliwoœci (zmian objêtoœci
i zmiaan ciœnienia w czasie) prawej komory wzra-
staj¹ce z wysi³kiem (wymagane specjalne koñcówki);

– tlenowy: bada prê¿noœæ tlenu (wymaga specjalnej
koñcówki);

– wra¿liwoœæ na wysycenie krwi tlenem i PH krwi
¿ylnej, obydwa parametry malej¹ce z wysi³kiem
(wymaga specjalnej koñcówki).

W zwi¹zku z tym, ¿e ¿adne pojedyncze rozwi¹zanie
nie jest wystarczaj¹ce, a ka¿dy z czujników ma pewne
zalety i niestety równie¿ wady, to dalszy rozwój stymu-
latorów z adaptowan¹ czêstoœci¹ nastêpuje w kierunku
rozwi¹zañ wieloczujnikowych.

114

Joanna Grabska-Chrz¹stowska
Rozruszniki serca

Rys. 3. Wszczepienie stymulatora dwujamowego: a) schemat;
b) zdjêcie RTG (prawdopodobnie pacjent jest leworêczny)

�ród³o: a) [7]; b) [8]

a)

b)



Stosuje sie kombinacje czujników: reaguj¹cych na
ma³y i du¿y wysi³ek, o wolnej i szybkiej odpowiedzi oraz
reaguj¹cych na wysi³ek fizyczny i emocje.

4. BUDOWA STYMULATORA SERCA

Stymulator serca niezale¿nie od producenta sk³ada siê
z kilku podstawowych elementów (rys. 4).

Rozrusznik wysy³a impuls o napiêciu 1÷5 V pod wa-
runkiem, ¿e procesor uzna, ¿e rytm serca jest zbyt wol-
ny, nieskoordynowany lub usta³ zupe³nie. Przyspiesze-
niomierz wykrywa aktywnoœæ fizyczn¹ i informuje sty-
mulator o koniecznoœci przyspieszenia rytmu.

Pamiêæ stymulatora przechowuje historiê przebiegu
stymulacji (iloœci impulsów, iloœci pobudzeñ w³asnych,
liczbie pobudzeñ przedwczesnych komorowych itp.),
historii zmian czêstoœci oraz wyniki kilku ostatnich

kontroli. Dziêki antenie mo¿na przeprogramowywaæ
stymulator i odczytywaæ ostatnie dane i je zmieniaæ.
Elektrody wysy³aj¹ i odbieraj¹ impulsy z serca.

Technik mo¿e odczytaæ zawartoœæ pamiêci rozrusz-
nika za pomoc¹ programatora (rys. 5) z g³owic¹, który
komunikuje siê z urz¹dzeniem przez skórê za pomoc¹
fal radiowych. Dostêpne s¹ równie¿ informacje o stanie
baterii (napiêcie, impedancja, pobierany pr¹d) oraz bie-
¿¹ce parametry impulsu (napiêcie, pr¹d, ³adunek, ener-
gia impulsu, impedancja elektrody).
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Miejsce stymulacji
Miejsce odbioru

potencja³u steruj¹cego
Sposób stymulacji

Programowanie
(litera mo¿e nie wyst¹piæ)

Stymulacja
antyarytmiczna

A A I P E

V V T M B

D = A + V D = A + V D = I + T R S

0 – brak
0 – asynchroniczna

(sztywna)
0 – brak 0 – brak

OZNACZENIA:

Tabela 1
Miêdzynarodowy kod oznaczania sztucznych stymulatorów serca

A – przedsionek (zawsze prawy)
V – komora (zawsze prawa)
I – stymulacja hamowana w³asnym rytmem serca

T – wyzwalana w³asnym rytmem serca
P – proste programowanie (tylko czêstoœæ lub wielkoœæ impulsu)

Rys. 4. Budowa stymulatora serca
�ród³o: [9]

M – programowanie z³o¿one
R – czujnik adaptacji wymuszonej czêstoœci serca
E – stymulacja aktywowana zewnêtrznie
B – salwa impulsów
S – wyzwalanie impulsów ze zmiennym opóŸnieniem.

Rys. 5. Programator stymulatora serca (a) i przyk³adowa
zawartoœæ ekranu (b)

�ród³o: [10]

a)

b)



4.1. Zasilanie stymulatorów

W przypadku ogniw stosowanych w stymulatorach pra-
cy serca, niezwykle istotna jest mo¿liwoœæ d³ugiej, bez-
awaryjnej pracy, przy bardzo ma³ym poborze pr¹du.

Obecnie najlepszym, prawie wy³¹cznie stosowanym
Ÿród³em pr¹du w tego typu urz¹dzeniach s¹ ogniwa
o uk³adzie elektrodowym Li / I2 – PVP (napiêcie stymu-
lacji 2,8 V) (rys. 6), gdzie:

– jedna z elektrod jest litowa (Li0), zbudowana z czy-
stego metalu;

– jod (I2) wystêpuje w postaci kompleksu z poliwiny-
lopirydyn¹ (PVP).

Reakcja podstawowa tego ogniwa ma nastêpuj¹c¹
postaæ:

2Li0 + I2 �2 Li I.

Produkt powy¿szej reakcji jodek litu pe³ni funkcjê
separatora oraz wykazuje w³aœciwoœci sta³ego elektroli-
tu. Zwiêksza to stabilnoœæ uk³adu oraz powoduje wy-
d³u¿enie czasu pracy ogniwa.

W temperaturze 37°C, a wiêc zbli¿onej do tempera-
tury cia³a ludzkiego, ogniwo przy obci¹¿eniu rzêdu
100 k@ (opór stymulatora), pracuje przez 6 lat przy nie-
mal sta³ym napiêciu (2,63 do 2,62 V) i natê¿eniu 30 mi-
kroamperów (rys. 7).

Obecnie stosuje siê prawie wy³¹cznie stymulatory
pracuj¹ce na ¿¹danie, czyli tylko wówczas, gdy rytm
pracy serca jest nieprawid³owy. W zwi¹zku z tym wy-
d³u¿a siê czas ¿ycia ogniwa do oko³o 10 lat.

4.2. Elektrody w stymulatorze serca

Elektrody w stymulatorze maj¹ d³ugoœæ ok. 50 cm, sk³a-
daj¹ siê z przewodów elektrycznych otoczonych siliko-
now¹ izolacj¹, zakoñczone s¹ niewielk¹ kotwiczk¹ lub
wkrêtem (rys. 8).

Koñcówka elektrody jest zakotwiczona w tkance
serca i wysy³a impuls elektryczny pobudzaj¹cy jego
uk³ad przewodz¹cy. Ma te¿ zadanie monitorowanie
czynnoœci serca. Zawiera równie¿ zbiorniczek ze steroi-
dami, uwalnianymi stopniowo przez kilka miesiêcy po
wszczepieniu rozrusznika. Leki dzia³aj¹ przeciwzapal-
nie i zmniejszaj¹ ryzyko odrzucenia elektrody przez
uk³ad odpornoœciowy.

Okazuje siê, ¿e ogromny postêp w dziedzinie kon-
strukcji stymulatorów nie idzie w parze z rozwojem
technologii dotycz¹cych elektrod. Idealna elektroda po-
winna byæ cienka, odporna na czynniki fizykochemiczne,
z jednoczesnym doskona³ym odbiorem sygna³ów we-
wn¹trzsercowych i niskim progiem stymulacji. Ten ostat-
ni parametr wp³ywa na ¿ywotnoœæ baterii urz¹dzenia.

Od lat trwaj¹ dyskusje nad wyborem miêdzy elekt-
rod¹ unipolarn¹, która ma ma³¹ œrednicê, du¿¹ giêtkoœæ,
³atwoœæ manewrowania i niski próg stymulacji, a elekt-
rod¹ bipolarn¹, która zawiera dwa przewody. Elektroda
bipolarna jest mniej nara¿ona na oddzia³ywanie ze-
wnêtrznego pola elektromagnetycznego i zaburzenia ste-
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Rys. 6 Przyk³ad ogniwa do stymulatora (4 mm)
�ród³o: [11]

Rys. 7. Krzywa roz³adowania ogniwa przy poborze pr¹du
30 mA i temperaturze 37°C

Rys. 8. Budowa tytanowej elektrody z platynow¹ pow³ok¹:
a) schemat; b) zdjêcie w powiêkszeniu (Medtronic)

�ród³o: a) [9]; b) [12]

a)

b)



rowania, ale jest grubsza i ma wy¿szy próg stymulacji.
W pracy [3] autorzy po wykonaniu ¿mudnych badañ
holterowskich 260 pacjentów ze wszczepionymi stymu-
latorami z oboma rodzajami elektrod jednoznacznie
stwierdzili, ¿e elektrody bipolarne powoduj¹ mniej
zaburzeñ u monitorowanych pacjentów.

5. PODSUMOWANIE

Stymulatory serca to urz¹dzenia, które obecnie s¹ co-
dziennoœci¹ w medycynie. W Polsce rocznie wszczepia
siê ponad 20 tys. stymulatorów (2006). Zajmuje siê t¹
dzia³alnoœci¹ 77 oœrodków w kraju.

Dodatkowo oprócz wszczepiania rozruszników na
sta³e prowadzi siê stymulacjê czasow¹, np. w przypadku
wyst¹pienia zawa³u serca. Je¿eli wiêc posiadasz tego
typu urz¹dzenie, to uwa¿aj na taki znak zakazu jak pre-
zentowany na rysunku 9 i nie wchodŸ do oznaczonego
nim pomieszczenia.
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Rys. 9. Symbol graficzny informuj¹cy o zagro¿eniach
dla osób ze stymulatorem serca

�ród³o: [13]



3.6.A. Sztuczna nerka
Jacek A. Pietrzyk, Przemys³aw Korohoda

1. WSTÊP

Wed³ug danych z roku 2006 na œwiecie 2020 tysiêcy lu-
dzi wymaga³o leczenia nerkozastêpczego z powodu
trwa³ego uszkodzenia nerek, z czego 1380 tysiêcy by³o
dializowanych przy pomocy urz¹dzenia technicznego
zwanego potocznie sztuczn¹ nerk¹. Urz¹dzenie to umo¿-
liwia pozaustrojowe oczyszczanie krwi w trakcie zabie-
gu tak zwanej hemodializy. Hemodializoterapia jest czêœci¹
zintegrowanego systemu terapii nerkozastêpczych, do
których zaliczamy ponadto dializê otrzewnow¹ i prze-
szczepienie nerek. Liczba dializowanych otrzewnowo
pacjentów na œwiecie siêga 170 tysiêcy, liczba ¿yj¹cych
z przeszczepion¹ nerk¹ – 470 tysiêcy. Zabiegi hemo-
dializy wykonuje siê w ponad 25 tysi¹cach oœrodków
(stacjach) dializ [13]. W Polsce liczba hemodializowa-
nych pacjentów siêga 14 tysiêcy, liczba stacji dializ
zbli¿y³a siê w 2006 roku do 220.

Jedn¹ z g³ównych przyczyn schy³kowej niewydol-
noœci nerek s¹ nadciœnienie têtnicze i cukrzyca – cho-
roby cywilizacyjne, wynikaj¹ce ze wspó³czesnego stylu
¿ycia, na które cierpi coraz wiêksza iloœæ osób. Leczenie
powtarzanymi hemodializami przed³u¿a ¿ycie chorym
z nieodwracaln¹ niewydolnoœci¹ nerek, umo¿liwia ich
rehabilitacjê zawodow¹ i spo³eczn¹ oraz pozwala do-
trwaæ do przeszczepu organu. Hemodializa jest nadal
jednym z zabiegów ratuj¹cych ¿ycie chorych z ostr¹
niewydolnoœci¹ nerek.

2. SYSTEMY HEMODIALIZACYJNE

Do przeprowadzenia skutecznego zabiegu hemodializy
musimy dysponowaæ maszyn¹ hemodializacyjn¹ wy-
posa¿on¹ w dwa systemy:

1) hydrauliczny,

2) steruj¹co-kontrolny.

Szczegó³owa analiza konstrukcji sztucznej nerki
zwraca uwagê na jej elementy sk³adowe, które teraz ko-
lejno przedstawiamy. S¹ to:

– odpowiedni filtr (wymiennik masowy) nazywany
dializatorem,

– pompa krwi, najczêœciej typu rolkowego, zapewnia-
j¹c¹ przep³yw krwi przez uk³ad linii pozaustrojo-
wych strumieniem o wartoœciach od 0 do 400 ml/min,

– system produkcji p³ynu dializacyjnego (dializatu)
ze stê¿onych roztworów lub ze sproszkowanych
sk³adników, sprzê¿ony z systemem hydraulicznym,

– system hydrauliczny, mog¹cy wytwarzaæ ujemne
ciœnienie po stronie dializatu ale równoczeœnie bi-
lansuj¹cy ró¿nicê objêtoœci dializatu na wejœciu
i wyjœciu z dializatora, która odpowiada objêtoœci
odwodnienia pacjenta (ultrafiltracja),

– systemy czujników, które monitoruj¹ temperaturê
dializatu, jego przewodnictwo (a wiêc poœrednio
sk³ad chemiczny), ciœnienie i wykrywaj¹ obecnoœæ
krwi w dializacie, co jest sygna³em informuj¹cym
o nieszczelnoœci dializatora gro¿¹cej wykrwawie-
niem pacjenta,

– uk³ad by-pass, umo¿liwiaj¹cy ominiêcie dializatora
przez dializat w przypadku niew³aœciwej jakoœci
tego ostatniego,

– detektor obecnoœci powietrza w linii krwi powraca-
j¹cej do pacjenta, sprzê¿ony z uk³adem zamka
zaciskaj¹cego liniê i zatrzymuj¹cego pompê krwi
(pêcherzyki powietrza w krwi powracaj¹cej do pa-
cjenta mog¹ stanowiæ dla niego œmiertelne zagro¿e-
nie zatorem powietrznym),

– pompa heparynowa, dziêki której kontroluje siê
proces wykrzepiania krwi w uk³adzie kr¹¿enia po-
zaustrojowego,

– panel steruj¹cy (analogowy lub cyfrowy) z systemem
wyœwietlaczy i alarmów.

Podstawowy schemat sztucznej nerki przedstawiono
na rysunku 1. System hydrauliczny produkuje z dostar-
czonej pod ciœnieniem od 0,5 do 2 atmosfer oczyszczo-
nej i zdejonizowanej wody (w procesie odwróconej
osmozy – ang. reversed osmosis) oraz ze stê¿onego
koncentratu kwaœnego (A) i roztworu (lub sproszkowa-
nego) wodorowêglanu sodu (B) dializat, tj. roztwór
wieloelektrolitowy. Ze wzglêdu na intensywny kontakt
ze strumieniem krwi i mo¿liwoœci¹ przegrzania lub
wych³odzenia pacjenta, dializat podawany jest dalej do
dializatora w sta³ej temperaturze 37°C. Sk³ad jonowy
dializatu przypomina osocze ale jest jednoczeœnie zgod-
ny z za³o¿eniami terapii i sprawdzany konduktometrycz-
nie, pod ciœnieniem hydrostatycznym okreœlonym wy-
mogami aktualnej wartoœci ultrafiltracji.

W wiêkszoœci maszyn przyjêto sta³¹ wartoœæ prze-
p³ywu dializatu, tj. 500 ml/min. Wiêkszoœci maszyn he-
modializacyjnych ma tak¿e mo¿liwoœæ automatycznego
prze³¹czenia strumienia dializatu do obwodu omijaj¹-
cego dializator (by-pass) w ka¿dej sytuacji, w której
sk³ad chemiczny lub temperatura dializatu ró¿ni¹ siê od
zak³adanych. Maszyna ma mo¿liwoœæ wytworzenia
ujemnego ciœnienia dializatu, co pozwala odfiltrowywaæ



wodê z osocza pacjenta i odwadniaæ chorego. Wykrycie
krwi w powracaj¹cym z dializatora dializacie jest sy-
gnalizowane alarmem. Stwierdzenie powietrza w linii
¿ylnej, któr¹ krew powraca do pacjenta, powoduje na-
tychmiastowe zatrzymanie pompy krwi i zaciœniêcie
zamka na linii ¿ylnej. Wszystkie elementy systemu dia-
lizatu w maszynie podlegaj¹ p³ukaniu oraz sterylizacji
chemicznej lub termicznej wed³ug procedur podawany-
ch przez producentów sprzêtu [5, 10]. Maksymalny czas
pracy maszyn hemodializacyjnych wynosi ok. 30 tysiê-
cy godzin. Czas pojedynczego zabiegu hemodializy jest
ró¿ny, œrednio od 3 do 5 godzin, roczna liczba zabiegów
u ka¿dego dializowanego to ok. 156 (3 razy tygodnio-
wo). Koszt jednej hemodializy szacuje siê na ok. 370
z³otych. Przewlek³a hemodializoterapia jest jedn¹ z naj-
dro¿szych form terapii, jakie oferuje wspó³czesna me-
dycyna – niezale¿nie od miejsca jej wykonywania.

Na rysunku 2 pokazano przyk³ady wspó³czesnych
sztucznych nerek, których na rynku jest kilkadziesi¹t
modeli, a wiod¹cymi wytwórcami tego sprzêtu s¹ firmy:
Fresenius, Gambro, Braun, Bellco, Asahi i wiele innych.
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Rys. 1. Podstawowy schemat sztucznej nerki: A, B – zbiorniki
z koncentratami lub system wk³adów ze sproszkowanym sub-
stratem; C – grza³ka, D – system pomiaru temperatury; E –
mieszalnik dializatu; F – uk³ad wagowo-proporcjonuj¹cy dia-
lizatu; G – system degazyfikacji dializatu; PD – manometry
ciœnienia dializatu przed i za dializatorem; H – uk³ad by-pass;
I – detektor przecieku krwi; J – modu³ pomiaru objêtoœci ultra-
filtracji; K – cela konduktometru do pomiaru przewodnictwa

Rys. 2. Wspó³czesne sztuczne nerki: Gambro AK 100 (a) i Braun Dialog (b). Na rysunku c przedstawiono system Bi-cart umo¿li-
wiaj¹cy produkcjê dializatu ze sproszkowanych sk³adowych: kwaœnej (A – Select Cart) i wodorowêglanowej (B – Bi Cart). Roz-

wi¹zanie to jest ekonomiczne i gwarantuje ja³owoœæ wyprodukowanego dializatu

a) b) c)

Rys. 3. Elementy sztucznej nerki (od lewej): dializator, pompa rolkowa, panel steruj¹cy w aparacie firmy Fresenius serii 4008



Zabieg hemodializy wymaga u¿ycia jednorazowego
zestawu linii krwi do uk³adu kr¹¿enia pozaustrojowego,
dziêki któremu mo¿liwy jest pobór krwi od pacjenta
lini¹ têtnicz¹ do dializatora i jej zwrot lini¹ ¿yln¹ – po
oczyszczeniu. Schemat kr¹¿enia pozaustrojowego (tzw.
obwód dializatora) pomiêdzy chorym a dializatorem
przedstawiono na rysunku 4. Uk³ad pozaustrojowy hemo-
dializy pediatrycznej ma pojemnoœæ od 120 do 150 ml,
hemodializy doros³ych – do 170 ml. W obwodzie po-
zaustrojowym (dializatora) mog¹ panowaæ dodatnie
ciœnienia krwi od 0 do 350 mm Hg. Wewn¹trz w dializa-
torze ciœnienie przezb³onowe mo¿e osi¹gaæ wartoœæ na-
wet 400 mm Hg. Szczelnoœæ uk³adu pozaustrojowego
jest jednym z warunków bezpieczeñstwa zabiegu hemo-
dializy [5].

Pacjent musi mieæ tzw. dostêp naczyniowy, zapew-
niaj¹cy poda¿ i przyjêcie krwi w zakresie przep³ywów
generowanych przez pompê. Mo¿e byæ to: a) wewnêt-
rzna, wytworzona chirurgicznie têtniczo-¿ylna przetoka
naczyniowa na niedominuj¹cej koñczynie górnej, b)
sta³y cewnik dwukana³owy lub c) tzw. dostêp czasowy
(najczêœciej cewnik dwukana³owy typu „ostrego”). Do
nak³ucia przetoki s³u¿¹ kaniule – specjalnej konstrukcji
ig³y motylkowe z elastycznymi drenami zakoñczonymi
zamkiem do po³¹czenia z lini¹ krwi (rys. 5).

Istotnym elementem infrastruktury ka¿dej stacji dia-
liz jest urz¹dzenie do produkcji uzdatnionej w procesie
odwróconej osmozy wody, chemicznie odpowiadaj¹cej
wodzie zdejonizowanej, ja³owej i pozbawionej piroge-
nów. Woda ta jest rozpuszczalnikiem koncentratu lub
substancji sproszkowanych do produkcji p³ynu dializa-
cyjnego, którego sk³ad podano w tabeli 1.

Substraty mog¹ mieæ pocz¹tkowo formê p³ynn¹
(koncentrat) lub sproszkowan¹ (wk³ady – cartrige).
Uk³ad proporcjonuj¹cy rozcieñcza substrat w proporcji
1:34, miesza i jako gotowy dializat wprowadza do prze-
dzia³u dializatu w dializatorze, zachowuj¹c przeciw-
bie¿ny przep³yw krwi i dializatu.

Zakresy stê¿eñ sodu i wodorowêglanu s¹ ustawiane
w maszynie z panelu steruj¹cego wed³ug indywidual-
nych potrzeb pacjenta. Dializat powinien spe³niaæ kry-
teria leku (ja³owoœæ, apirogennoœæ).

Tabelê 1 sporz¹dzono na podstawie [4].
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Rys. 4. Schemat uk³adu kr¹¿enia pozaustrojowego (dializato-
ra). A – têtniczy zbiornik wyrównawczy, B – pompa krwi (rol-
kowa), C – dializator, D – ¿ylny zbiornik wyrównawczy, E –
ultradŸwiêkowy detektor powietrza , F – zamek z zaciskiem
linii, G – porty z okienkiem do pobierania krwi, H – pompa in-
fuzyjna heparynowa, I – porty infuzyjne. PA – pomiar ciœ-

nienia têtniczego, PV – pomiar ciœnienia ¿ylnego
�ród³o: [8]

Rys. 5. Przyk³ad kaniul dializacyjnych (igie³) do nak³uwania
przetok oraz dwukana³owego cewnika tzw. ostrego, umo¿li-
wiaj¹cego zamkniêcie obwodu pozaustrojowego na jednym

wk³uciu do du¿ej ¿y³y obwodowej
�ród³o: Materia³y reklamowe firmy B. Braun

Rys. 6. Stanowisko dializacyjne w Oddziale Dializ Uniwersy-
teckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie. Maszyna hemo-
dializacyjna Fresenius 4008S. Na przedramieniu pacjenta
zosta³a za³o¿ona przetoka, umo¿liwiaj¹ca pobór i zwrot krwi

w trakcie zabiegu hemodializy



Tabela 1
Sk³ad dializatu do hemodializy wodorowêglanowej

Sk³adnik
Zakres
stê¿eñ

Stê¿enie typowe
w dializacie

Elektrolity (w mmol/l)

Sód

Potas

Wapñ

Magnez

Chlorki

125÷155

0÷4

0÷2,0

0,5÷1,0

87÷124

136÷138

2,0

1,25

0,6÷0,8

105

Bufor alkalizuj¹cy

Octan (mmol/l)

Wodorowêglan (mmol/l)

pH

pCO2 (mm Hg)

Glukoza (mmol/l)

2÷4

20÷40

7,2÷7,3

40÷100

3÷5

3

20÷35

7,2÷7,3

nie oznacza siê

4,0÷5,0

3. P£YN DIALIZACYJNY

Przeprowadzenie zabiegu hemodializ wymaga u¿ycia
doskonale oczyszczonej wody, która jest rozpuszczalni-
kiem do produkcji dializatu. Woda u¿yta do jego pro-
dukcji musi byæ wolna od zanieczyszczeñ chemicznych
i bakteriologicznych, a tak¿e pirogenów. Podstawowy-
mi elementami systemu uzdatniania s¹ osadniki ¿wiro-
we lub piaskowe oraz osmozer – ciœnieniowa kolumna
filtracyjna z b³on pó³przepuszczalnych, produkuj¹ca
praktycznie zdejonizowan¹ wodê. W wielu systemach
uzdatniania spotyka siê czêsto urz¹dzenia zapewniaj¹ce
ja³owoœæ i apirogennoœæ wody – generatory UV, ultra-
gêste filtry, zatrzymuj¹ce substancje o masie cz¹stecz-
kowej do 1 kDa (co odpowiada œrednicy cz¹steczek do
0,1 mm) lub generatory dejonizacji ci¹g³ej. Urz¹dzenia
te zapewniaj¹ jakoœæ tzw. wody ultraczystej (ultrapure
water), która z powodzeniem mo¿e byæ stosowana do
zabiegów dializy z wysok¹ ultrafiltracj¹, hemodiafiltra-

cji lub hemofiltracji, bez obawy, ¿e nawet odwrócenie
ultrafiltracji w dializatorze i zassanie dializatu nie po-
ci¹gnie za sob¹ negatywnych skutków dla pacjenta.
System uzdatniania podlega rygorystycznym procedu-
rom kontroli jakoœci chemicznej i bakteriologicznej
wody oraz obecnoœci w niej endotoksyn (np. testem
LAL – Limulus Amebocyte Lysate).

Za standard wspó³czesnej hemodializy uznaje siê
tzw. dializê wodorowêglanow¹, w której dwusk³adnik-
owy koncentrat: A – tzw. „kwaœny” i B – wodorowêglan
sodu – s¹ zasysane przez osobne pompy w maszynie
i mieszane w okreœlonych proporcjach z wod¹ produktu
w mieszalniku maszyny. Uk³ad dozowania koncentratu
umo¿liwia uzyskiwanie zmiennych stê¿eñ poszczegól-
nych jonów (np. sodu lub HCO3) w zakresie terapeuty-
cznie uzasadnionym. Wyró¿nia siê koncentraty o ró¿nej
zwartoœci potasu: K0, bezpotasowe, stosowane w zagra-
¿aj¹cej ¿yciu hiperkaliemii; standardowe koncentraty
K2, stosowane w przewlek³ej hemodializoterapii i kon-
centraty K3 – stosowane w hemodializie ze wskazañ
toksykologicznych. Dializat mo¿e równie¿ wyró¿niaæ
siê zmiennym stê¿eniem wapnia – od 1,25 mmol/l do
2 mmol/l. Maszyna z 8,4% roztworu koncentratu B
(lub ze sproszkowanego NaHCO3 i NaCl) produkuje
dializat o stê¿eniu wodorowêglanów w zakresie od
20 do 35 mmol/l. Celem unikniêcia spadku stê¿eñ cukru
we krwi podczas zabiegu hemodializy zaleca siê doda-
wanie glukozy do koncentratu. Finalne stê¿enie glukozy
w dializacie mo¿e wynosiæ od 4 do 5 mmol/l (tab. 1).

4. TECHNIKI HEMODIALIZACYJNE

Wykaz aktualnie stosowanych technik hemodializacyj-
nych przedstawiono w tabeli 2. Zwraca uwagê zmiana
charakteru zjawisk odpowiedzialnych za transfer cz¹s-
tek z krwi do dializatu: a) dyfuzji w dializie konwencjo-
nalnej (HD), b) dyfuzji i konwekcji w hemodializie typu
HED, c) z przewaga konwekcji w HFD oraz d) konwek-
cji w technikach hemodiafiltracyjnych (HDF).
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Rys. 7. Zintegrowany system uzdatniania wody RO (Reverse Osmosis) do hemodializy (a), z kolumnami osmozerów (b) oraz
generatorem UV (c) zapewniaj¹cym ja³owoœæ wody w systemie doprowadzaj¹cym do sztucznej nerki

a) b) c)



Te ostatnie umo¿liwiaj¹ obrót p³ynem w czasie dia-
lizy na poziomie 40÷60 litrów, a hemodiafiltry charakte-
ryzuj¹ siê bardzo wysokimi wspó³czynnikami ultrafil-
tracji, rzêdu 40÷60 ml/mmHg/godz. Maszyny dializa-
cyjne do tego typu zabiegów maj¹ specjalne modu³y fil-
tracyjne do odzyskiwania wody z dializatu celem wy-
korzystania jej do restytucji filtrowanej w dializatorze
objêtoœci. Woda do produkcji dializatu musi spe³niaæ
wymogi wody ultraczystej [2].

5. DIALIZATORY

Dializator jest podstawowym elementem uk³adu oczysz-
czaj¹cego krew i spe³nia warunki tzw. wymiennika ma-
sowego, w którym dochodzi do trzech zjawisk fizycz-
nych: dyfuzji, konwekcji i ultrafiltracji przez b³onê
pó³przepuszczaln¹.

Wspó³czeœnie dominuj¹ na rynku dializatory kapi-
larne (hollow fiber), znacznie rzadziej siêgamy po dia-
lizatory p³ytowe (flat plate). B³onê pó³przepuszczaln¹
stanowi¹ pochodne celulozy (kuprofan), regenerowana
celuloza, octan celulozy w postaci jedno-, dwu- i trój-
octanowych pochodnych oraz estry celulozy i b³ony ce-
lulosyntetyczne (hemofan). Drug¹, du¿¹ grup¹ b³on s¹
b³ony syntetyczne: polisulfonowe (PS), poliamidowe
(PA) i poliwêglowe (PC) – a tak¿e b³ony powsta³e meto-
d¹ linearnej addycji – polimetylmetakrylowe (PMMA)
i poliakrylonitrylowe (PAN).

Ka¿da b³ona posiada swoja fizyczn¹ charakterystykê
– gruboœæ (5÷60 mm) i wspó³czynnik przesiewalnoœci

(sieving coefficient, Sc). Pojêcie b³ony o wysokiej wy-
dajnoœci (high-efficiency membrane) odnosi siê do b³on
charakteryzuj¹cych siê wysokim klirensem dla mocz-
nika oraz dla wiêkszych cz¹stek; tego typu dializatory
z regu³y cechuj¹ siê du¿¹ powierzchni¹. Pojêcie b³ony
wysokofiltracyjnej (high-flux membrane) odnosi siê do
b³on cechuj¹cych siê wysokim wspó³czynnikiem ultra-
filtracji. Zarówno celulozowe jak i syntetyczne b³ony
mog¹ byæ b³onami o wysokiej wydajnoœci (HED – High
Efficiency Dialysis) lub b³onami wysoko filtracyjnymi
(HFD – High-Flux Dialysis)) (patrz tab. 2).

Jacek A. Pietrzyk, Przemys³aw Korohoda
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Parametr Konwencjonalna HD High efficiency HD (HED) High-flux HD (HFD)

wspó³czynnik KoA (ml/min)
zwykle w granicach

300÷600
700÷800 800÷1000

wspó³czynnik KUFR
(ml/godz/mm Hg)

3÷6 zwykle 10÷12 >15

materia³ b³ony
celuloza (kuprofan, hemofan,

octan celulozy) PS, PMA,
PMMA

modyfikowana celuloza,
b³ony syntetyczne

syntetyczne
(PS, PMA, PMMA)

powierzchnia b³ony (m2) 0,4÷1,5 1,6÷2,0 1,6÷2,0

przep³ywy krwi (ml/min) 50÷275 300÷500 400÷500

uzyskiwane klirensy (ml/min) 50÷230 >200 >200

usuwanie fosforanów s³abe œrednie

doœæ dobre,
ale uwarunkowane

wielokompartmetow¹
dystrybucj¹ fosforu

usuwanie b-2 mikroglobuliny nieskuteczne nieskuteczne dobre

Uwagi wymagana ultraczysta woda

Tabela 2
Charakterystyka technik hemodializacyjnych. W tabeli nie uwzglêdniono wolnej, ci¹g³ej filtracji (SCUF – Slow Continous Ultra-
filtration), któr¹ mo¿na wykonaæ na konwencjonalnym dializatorze, przy niskich przep³ywach krwi i d³ugim czasie dializy,

wykorzystuj¹c do tego zwyk³¹ maszynê hemodializacyjn¹
�ród³o: [12]

Rys. 8. Polisulfonowe dializatory kapilarne F-6 i F-8 firmy
Fresenius. Charakterystykê techniczn¹ dializatora F-6 podano

w tabeli 3
�ród³o: Materia³y reklamowe firmy Fresenius



Dializatory opisane s¹ wielkoœci¹ powierzchni b³ony
(0,3÷1,9 m2), pojemnoœci¹ przedzia³u krwi (FBV – fiber
boundle volume, ml), wspó³czynnikiem przepuszczal-
noœci masowej KoA, (overall mass transfer coefficient,
ml/min), warunkuj¹cym klirens dializatora in vitro (Kd,
wyra¿any w ml/min), wspó³czynnikiem ultrafiltracji
(KUFR, ml/godz/mm Hg) oraz wartoœci¹ maksymalnego
dopuszczalnego ciœnienia przezb³onowego (TMP – trans
membrane pressure). Hemodializuj¹c chorych powinno
siê stosowaæ dializatory o nastêpuj¹cych cechach: naj-
lepszej biozgodnoœci, najni¿szej pojemnoœci przedzia³u
krwi, dobrym stosunku powierzchni do uzyskiwanych
przy danym przep³ywie krwi klirensów (wysokie KoA).
Wartoœæ KUFR nie ma istotnego znaczenia, poniewa¿
wiêkszoœæ stosowanych obecnie maszyn hemodializa-
cyjnych ma automatycznie programowan¹ ultrafiltracjê
i dostosowuje wartoœæ TMP do zadanych objêtoœci od-
wadniania [5, 12]. Podstawowym parametrem czynnoœ-
ciowym decyduj¹cym o skutecznoœci zabiegu hemodia-
lizy jest klirens dializatora. Mo¿na go zdefiniowaæ jako
objêtoœæ krwi oczyszczon¹ w jednostce czasu. Schemat
dzia³ania dializatora przedstawiono na rysunku 9.

Krew wyp³ywaj¹ca z dializatora mo¿na wirtualnie
podzieliæ na dwie frakcje: frakcjê 1, która uleg³a ca³ko-
witemu oczyszczeniu oraz frakcjê 2, posiadaj¹c¹ stê¿e-
nie toksyny identyczne ze stê¿eniem na wejœciu dializa-
tora. Po wymieszaniu obu frakcji otrzymujemy rzeczywi-
ste stê¿enie toksyny markerowej na wyjœciu dializatora.

Wartoœæ klirensu mo¿e byæ mierzona albo od strony
krwi albo dializatu. Uwzglêdniaj¹c równanie zachowa-
nia masy, klirens dializatora Kd powinien byæ opisany
wzorami uwzglêdniaj¹cymi wielkoœæ strumienia ultra-
filtracji (Qf), ró¿nice stê¿eñ i wielkoœci przep³ywów od
strony krwi (w tym przypadku otrzymujemy klirensu
KdB) lub od strony dializatu (otrzymuj¹c klirens KdD)
(patrz rys. 9) [11]:
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gdzie Qf – wartoœæ strumienia ultrafiltracji.
Dla celów praktycznych, najprostszym wzorem opi-

suj¹cym klirens dializatora jest wzór
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Za przemieszczanie cz¹steczek w dializatorze odpo-
wiadaj¹ dwa podstawowe mechanizmy: dyfuzja i kon-
wekcja. Wartoœæ transportu dyfuzyjnego zale¿y od trzech
czynników i mo¿e byæ opisana uproszczonym wzorem

KoA K A CMo� � �	 (4)

gdzie:
Ko – wspó³czynnik przepuszczalnoœci b³ono-

wej, zale¿ny od sumy opornoœci dyfu-
zyjnej Ro trzech przedzia³ów: krwi,
b³ony i dializatu, przy czym Ko = 1/Ro,

A – efektywna powierzchnia b³ony,
	CM – œrednia ró¿nica stê¿eñ po obydwu

stronach b³ony.

Wartoœæ KoA danego dializatora (w ml/min) charak-
teryzuje jego zdolnoœæ do przepuszczania substancji
rozpuszczonej i zmienia siê odwrotnie proporcjonalnie
do logarytmu masy cz¹steczkowej tej substancji. KoA
s³u¿y wy³¹cznie do wyliczenia wartoœci klirensu diali-
zatora dla danej substancji – o ile znane s¹ wartoœci
przep³ywu krwi i dializatu.

Dysponuj¹c wartoœci¹ KoA danego dializatora mo¿-
na zaplanowaæ zabieg dializy konfrontuj¹c planowan¹
wielkoœæ strumienia krwi QB, strumienia dializatu QD

z zamierzon¹ wartoœci¹ klirensu Kd za pomoc¹ wzoru
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gdzie:
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,

gdzie e oznacza podstawê logarytmu naturalnego, w przy-
bli¿eniu e = 2,7182...

Wartoœci KoA z przedzia³u 30-300 ml/min charak-
teryzuj¹ ma³e dializatory, o optimum oczyszczania przy
przep³ywach krwi od 30 do 70 ml/min. Dializatory o KoA
z przedzia³u 300÷600 ml/min zachowuj¹ liniow¹ cha-
rakterystykê pracy w zakresie przep³ywu krwi od
50–150 ml/min, natomiast dializatory o KoA z zakresu
600–1000 ml/min i wy¿ej – nawet do 250 ml/min stru-
mienia krwi.

Znajomoœæ KoA pozwala na wyliczenie klirensów
i dobór w³aœciwego dializatora, którego mo¿liwoœci nie
nale¿y jednak przeceniaæ, bezproduktywnie zwiêkszaj¹c
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Rys. 9. Schematyczny obraz dializatora kapilarnego, z wysz-
czególnieniem przep³ywów i stê¿eñ: Q – strumieñ przep³ywu,
B – krwi (ang. blood), D – dializatu (ang. dialysate), i – na
wejœciu (ang. inlet), o – na wyjœciu (ang. outlet), 1, 2 – rozdzia³

strumienia krwi na dwie frakcje. Opis w tekœcie
�ród³o: [6]



przep³ywy krwi. Wyliczone na podstawie KoA klirensy
s¹ klirensami in vitro. W praktyce klirensy in vivo s¹
o ok. 12÷13% ni¿sze. Uruchomienie mechanizmów kon-
wekcji wymuszaj¹cej ruch cz¹steczek z rozpuszczalni-
kiem przesuwa wartoœæ KoA powy¿ej 1000 ml/min.
Mo¿liwoœæ skutecznej eliminacji cz¹steczek o œredniej
masie, czyli z przedzia³u 2,5÷20 kDa, stwarzaj¹ techniki
HF i HDF, operuj¹ce wysokoprzepuszczalnymi b³ona-
mi o wartoœciach KoA>1200 ml/min. Klirens dializato-
rów o niskich wspó³czynnikach przepuszczalnoœci ma-
sowej jest b³onowo-zale¿ny (od wartoœci KoA). Ze wzro-
stem KoA staje siê jednak przep³ywo-zale¿ny (od war-
toœci QB). Nale¿y braæ to pod uwagê dobieraj¹c opty-
malne przep³ywy krwi lub – przy zbyt niskich klirensach
– siêgaj¹c po wiêksze dializatory (patrz tab. 3).

6. ULTRAFILTRACJA

Zjawisko ultrafiltracji (UFR) czyli przemieszczania siê
cz¹steczek wody osocza krwi przez b³onê pó³prze-
puszczaln¹ pod wp³ywem ciœnienia hydrostatycznego –
zosta³o wykorzystane w sztucznej nerce do drugiego, po
oczyszczaniu organizmu z toksyn mocznicowych pro-
cesu, tj. odwadniania pacjentów [5, 11]. Nerki chorych

ze schy³kow¹ niewydolnoœci¹ nie produkuj¹ moczu
i nie wydalaj¹ wody. Miêdzydializacyjne przybory
masy cia³a chorych siêgaj¹ w czasie 2 dni up³ywaj¹cych
miêdzy zabiegami nierzadko ok. 3÷5 kg. Dziêki ultra-
filtracji maj¹cej miejsce w dializatorze, w czasie zabie-
gu hemodializy mo¿liwe jest odwodnienie pacjentów
i powrót to tzw. suchej masy cia³a. O wielkoœci ultrafil-
tracji decyduje w równej mierze wartoœæ wspó³czynnika
ultrafiltracji dializatora KUFR [ml/min/mmHg], wielkoœæ
ciœnienia przezb³onowego pTMP [mmHg], wynikaj¹cego
z ró¿nicy œredniego ciœnienia krwi w dializatorze i ciœ-
nienia dializatu, oraz czas zabiegu td [min]. Ultrafiltra-
cjê, 	VUFR, wyra¿an¹ w jednostkach objêtoœci, opisuje
wzór

	V K t pUFR UFR d TMP� � � (6)

W praktyce wartoœæ ultrafiltracji w litrach jest równa
ubytkowi masy cia³a, W, pomiêdzy poczatkiem i koñcem
dializy, wyra¿onej w kg: 	VUFR = 	W = W(0)–W(td).
Wiêkszoœæ maszyn, po wprowadzeniu informacji o KUFR

dializatora (wartoœæ ta jest podawana przez producen-
tów dializatorów) i ¿¹danej wartoœci ultrafiltracji samo-
czynnie ustawia ciœnienie TMP, uwzglêdniaj¹c panu-
j¹ce w dializatorze ciœnienie krwi.

Jacek A. Pietrzyk, Przemys³aw Korohoda
Sztuczna nerka

Typ dializatora
Producent

Lundia
Pro100
Gambro

Lundia
Pro200
Gambro

F3
Fresenius

F6
Fresenius

PSN-120
Baxter

NT1208 HG
Bellco

GFS Plus
11

Gambro

Powierzchnia (m2)

typ dializatora

rodzaj b³ony

gruboœæ b³ony (�m)

KoA (ml/min)

KUFR (ml/godz/mm Hg)

FBV (ml)

Sterylizacja

0,3

P

G®

15

98

2,2

30

ETO

0,5

P

G®

15

207

3,5

56

ETO

0,4

K

PS

30

290

1,7

30

ETO lub
para wodna

1,3

K

PS

30

670

5,5

84

para wodna

1,2

K

SMC

9

614

6,7

78

ETO

1,15

K

HEM

8

500

3,1

67

prom.
gamma

1,1

K

HEM

8

504

5,5

60

para wodna

Klirensy mocznika dla:

QB-50 ml/min

QB-100 ml/min

QB-150 ml/min

QB-200 ml/min

45

64

68

71

50

84

105

114

50

92

121

140

50

100

145

183

50

99

144

180

50

99

140

170

50

99

140

171

Tabela 3
Przyk³ady charakterystyki wybranych dializatorów stosowanych w dializoterapii pediatrycznej

�ród³o: [8]

Uwagi:
ETO – tlenek etylenu
PS – polisulfon
G® – gambrane
HEM – hemofan
SMC – syntetycznie modyfikowana celuloza
P– dializator p³ytowy
K – dializator kapilarny



Systemy alarmowe nie dopuszczaj¹ do przekrocze-
nia wartoœci TMP powy¿ej 400 mm Hg, co grozi³oby
pêkniêciem kapilar i przeciekiem krwi do dializatu. In-
formacja o wielkoœci ultrafiltracji minutowej i wykona-
nej w czasie rzeczywistym hemodializy jest ca³y czas
dostêpna na monitorze maszyny. Nadmierne lub zbyt
szybkie odwadnianie pacjentów mo¿e prowadziæ do za-
paœci kr¹¿eniowej i wstrz¹su (zespó³ hipotensji œród-
dializacyjnej).

7. DOSTÊP NACZYNIOWY

Przetoka naczyniowa do dializ stanowi podstawow¹
formê dostêpu naczyniowego. Pod³¹czenie do sztucznej
nerki wymaga uprzedniej kaniulizacji zespolenia. W za-
le¿noœci od lokalizacji zespolenia i rodzaju u¿ytego ma-
teria³u, przetoki mo¿na podzieliæ na zewnêtrzne i we-
wnêtrzne oraz przetoki z u¿yciem w³asnych naczyñ
chorego lub z wykorzystaniem materia³u sztucznego
(najczêœciej politetrafluoroetylenu PTFE, Gore-Texu)
zwane graftami naczyniowymi. W Polsce u 75% cho-
rych hemodializowanych wykonuje siê przetokê Cim-
mino-Brescii, czyli po³¹czenie têtnicy promieniowej
(³ac. arteria radialis) z ¿y³¹ odpromieniow¹ (³ac. vena
cephalica) w okolicy nadgarstka, sposobem bok do
boku, bok do koñca lub koniec têtnicy do koñca ¿y³y.
W USA najczêstszym rodzajem zespoleñ s¹ goretexowe
grafty naczyniowe. Grafty naczyniowe nie wymagaj¹
przygotowañ do nak³uwania, jednak po ich za³o¿eniu
u hemodializowanych chorych wzrasta ryzyko wyst¹-
pienia powik³añ (zakrzepicy, têtniaków, krwawieñ po
wk³uciach), co wp³ywa na krótszy czas u¿ywania
(œrednio ok. 2–3 lat) i wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ sta³ego
stosowania leków przeciwkrzepliwych. Zespoleniami
o najd³u¿szym czasie u¿ywania (nawet do kilkunastu
lat) s¹ przetoki z w³asnych naczyñ [5, 8].

Dostêp zewnêtrzny umo¿liwiaj¹ dwukana³owe cew-
niki naczyniowe czasowe (u¿ywane zwykle od kilku dni
do kilku tygodni), stosowane w ka¿dym przypadku, gdy
zachodzi pilna koniecznoœci przeprowadzenia zabiegu
hemodializy. Cewniki sta³e typu Perm-cath s¹ u¿ywane
u chorych dializowanych jako sta³y dostêp naczyniowy.
S¹ to cewniki miêkkie, silikonowe, z mufk¹, zak³adane
chirurgicznie albo do ¿y³y szyjnej wewnêtrznej, albo do
¿y³y podobojczykowej, z wytworzeniem tunelu podsk-
órnego i wyprowadzeniem koñcówek cewnika na klatkê
piersiow¹. Niedogodnoœciami cewników permanentnych
w porównaniu do zespoleñ naczyniowych s¹ znacznie
krótszy, œredni czas u¿ywania cewnika (najczêœciej po-
ni¿ej 1 roku, œrednio 2–3 lata), czêste problemy z pra-
wid³owym funkcjonowaniem cewnika i wy¿szy procent
rewizji oraz ryzyko miejscowego i uogólnionego zaka-
¿enia. Niezaprzeczaln¹ zalet¹ cewników sta³ych jest
unikniêcie bólu zwi¹zanego z nak³uwaniem przetok
i oszczêdzenie naczyñ krwionoœnych na koñczynie cho-
rego.

8. OCENA CZYNNOŒCI ZESPOLENIA,
RECYRKULACJA KRWI

Podstawow¹ metod¹ do oceny zespolenia jest badanie
ultrasonograficzne oraz badanie dopplerowskie. Nie-
inwazyjn¹ metoda mo¿e okazaæ siê termografia przetoki
(patrz rozdzia³ 3.6). Zalet¹ badania USG jest jego dostê-
pnoœæ, nieinwazyjnoœæ i powtarzalnoœæ. Tradycyjn¹
metod¹ oceny anatomicznej zespolenia jest inwazyjne
badanie radiologiczne – flebografia (fistulografia). Bar-
dzo prostym sposobem oceny sprawnoœci hemodyna-
micznej przetoki jest wyliczenie tzw. procentu recyrku-
lacji wed³ug wzoru [11]

%
–

–
% ,R

c C

c C
B Bi

B Bo

� �100 (7)

gdzie cB – stê¿enie mocznika w ¿yle obwodowej.

Recyrkulacja powy¿ej 20% mo¿e w zasadniczy spo-
sób obni¿aæ skutecznoœæ dializy i pogarszaæ adekwat-
noœæ leczenia. Zwiêkszanie w tym przypadku przep³y-
wu krwi w celu poprawienia skutecznoœci zabiegu nie
przynosi oczekiwanego skutku.

9. BIOZGODNOŒÆ TERAPII

W czasie ka¿dego zabiegu hemodializy krew pacjenta
kontaktuje siê z materia³ami, z których zbudowany jest
uk³ad kr¹¿enia pozaustrojowego. Kluczow¹ pozycj¹
uk³adu jest b³ona dializacyjna. Pod pojêciem biozgod-
noœci kryje siê szeroko rozumiany brak odpowiedzi or-
ganizmu lub reakcji na kontakt z materia³ami, urz¹dze-
niami lub uk³adami, tak ze strony krwi jak i tkanek lub
innych narz¹dów. Do nastêpstw biologicznych kontaktu
z b³on¹ dializacyjn¹ zalicza siê adsorpcjê p³ytek na po-
wierzchni b³ony i aktywacjê krwinek uk³adu bia³o-
krwinkowego z wyraŸn¹ przejœciow¹ leukopeni¹ oraz
aktywacj¹ uk³adu dope³niacza. Dochodzi do pobudze-
nia krzepniêcia, fibrynolizy i kininogenezy. U wielu
chorych mo¿na zaobserwowaæ objawy tzw. zespo³u
pierwszego u¿ycia w odpowiedzi na u¿yty do steryliza-
cji dializatora tlenku etylenu (ETO). B³ony celulozowe
s¹ bardziej bioniezgodne w porównaniu do b³on synte-
tycznych. PóŸnym nastêpstwem reakcji organizmu na
nie do koñca biozgodny uk³ad kr¹¿enia pozaustrojo-
wego mo¿e byæ: zwiêkszona œmiertelnoœæ, podatnoœæ na
zaka¿enia bakteryjne, w tym gronkowcowe, amyloido-
za podializacyjna z kumulacj¹ �-2 mikroglobuliny oraz
niedo¿ywienie. Reutylizacja dializatorów (ich wielo-
krotne u¿ycie) nie poprawia ich biozgodnoœci.
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10. DAWKA DIALIZY;
METODY OCENY ADEKWATNOŒCI
HEMODIALIZOTERAPII

Rokowanie chorych przewlekle hemodializowanych
zale¿y od iloœci dializy dostarczonej ka¿demu z nich.
Zasada tzw. „z³otego standardu” – dializator o najwiêk-
szej z mo¿liwych powierzchni, przep³yw krwi co naj-
mniej 250 ml/min i czas dializy 4 godziny – nie zawsze
przek³ada³a siê na wynik w postaci dobrego samopoczu-
cia chorych, niskich stê¿eñ podializacyjnych toksyn
markerowych, obni¿onej chorobowoœci lub œmiertelno-
œci. Stosowanie tej zasady nie stwarza tak¿e mo¿liwoœci
indywidualizowania terapii. Dopiero modelowanie ki-
netyczne dializy i wykorzystanie uproszczonych modeli
matematycznych opisuj¹cych toksemiê mocznicow¹
pozwoli³o na zdefiniowanie kilku wyliczanych parame-
trów modelu, których wartoœæ liczbowa korelowa³a
z rokowaniem chorych. Modelowanie pozwoli³o na wy-
liczenie wartoœci generacji mocznika G i katabolizmu
bia³ka PCR (Protein Catabolic Rate). Znormalizowany
do objêtoœci dystrybucji i wyra¿ony w gramach/kg ma-
sy cia³a/dobê wspó³czynnik katabolizmu bia³ka nPCR
(normalised Protein Catabolic Rate) jest dziœ powszech-
nie u¿ywany do oceny stanu od¿ywienia dializowanych
chorych. Iloœæ dostarczonej pacjentowi dializy mo¿na
oceniaæ za pomoc¹ kilku wskaŸników. WskaŸnika stop-
nia wydializowania mocznika URR (Urea Removal
Rate), niekinetycznego parametru opisanego wzorem

URR
c c t

c
d�

( )– ( )

( )

0

0
(8)

bazuj¹cego wy³¹cznie na wartoœciach stê¿eñ mocznika,
c, na pocz¹tku (t = 0) i koñcu dializy (t = td). Mo¿na te¿
stosowaæ co najmniej dwa inne parametry wynikaj¹ce z
modelowania, tj. wskaŸnik dializy (ang. dialysis index)
Kt/V lub uœrednione stê¿enie mocznika w czasie TAC
(ang. time averaged concentration). Zw³aszcza wskaŸ-
nik dializy Kt/V, bêd¹cy frakcjonowanym klirensem
objêtoœci dystrybucji, zrewolucjonizowa³ dializoterapiê
i jest obecnie powszechnie u¿ywanym parametrem
oceny adekwatnoœci dializy oraz umo¿liwia przepisanie
dawki dializy praktycznie ka¿demu pacjentowi. Jego
wartoœæ liczbowa wyznaczona z modelu jedno- i dwu-
przedzia³owego wprost lub za pomoc¹ równañ estymu-
j¹cych koreluje znamiennie z rokowaniem wyra¿onym
jako chorobowoœæ lub œmiertelnoœæ chorych. Uznaje
siê, ¿e wartoœæ Kt/V<0,8 oznacza niedodializowanie,
a za adekwatn¹ uznajê siê tak¹ dializê, w której Kt/V jest
równe lub wiêksze 1,2. Oznacza to pewne minimum
dializacyjne równoznaczne z oczyszczeniem podczas
sesji hemodializy 120% objêtoœci dystrybucji chorego.

Wartoœæ wskaŸnika tygodniowego, oznaczanego jako
KT/V, u osób hemodializowanych (typowe wartoœci: od
3,6 do 4,0) pozostaje w olbrzymiej dysproporcji do
KT/V zdrowej nerki (ok. 28!), co mo¿e t³umaczyæ wiele
komplikacji zdrowotnych, na które nara¿eni s¹ dializo-
wani pacjenci. Uproszczony wzór bazuj¹cy na wartoœci
logarytmu naturalnego z proporcji stê¿eñ Kt/V =
ln(c(0)/c(td)) umo¿liwia planowanie zabiegu. Zak³ada-
j¹c wartoœæ wskaŸnika Kt/V w przedziale od 0,3 do 1,4
(traktowan¹ jako dawkê dializy przepisan¹) oraz stê¿e-
nie mocznika po dializie, a ponadto mierz¹c stê¿enie
mocznika przed dializ¹, przyjmuj¹c wartoœæ objêtoœci
dystrybucji, V, na podstawie przybli¿onej zale¿noœci
(0,6 masy cia³a) i wartoœæ klirensu dializatora mo¿na
wyliczyæ czas trwania zabiegu

t
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K

c

c td
d d
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Przyk³adowo czas trwania hemodializy pacjenta o ma-
sie cia³a 70 kg z pocz¹tkowym stê¿eniem mocznika
35 mmol/l, które chcemy obni¿yæ o 70% do 10,5 mmol/l
(Kt/V = 1,2), z wykorzystaniem dializatora o klirensie
180 ml/min, bêdzie wynosi³:

t d �
�

�
( , )0 6 70000

180

ml

ml / min
1,2 = 280 min = 4 godz. i 40 min.

Po wykonaniu zabiegu hemodializy i zmierzeniu
uzyskanej wartoœci stê¿enia, c(td), mo¿emy wyliczyæ
wartoœæ Kt/V opisuj¹c¹ dawkê dostarczon¹. Je¿eli war-
toœæ ta bêdzie ni¿sza od przepisanej, oznacza to b³¹d
w oszacowaniu wartoœci KoA dializatora, przep³ywu
krwi, przep³ywu dializatu lub zawy¿enie objêtoœci dys-
trybucji, obecnoœæ recyrkulacji w dostêpie naczynio-
wym lub skrócenie efektywnego czasu zabiegu hemo-
dializy! To abecad³o wspó³czesnej dializoterapii nadal
nie przemawia do wyobraŸni wielu lekarzy odpowie-
dzialnych za leczenie chorych. Obliczenia dawki dializy
wymagaj¹ posiadania zwyk³ego in¿ynierskiego kalku-
latora z funkcj¹ logarytmu naturalnego.

Opis modelowania hemodializy przedstawiono
w rozdziale 1.10. W tabeli 4 przedstawiono podstawo-
we wzory, pozwalaj¹ce na wyliczenie wartoœci dawki
dializy dostarczonej, z komentarzem o ograniczeniach
wp³ywaj¹cych na wynik. W tabeli 5 przedstawiono po-
zosta³e parametry wynikaj¹ce z modelowania kinetycz-
nego wraz z komentarzem o ich przydatnoœci do oceny
adekwatnoœci leczenia hemodializowanych dzieci, któ-
re stanowi¹ szczególna grupê pacjentów ze wzglêdu ko-
niecznoœæ utrzymywania ich w dodatnim bilansie azoto-
wym (wzrost, rozwój).

Jacek A. Pietrzyk, Przemys³aw Korohoda
Sztuczna nerka
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Wzór
Zakres wartoœci

zalecanych
Komentarz

PUR
c c td� �
( )– ( )

( )
%

0

0
100

65÷70%

Procentowe usuwanie mocznika
(ang. percent urea removal);
nie uwzglêdnia tworzenia mocznika
ani zjawiska odbicia

Kt V
c

c td
/ ln

( )

( )
�

�

�


�

�
�

0

1,2÷1,4
Nie uwzglêdnia tworzenia mocznika,
odbicia ani ultrafiltracji
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0 008

4 3 5 minimum 1,3

Model 1-przedzia³owy (ang. single-pool),
nie uwzglêdnia efektu odbicia;
td w godz.

dpKt V spKt V
td

/ / –
,

,� �
�

�


�

�
� �1

0 6
0 3 minimum 1,16

Wed³ug modelu 2-przedzia³owego
(ang. double-pool) dla obwodowego
dostêpu naczyniowego

Tabela 4
Obliczanie dawki dializy dostarczonej z wykorzystaniem wskaŸnika dializy Kt/V, w ró¿nych modyfikacjach

�ród³o: [9]

Parametry Opis

WskaŸnik dializy Kt/V

Uniwersalny parametr okreœlaj¹cy dawkê dializy. Po przekroczeniu przez Kt/V
wartoœci 1,4 dochodzi do obni¿enia stê¿eñ kreatyniny. Statystycznie istotnie koreluje
z nPCR. U doros³ych dawka dializy koreluje z nPCR do wartoœci Kt/V ,1,8.

Wartoœci prawid³owe 1,2÷1,4; zalecane u dzieci – 1,4.

Uœrednione stê¿enie mocznika
w czasie TAC

(ang. time averaged concentration)

Okreœla skumulowanie nara¿enia pacjenta na mocznicê; matematycznie odpowiada
polu pod krzyw¹ w cyklu dializacyjnym ze œrodka tygodnia; u dzieci hemodializo -
wanych silnie koreluje z katabolizmem bia³ka (TAC = 7,147nPCR + 6,232; n = 347;
r = 0,7; p = 0,000001) [3].

Niskie wartoœci (poni¿ej 40 mg% BUN) œwiadcz¹ o niedo¿ywieniu lub skutecznym
klirensie resztkowym.

Wysokie wartoœci (80–100 mg% BUN) s¹ typowe dla niedodializowania i/lub bardzo
wysokiego katabolizmu bia³ka.

Wartoœci prawid³owe 50 mg% BUN, tj. 17,8 mmol/l mocznika (±3,56 mmol/l).

Wspó³czynnik (znormalizowany)
katabolizmu bia³ka nPCR

(ang. protein catabolic rate)

Wyliczona, znormalizowana do objêtoœci dystrybucji iloœæ zmetabolizowanego bia³ka
w g/kg masy cia³a / dobê.

Podstawowy parametr metaboliczny pozwalaj¹cy oceniæ stan od¿ywienia. Wartoœci
poni¿ej 0,8 g/kg/dobê mog¹ œwiadczyæ o niedo¿ywieniu.

Hiperkatabolizm (nPCR > 1,4 g/kg/dobê) mo¿e byæ przyczyn¹ gwa³townego wzrostu
stê¿eñ mocznika i TAC.

Norma w zakresie 0,8÷1,2 g/kg/dobê.

Tabela 5
Parametry skutecznoœci hemodializy wynikaj¹ce z modelowania klinicznego dializy, mo¿liwe do stosowania u dzieci

BUN (Blood Urea Nitrogen, azot mocznika krwi); dziel¹c wartoœæ mg% BUN przez 2,81 otrzymujemy stê¿enie mocznika
w mmol/l.



11. DIALIZOTERAPIA W PRZYSZ£OŒCI

Wspó³czesne maszyny hemodializacyjne staj¹ siê coraz
bardziej z³o¿onym, naszpikowanymi elektronik¹ urz¹-
dzeniami medycznymi wysokiej klasy, najczêœciej pro-
gramowanymi i sterowanymi cyfrowo, wyposa¿onymi
w interfejs do komunikowania siê z personelem. W wie-
lu jednak stacjach nadal pracuj¹ starszego typu maszyny
sterowane analogowo, o poprawnie dzia³aj¹cych uk³a-
dach z przewag¹ mechaniki i prostej elektroniki. Autorzy
s¹ przekonani, ¿e jakoœæ oferowanej pacjentom hemo-
dializy tylko w nieznacznym stopniu zale¿y od stopnia
skomputeryzowania maszyny – a przede wszystkim od
profesjonalizmu kadry medycznej; pielêgniarek dializa-
cyjnych i lekarzy, a tak¿e niejednokrotnie – informaty-
ków..! Musimy pamiêtaæ, ¿e sztuczna nerka, to tak nap-
rawdê tylko „sztuczny k³êbuszek1” i to o ograniczonych
mo¿liwoœciach oczyszczania [1]. Byæ mo¿e najbli¿sze
lata odsun¹ w cieñ wspó³czesn¹ maszynê dializacyjn¹
i klasyczny dializator lub hemodiafiltr. Nanotechnologia
umo¿liwia ju¿ dziœ konstrukcjê b³on dializacyjnych
o gruboœci 1÷2 nm, zarówno o olbrzymich zdolnoœciach
filtracyjnych (odpowiadaj¹cych czynnoœci k³êbuszka),
jak i programowanej, selektywnej pó³przepuszczalnoœci
(odpowiednik czynnoœci kanalika nerkowego). Tak
skonstruowana jednostka, okreœlona wstêpnie jako
„system sztucznych nefronów o pracy ci¹g³ej” (ang.
continously functioning artificial nephron system) mo¿e
oznaczaæ koniec ery sztucznej nerki, rozpoczêtej kli-
nicznymi eksperymentami doktora G. Haasa w 1924 r.
w Giesen i pierwsz¹ – zakoñczon¹ sukcesem hemodia-
liz¹ w 1943 r. (wykonan¹ w Kempen przez dra Willema
Kolfa), a zakoñczonej eksperymentami Allena Nissen-
sona (2005) [7].
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Rys. 10. Koncepcja „nano-nerki” A. Nissensona. Filtruj¹ca b³ona G (po prawej) o gruboœci ok. 2 nm i 1016 porów/cm2 – produkuje
ultrafiltrat zawieraj¹cy toksyczne produkty przemiany materii. Od charakterystyki b³ony T zaopatrzonej w system odpowiednio
skonstruowanych kana³ów zale¿y, które ze zwi¹zków nie przeszed³szy na druga stronê b³ony, zostan¹ usuniête. B³ona G kontaktu-

j¹ca siê z krwi¹ jest biozgodna, nie wymaga heparynizacji. Filtracja nastêpuje pod ciœnieniem w³asnym krwi
�ród³o: [7]

1 Mowa o tzw. k³êbuszkach nerkowych, mieszcz¹cych siê w torebkach Bowmana, stanowi¹cych pocz¹tkow¹, filtruj¹c¹ czêœæ
elementów buduj¹cych mi¹¿sz nerek – tzw. nefronów.
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3.6.B. Sztuczna nerka
Klaudia Czopek, Dorota Marszalik

1. DO CZEGO POTRZEBNE
S¥ NAM NERKI?

Nerki s¹ odpowiedzialne za utrzymanie sta³ej objêtoœci
oraz odpowiedniego sk³adu p³ynów wewn¹trzustrojo-
wych, regulacjê gospodarki wapniowo-fosforowej i kwa-
sowo-zasadowej oraz produkcjê niektórych hormonów.

W procesach tych bior¹ udzia³ nastêpuj¹ce mecha-
nizmy:

– Filtracja k³êbkowa (tworzenie moczu pierwotnego
ok. 150 litrów dziennie). Wynika to z tego, ¿e w tym
czasie cale osocze jest oko³o 40 razy przefiltrowane

Sk³ad moczu pierwotnego jest prawie identyczny
jak osocza, bêd¹cego p³ynem fizjologicznym.

– Resorpcja zwrotna na poziomie kanalików nerko-
wych (g³ównie kanalików proksymalnych i pêtli
Henlego);

– Wydzielanie kanalikowe (w obrêbie kanalików
proksymalnych i dystalnych);

– Wychwyt niektórych substancji przez komórki ka-
nalików proksymalnych [3].

1 Rysowa³ Micha³ Bisaga wg [16].

Rys. 1. Budowa nerki i nefronu
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Dlatego uszkodzenie i niewydolnoœæ nerek powodu-
je zaburzenia funkcjonowania ca³ego organizmu, jego
zatrucie oraz inne schorzenia (m.in. nadciœnienie têtni-
cze, zaburzenie wapnienia koœci).

2. KIEDY NERKI PRZESTAN¥ DZIA£AÆ...

Prawid³owe dzia³anie nerkom mo¿e przywróciæ lecze-
nie farmakologiczne, które niestety czêsto okazuje siê
niewystarczaj¹ce. Zachodzi wtedy koniecznoœæ zast¹-
pienia czynnoœci uszkodzonych nerek poprzez trans-
plantacjê lub dializoterapiê. Dializoterapia pozwala
prze¿yæ pacjentowi oczekuj¹cemu na przeszczep nerki.
Niestety nie ka¿dy chory ma szansê na nowy narz¹d. Ci,
u których nie mo¿na dokonaæ przeszczepu, s¹ skazani
na dializoterapiê do koñca ¿ycia. Stosuje siê dwie meto-
dy dializoterapii: hemodializê i dializê otrzewnow¹ [4].

3. JAK OCZYŒCIÆ KREW
POZA ORGANIZMEM PACJENTA?

Hemodializa polega na oczyszczaniu krwi z substancji
toksycznych w sztucznej nerce, czyli poza ustrojem.
Stosuje siê j¹ w przypadku, gdy nerki utraci³y swoje
funkcje, stê¿enie potasu szybko narasta i obni¿a siê stê-
¿enie dwutlenku wêgla w surowicy krwi. S³u¿y do lecze-
nia zaawansowanej i przewlek³ej niewydolnoœci nerek,
a tak¿e niektórych zatruæ.

Jak to dzia³a?
W trakcie zabiegu krew kr¹¿y pomiêdzy aparatem

a pacjentem. W tym celu tworzy siê po³¹czenie têtnicy
i ¿y³y (przetokê têtniczo-¿yln¹) w przedramieniu lub
w innych miejscach (w pachwinie, w ramieniu, pod
pach¹, w okolicy obojczyka, itd.). Przez wk³ucie do
przetoki doprowadza siê krew do sztucznej nerki, w któ-
rej jest oczyszczana, a nastêpnie odprowadzana do or-
ganizmu pacjenta. Krew w dializatorze przep³ywa przez
kapilary (cienkie rurki o œrednicy np. 200÷300 mikro-
metrów) zamkniête w pojemniku, w którym znajduje siê
p³yn dializacyjny o odpowiednim pH i stê¿eniu elektro-
litów, co pozwala na usuniêcie z krwi niepo¿¹danych
substancji, nie wp³ywaj¹c jednoczeœnie w znacz¹cy
sposób na stê¿enie wa¿nych dla ¿ycia bia³ek ani jonów.
Woda i elektrolity mog¹ wêdrowaæ przez b³ony pó³-
przepuszczalne w obie strony, dziêki czemu ich stê¿enie
we krwi pozostaje niezmienione. Aby zapobiec krzep-
niêciu krwi znajduj¹cej siê poza ustrojem, podaje siê he-
parynê. Ka¿demu pacjentowi indywidualnie ustala siê
rodzaj dializatora, sk³ad p³ynu dializacyjnego, czas dia-
lizy oraz dawkê heparyny [4, 6, 8].

Zazwyczaj w czasie jednego zabiegu przez sztuczn¹
nerkê przep³ywa od 50 do 70 litrów krwi. Wynika to
z faktu, ¿e krew cz³owieka (ok. 5 litrów) przep³ywa
wielokrotnie przez aparaturê, ulegaj¹c stopniowemu
oczyszczaniu. Czas i czêstotliwoœæ zabiegu jest dopaso-
wywana indywidualnie do pacjentów. Mo¿e on byæ
przeprowadzany co 2–4 dni przez 2–6 godzin [9].

4. WADY I OGRANICZENIA

Wad¹ opisanej wy¿ej metody jest to, ¿e organizm pod-
dawany jest ci¹g³emu szokowi metabolicznemu. Iloœæ
zbêdnych produktów przemiany materii, toksyn i nad-
mierna iloœci wody, d³ugo roœnie i nagle podczas zabie-
gu zostaje gwa³townie wyeliminowana. Podczas takie-
go sposobu leczenia trudno utrzymaæ sta³e wartoœci he-
modynamiczne, co jest niebezpieczne zw³aszcza dla
chorych z problemami kr¹¿enia.

Hemodializa ratuje ¿ycie osobom cierpi¹cym na nie-
wydolnoœæ nerek, ale jest bardzo uci¹¿liwa. Zabieg ten
wymaga fachowego personelu, specjalistycznego sprzê-
tu i stacji uzdatniania wody. Dlatego chorzy musz¹ co
drugi dzieñ na kilka godzin porzuciæ swoje zajêcia
i udaæ siê do szpitala lub stacji dializ. Dodatkowym
utrudnieniem jest fakt, i¿ czêsto oœrodki, w których
przeprowadza siê takie zabiegi, s¹ znacznie oddalone od
miejsca zamieszkania pacjenta.

Nie wszyscy chorzy mog¹ byæ poddawani hemodia-
lizie. Przeciwwskazaniami s¹ np.: zaawansowane usz-
kodzenia innych narz¹dów, podesz³y wiek, nowotwory,
mia¿d¿yca, a nawet brak zgody pacjenta na leczenie
[9, 10].

5. CHORY NIE MUSI BYÆ SKAZANY
NA CI¥G£E PRZEBYWANIE
W SZPITALU!

Alternatyw¹ dla hemodializy jest dializa otrzewnowa –
wewn¹trzustrojowa metoda oczyszczania krwi ze szko-
dliwych substancji. Poddawane jej s¹ dzieci z ostr¹ lub
przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek, chorzy z niewydol-
noœci¹ wieñcow¹ i sercowo-naczyniow¹, cukrzyc¹,
sk³onnoœci¹ do niskiego ciœnienia, zaka¿eni wirusem
HIV, wirusem zapalenia w¹troby oraz ci, u których nie-
mo¿liwe jest wytworzenie sprawnego dojœcia naczy-
niowego dla hemodializ. Istotn¹ grupê pacjentów stano-
wi¹ osoby, u których zosta³a zachowana resztkowa
czynnoœæ nerek.

Jak to dzia³a?

Jako pó³przepuszczaln¹ b³onê dializacyjn¹ wykor-
zystuje siê b³on¹ otrzewnow¹ wyœcielaj¹c¹ jamê
brzuszn¹. W jamie brzusznej pacjenta umieszcza siê na
sta³e cewnik Tenckhoffa, poprzez który wprowadza siê
p³yn dializacyjny. Do p³ynu dializacyjnego na zasadzie
osmozy przechodzi z krwi woda i zbêdne produkty
przemiany materii. Pacjent mo¿e sam wymieniaæ p³yn
dializacyjny lub korzystaæ z cyklera, który pod³¹czony
na noc automatycznie dokonuje wymiany p³ynu dializa-
cyjnego. Dializê otrzewnow¹ dzielimy na CADO (ci¹g-
³¹ ambulatoryjn¹ dializ¹ otrzewnow¹) i ADO (automa-
tyczna dializa otrzewnowa).
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Dializa otrzewnowa pozwala na utrzymanie sta³ych
wartoœci parametrów biochemicznych i kontrolowanie
przebiegu choroby. Mo¿e byæ stosowana u chorych,
u których wystêpuj¹ przeciwwskazania do stosowania
dializy pozaustrojowej. Jej zalet¹ jest fakt, i¿ krew jest
co kilka godzin oczyszczana ze szkodliwych substancji.
Jest metod¹ tañsz¹, poniewa¿ chory sam wykonuje za-
bieg w domu i nie ma potrzeby zaanga¿owana specjal-
nego oddzia³u i personelu. Jest te¿ wygodniejsza [5, 6].

6. OD CZEGO SIÊ ZACZÊ£O...
KRÓTKA HISTORIA HEMODIALIZY

Ju¿ w staro¿ytnoœci i w œredniowieczu ludzie próbowali
sobie radziæ z problemem leczenia mocznicy (niewy-
dolnoœci¹ nerek). Metody by³y doœæ radykalne, tj.: wy-
pocenia, gor¹ce ³aŸnie, upusty krwi czy wlewy oczysz-
czaj¹ce.

7. OŒ CZASU HEMODIALIZY

Rys. 2. Zasada dzia³ania dializy otrzewnowej
�ród³o: [15]

Rys. 3. U góry: upust krwi; na dole: wlewy oczyszczaj¹ce

Rys. 4. Historia hemodializy
�ród³o: [2, 11–14, 17]
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8. WYBRANE FAKTY Z HISTORII

T. Graham szkocki chemik sformu³owa³ prawo dyfuzji
gazów zwane prawem Grahama w 1854 roku czym za-
pocz¹tkowa³ naukowe podstawy dializy. W historii roz-
woju dializ znamienne miejsce zaj¹³ Abel John Jacob
(1857–1938), amerykañski biochemik i farmaceuta,
wspó³twórca idei sztucznej nerki. W roku 1913 opubli-
kowa³ pracê na temat pierwszej sztucznej nerki wspól-
nie z L.G. Rowntree i B.B. Turnerem. Usun¹³ z krwi
królika salicylany stosuj¹c dializê zewn¹trzustrojow¹
aparatem w³asnej konstrukcji [1, 7].

W roku 1924 zosta³a przeprowadzona pierwsza dia-
liza u pacjenta z ostr¹ niewydolnoœci¹ nerek. Zabieg ten
wykona³ prof. Georg Haas w Giessen. Prze³omu w he-
modializie dokona³ W. Wolff w 1945 r. Za pomoc¹ kil-
kakrotnego zabiegu hemodializy zdo³a³ utrzymaæ przy
¿yciu 67-letni¹ kobietê z ostr¹ niewydolnoœci¹ nerek do
czasu odtworzenia ich funkcji. Wyzdrowia³a po tygod-
niowej dializoterapii; zmar³a w 6 lat póŸniej na chorobê
nie pozostaj¹c¹ w zwi¹zku z niewydolnoœci¹ nerek. Za-
stosowa³ bêbnowy dializator rotacyjny z rurek celofa-
nowych.

Na rysunku 6 przedstawiona jest pierwsza sztuczna
nerka [1, 7].

Równoczeœnie w 1945 roku N. Alwall zbudowa³ dia-
lizator z pionowo ustawionym podwójnym walcem
o przeziernej œcianie. Na wewnêtrznym walcu by³a na-
winiêta dwudziestometrowa rura celofanowa zabezpieczo-
na zewnêtrznym walcem zapewniaj¹cym sta³¹ objêtoœæ
krwi w aparacie. Zbiornik w którym mieœci³y siê walce
mia³ wielkoœæ i wygl¹d pralki i by³ zanurzony w p³ynie
dializacyjnym. Przep³yw krwi wymuszany by³ pomp¹.

9. JAK POD£¥CZYÆ PACJENTA
DO APARATURY?

W 1960 roku B. Scribner opracowa³ po³¹czenie têtni-
czo-¿ylne, które pozwoli³o na stosowanie wielokrotnych
zabiegów hemodializy, umo¿liwiaj¹cych leczenie tak¿e
chorych z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek. Ulepszane
i modyfikowane po³¹czenia têtniczo – ¿ylne do dnia dzi-
siejszego maj¹ zastosowanie w hemodializie (rys. 7).
Wtedy równie¿ powsta³a Komisja Kwalifikuj¹ca (The
Seattle Patient Selection Committee) do zabiegu hemo-
dializy [1, 7].

10. PRZYKRE NIESPODZIANKI

Zabieg hemodializy nie odbywa³ siê niekiedy bez nie-
przewidzianych sytuacji i ró¿nego rodzaju komplikacji.
Musimy sobie uœwiadomiæ, ¿e personel medyczny by³

Rys. 5. Sztuczna nerka wed³ug Abla, Rowntree i Turnera
�ród³o: [2]

Rys. 6. Pierwsza sztuczna nerka
�ród³o: [2]

Rys. 7. Przyk³ad stosowanego do dziœ po³¹czenia têtniczo-
-¿ylnego na przedramieniu

�ród³o: [1]
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ci¹gle nara¿ony na jakieœ zaka¿enia, gdy¿ mia³ do czy-
nienia z otwartymi naczyniami pacjentów. Ale i w druga
stronê, brak higieny ze strony pielêgniarek i lekarzy te¿
mog³y prowadziæ do wirusowego zapalenia w¹troby. Przy-
k³adowe przyczyny ukazuje schematycznie rysunek 8.

Obecnie stosuje siê wiele odmian hemodializy oraz
wiele typów aparatów. Znacz¹cym postêpem by³o zbu-
dowanie sztucznej nerki kapilarnej. G³ówn¹ zalet¹
wspó³czesnych dializatorów, jest du¿a efektywnoœæ dia-
lizy przy ma³ej pojemnoœci wewnêtrznej, nie wymaga-
j¹cej wype³nienia krwi¹ przed rozpoczêciem zabiegu.
Umo¿liwi³o to szybki rozwój dializoterapii pediatrycz-
nej [5].

11. POTRZEBY WIÊKSZE
OD MO¯LIWOŒCI

Pomimo rozwijaj¹cej siê nefrologii klinicznej roœnie
liczba ludzi z niewydolnoœci¹ nerek, a co za tym idzie,
pacjentów dializowanych b¹dŸ poddanych operacji
przeszczepu nerki. Statystykê dla Polski przedstawia
poni¿szy wykres.

Autorki sk³adaj¹ podziêkowanie panu dr. hab. med.
Jackowi A. Pietrzykowi za udostêpnienie materia³ów
i cenne sugestie.
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3.7.A. Fizykoterapia
Zbigniew Damijan, Ma³gorzata Gajda

Fizykoterapia wywodzi siê z przyrodolecznictwa, które
wykorzystywa³o do celów leczniczych i diagnostycznych
œrodki lub zjawiska wystêpuj¹ce w przyrodzie, znane od
zarania ludzkoœci. W czasach staro¿ytnych zabiegi re-
habilitacyjne wykonywano przy œwi¹tyniach poœwiêco-
nych bóstwu opiekuj¹cemu siê danymi si³ami przyrody,
np. helioterapia przy œwi¹tyni Apollina, talassoterapia
(k¹piele morskie) przy œwi¹tyni Posejdona. Prekursora-
mi nowoczesnego przyrodolecznictwa byli S. Kneipp
i V. Priessnitz. W przyrodolecznictwie s¹ wykorzysty-
wane m.in.: czynniki termiczne, woda, powietrze, œwiat-
³o, po¿ywienie, leki roœlinne oraz ruch. Dzia³aj¹ one po-
budzaj¹co na fizjologiczne mechanizmy regulacyjne
i samozdrowienie organizmu.

Fizjoterapia, medycyna fizykalna jest dzia³em medy-
cyny klinicznej wykorzystuj¹cym do leczenia, rehabili-
tacji i profilaktyki ró¿ne postaci energii fizycznej, wy-
stêpuj¹ce w przyrodzie (m.in. energiê elektryczn¹, mag-
netyczn¹, dŸwiêk, promieniowania elektromagnetyczne,
temperaturê), a w pewnych przypadkach równie¿ bodŸ-
ce chemiczne (wód mineralnych, peloidów). Seryjnie
stosowane zabiegi fizykoterapii usprawniaj¹ czynnoœci
narz¹dów, powoduj¹c równie¿ korzystne zmiany ich
struktury, zwiêkszaj¹ wydolnoœæ ogóln¹ ustroju i korzy-
stnie przestrajaj¹ czynnoœci autonomicznego uk³adu ner-
wowego, zwalczaj¹ ból i stany zapalne. Fizykoterapia
obejmuje takie dzia³y jak: elektroterapiê, magnetotera-
piê, ultrasonoterapiê, fototerapiê, wodolecznictwo oraz
termoterapiê. Fizykoterapia stanowi podstawê leczenia
uzdrowiskowego.

1. ELEKTROTERAPIA
PR¥DAMI MA£EJ CZÊSTOTLIWOŒCI
TZW. ELEKTROSTYMULACJA

Elektroterapia to dzia³ fizykoterapii zajmuj¹cy siê lecze-
niem zachowawczym przy zastosowaniu pr¹du elekt-
rycznego o ró¿nym napiêciu i czêstotliwoœci, wytwarza-
nego przez specjalne urz¹dzenia elektroterapeutyczne.
Do zabiegów z zakresu elektroterapii wykorzystuje siê
pr¹d sta³y np. do galwanoterapii, jontoforezy oraz k¹pieli
elektryczno-wodnych pr¹dy impulsowe ma³ej czêstotli-
woœci do 1 kHz, zaœ do zabiegów diadynamicznych pr¹dy
wielkiej czêstotliwoœci powy¿ej 100 kHz. W diatermii
krótkofalowej i przy pr¹dach d’Arsonvala ka¿dy z rodza-
jów pr¹du odznacza siê innym dzia³aniem leczniczym.

Wszystkie odmiany elektrostymulatorów s³u¿¹ jed-
nemu celowi, pobudzaniu tkanek w celach leczniczych.

Pod wp³ywem pr¹du miêœnie rozluŸniaj¹ siê lub kurcz¹,
stymulacja nerwów wywo³uje znieczulenie lub pobudza
ruchy, dzia³aj¹c na tkankê kostn¹, pr¹d elektryczny po-
budza jej wzrost, a stymulacja wszystkich tych tkanek
ma dobroczynny wp³yw na kr¹¿enie krwi.

Dzia³anie biologiczne elektrostymulacji wywo³uje
m.in.: kontrolowane skurcze miêœni, naœladuj¹ce nor-
maln¹ pracê miêœni, umo¿liwia æwiczenie miêœni, przy-
spiesza rekrutacjê (jednostek ruchowych) w³ókien miêœ-
niowych, powoduje zwiêkszenie wytwarzania endorfin
oraz usprawnia proces oczyszczania komórek z produk-
tów ubocznych przemiany materii przez uk³ad siatecz-
kowo-œródb³onkowy.

Wskazaniem do elektrostymulacji s¹ wszystkie sta-
ny, w których korzystne jest uzyskanie opisanych wy¿ej
skutków. Najczêœciej elektrostymulacjê wykorzystuje
siê w celu æwiczenia miêœni u pacjentów, którzy nie
mog¹ wykonywaæ samodzielnych æwiczeñ ze wzglêdu
na ból, ograniczenie ruchomoœci lub inne dysfunkcje
uk³adu nerwowo-miêœniowego. Stymulacja pr¹dem
elektrycznym znajduje zastosowanie nie tylko w choro-
bach miêœni szkieletowych, lecz równie¿ w chorobach
kobiecych, uk³adu moczowo-p³ciowego i chorobach
miêœni oczu, a od niedawna stosuje siê j¹ w zespole
bólowym stawu skroniowo-¿uchwowego i innych cho-
robach leczonych przez stomatologów.

Skutecznym sposobem leczenia kontuzji sportowych
jest tzw. metoda „rosyjska” polegaj¹ca na elektrosty-
mulacji pr¹dem o czêstotliwoœci 2400–2500 Hz i ró¿nej
d³ugoœci impulsów przy napiêciu wynosz¹cym100–500 V.

Przydatnoœæ elektrostymulacji w danym przypadku
okreœla siê na podstawie ogólnego stanu zdrowia pa-
cjenta i szczegó³owego rozpoznania. Elektrostymulacji
nie wolno stosowaæ w celach leczniczych przy œwie¿ym
z³amaniu koœci, krwotokach oraz zapaleniu ¿y³.

W przezskórnej stymulacji elektrycznej nerwów
(TENS) pr¹d elektryczny oddzia³uje na znajduj¹ce siê
w skórze zakoñczenia wyspecjalizowanych w³ókien
nerwowych (tzw. w³ókien A), którymi p³yn¹ do mózgu
bodŸce proprioceptywne (informacje o u³o¿eniu cia³a).
Zgodnie z zaproponowan¹ przez Melzacka i Walia teo-
ri¹ bólu, w³ókna te na swej drodze przechodz¹ przez
istotê galaretowat¹ rdzenia krêgowego, sk³adaj¹c¹ siê
z wyspecjalizowanych komórek bior¹cych udzia³ w prze-
kazywaniu impulsów nerwowych. Komórki te, nosz¹ce
nazwê komórek T, uczestnicz¹ równie¿ w przenoszeniu
bodŸców bólowych do wzgórza, bêd¹cego „oœrodkiem
bólu” w mózgu. BodŸce bólowe p³yn¹ ma³ymi w³ókna-
mi C, jednak prêdkoœæ przewodzenia jest znacznie



mniejsza ni¿ we w³óknach A. W wyniku tego sygna³y
przekazywane wzd³u¿ w³ókien A docieraj¹ do mózgu
szybciej ni¿ impulsy p³yn¹ce wzd³u¿ w³ókien C. Cho-
cia¿ oba rodzaje w³ókien i przewodzone przez nie bodŸ-
ce musz¹ przejœæ przez te same komórki T w rdzeniu
krêgowym, wiêkszoœæ impulsów docieraj¹cych tam po-
chodzi z w³ókien A, poniewa¿ w³ókna te s¹ liczniejsze
i szybciej przewodz¹ bodŸce. Je¿eli komórkê T porów-
naæ do bramki, przez któr¹ te sygna³y musz¹ siê prze-
dostaæ, mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e nadmiar bodŸców
z w³ókien A powinien zahamowaæ przep³yw wolniej-
szych bodŸców bólowych z w³ókien C. Jak widaæ, za
pomoc¹ „bramek” w komórkach T mo¿na zatrzymaæ
p³yn¹ce do mózgu bodŸce bólowe. Pacjent odczuje to
jako zmniejszenie nasilenia lub ca³kowite ust¹pienie
bólu. Jest to podstawowe za³o¿enie teorii kontrolowa-
nego przepustu rdzeniowego (ang. gatetheory) Walia
i Melzacka.

2. ELEKTROTERAPIA PR¥DAMI
WIELKIEJ CZÊSTOTLIWOŒCI
– DIATERMIA KRÓTKOFALOWA

Mo¿liwoœæ wytwarzania ciep³a g³êboko w tkankach,
gdzie nie dociera promieniowanie podczerwone i inne
rodzaje powierzchniowego promieniowania cieplnego,
znalaz³a uznanie w oczach praktyków i w stanach, w któ-
rych jest zalecana, od pocz¹tku okaza³a siê skuteczna.

Znajduje tu zastosowanie jedno z podstawowych
praw fizyki (prawo Charlesa), o rozszerzaniu siê ogrza-
nego gazu, którego przejawem jest w tym przypadku
rozszerzanie siê pêcherzyków powietrza uwiêzionych
w g³êbiej po³o¿onych jamach cia³a, np. w oskrzelikach
i zatokach przynosowych, co z kolei u³atwia oddychanie
i opró¿nianie tych przestrzeni, utrudnione ze wzglêdu
na stany skurczowe i zwê¿enie dróg odprowadzaj¹cych.
Zdolnoœæ ciep³a do uœmierzania bólu, rozluŸniania
miêœni szkieletowych i zwiêkszania przep³ywu krwi
wymywaj¹cej z przegrzewanego obszaru produkty
przemiany materii spowodowa³a, ¿e diatermia sta³a siê
bezpieczn¹, wygodn¹ i skuteczn¹ metod¹ leczenia.

Szybkie ruchy cz¹steczek znajduj¹cych siê w obrê-
bie wytwarzanego przez urz¹dzenie pola elektromagne-
tycznego s¹ przejawem podstawowego prawa fizyki,
zgodnie z którym ciep³o powstaje w wyniku drgañ
cz¹steczek. Gêsto upakowane cz¹steczki, czy te¿ gêste
tkanki, przegrzewaj¹ siê, oczywiœcie, ³atwiej od tkanek
o mniejszej gêstoœci. W trakcie zabiegu diatermii tkan-
ki: t³uszczowa, kostna i miêœniowa, ulegaj¹ przegrzaniu
w ró¿nym stopniu w zwi¹zku z ró¿n¹ ich gêstoœci¹, co
nale¿y wzi¹æ pod uwagê planuj¹c zabieg, a zw³aszcza
dobieraj¹c rodzaj elektrod i ich po³o¿enie.

Im mniejsza d³ugoœæ fal, czyli im wiêksza ich czê-
stotliwoœæ, tym g³êbiej fale przenikaj¹ w g³¹b cia³a.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e wytwarzanie ciep³a podczas za-
biegu diatermii krótkofalowej jest wynikiem zestrojenia
pacjenta z drganiami wysy³anymi przez aparat zabiegowy.

W przypadku organizmu cz³owieka skutkiem zestroje-
nia jest ciep³o powstaj¹ce g³êboko w tkankach ustroju.
Regulator mocy w urz¹dzeniach do diatermii jest po-
dobny do regulatora si³y g³osu w odbiornikach radio-
wych i telewizyjnych, s³u¿y on do okreœlenia poziomu
przegrzania tkanek. W celu odpowiedniego ustawienia
mocy aparatu osoba wykonuj¹ca zabieg powinna zapo-
znaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi poziomu mocy
zalecanego w ró¿nych chorobach i w zale¿noœci od po-
¿¹danej g³êbokoœci przenikania fal.

Gdy nale¿y przegrzaæ g³êbiej po³o¿one struktury,
a nie przypowierzchniow¹ warstwê t³uszczu (np. miê-
sieñ czworog³owy, staw barkowy, kolanowy) stosowa-
ne s¹ elektrody indukcyjne. Elektrody kondensatorowe
powoduj¹ odpowiednie przegrzanie struktur po³o¿onych
przy powierzchni cia³a lub w miejscach, gdzie warstwa
t³uszczu jest znikoma (np. tylna œciana klatki piersiowej).

Metoda ta jest stosowana w leczeniu przewlek³ych
i ³agodnych stanów chorobowych, wymagaj¹cych mini-
malnego przegrzania (np. zapalenie miêœni, zapalenie
stawów, stany zapalne miednicy mniejszej, zapalenie
ucha œrodkowego, oskrzeli, zatok obocznych nosa i gru-
czo³u krokowego) oraz mo¿e byæ zabiegiem pomocni-
czym (np. po zabiegu jonoforezy w celu u³atwienia
miejscowego wch³aniania jonów).

Diatermii krótkofalowej nie nale¿y stosowaæ
w ostrych stanach zapalnych, krwawieniach i innych
stanach chorobowych przebiegaj¹cych z gromadzeniem
siê p³ynu (powoduj¹cego miejscowy wzrost zdolnoœci
do gromadzenia ciep³a i niebezpieczeñstwo oparzenia),
nowotworów, obecnoœci implantów metalowych, cia³
obcych oraz rozruszników serca. Je¿eli pacjent cierpi na
mia¿d¿ycê têtnic lub cukrzycê, nale¿y przedsiêwzi¹æ
szczególne œrodki ostro¿noœci, gdy¿ w tych chorobach
czêsto wystêpuj¹ zaburzenia czucia. Chorzy ci ³atwiej
ulegaj¹ oparzeniom, które goj¹ siê d³ugo i z trudnoœci¹.
Typowe urz¹dzenie diatermii krótkofalowej przesta-
wiono na rysunku 1.

Zbigniew Damijan, Ma³gorzata Gajda
Fizykoterapia

Rys. 1. Aparat do diatermii krótkofalowej BTL-20 – nowo-
czesne urz¹dzenie sterowane mikroprocesorem pracuj¹ce

w trybie ci¹g³ym lub impulsowym
�ród³o: http://www.medyk.biz/diatermia.php



3. ELEKTROTERAPIA PR¥DAMI
WIELKIEJ CZÊSTOTLIWOŒCI
DIATERMIA MIKROFALOWA

Diatermia mikrofalowa jest podobna do diatermii kró-
tkofalowej pod wzglêdem celu zabiegu, tj. przegrzania
g³êboko po³o¿onych tkanek. Inne s¹ jednak podstawy
fizyczne tej metody i mechanizm dzia³ania urz¹dzeñ.

Mo¿na obecnie wykorzystywaæ czêstotliwoœci rzêdu
2450 MHz, odpowiadaj¹ce d³ugoœci fali 10–12 cm,
znacznie krótszej ni¿ w diatermii krótkofalowej.

Stosowane w diatermii mikrofalowej drgania o wy-
sokiej czêstotliwoœci wytwarzane s¹ przez urz¹dzenia
o nazwie magnetron, jest to wykonany z ¿elaza element
w kszta³cie obwarzanka, w którym znajduj¹ siê nie-
wielkich rozmiarów otwory. W wyniku przep³ywu elek-
tronów przez magnetron powstaj¹ drgania elektromag-
netyczne, które mo¿na porównaæ z dŸwiêkiem wydoby-
waj¹cym siê z pustej butelki, gdy ktoœ dmuchnie nad jej
wylotem. Czêstotliwoœæ drgañ zale¿y od prêdkoœci ele-
ktronów i si³y wywo³uj¹cej ich ruch. Im silniej dmucha
siê nad wylotem butelki, tym wy¿szy s³ychaæ dŸwiêk,
tzn. tym wy¿sza jest czêstotliwoœæ drgañ. W podobny
sposób powstaj¹ w magnetronie drgania wielkiej czêsto-
tliwoœci, które s¹ nastêpnie odprowadzane do g³owicy
zabiegowej (promiennika mikrofalowego).

Energia fal wielkiej czêstotliwoœci emitowana przez
magnetron jest kierowana na przegrzewany obszar dziê-
ki g³owicom promienników o specjalnej konstrukcji,
skupiaj¹cym pole i nadaj¹cym mu kszta³t. W zwi¹zku
z uzyskiwanymi wielkimi czêstotliwoœciami i moc¹ fizy-
koterapeuta nie musi „dostrajaæ” urz¹dzenia, a wi¹zka
mikrofal kierowana jest bezpoœrednio na cel.

Poziomy mocy s¹ z góry ustalone, natê¿enie pro-
mieniowania jest odwrotnie proporcjonalne do kwa-
dratu odleg³oœci od Ÿród³a promieniowania. Oznacza to,
¿e w miarê oddalania siê przedmiotu od Ÿród³a promie-
niowania natê¿enie promieniowania maleje proporcjo-
nalnie do kwadratu odleg³oœci, a wzrasta w podobny
sposób, gdy odleg³oœæ siê zmniejsza.

Chocia¿ teoretycznie g³êbokoœæ przenikania fal zwiêk-
sza siê wraz ze wzrostem czêstotliwoœci, stopieñ po-
ch³aniania fal zale¿y od gêstoœci tkanki przegrzewanej
i tkanek znajduj¹cych siê miêdzy ni¹ a Ÿród³em mikro-
fal. Tkanka t³uszczowa, miêœniowa, kostna i ³¹czna, w tym
krew, poch³aniaj¹ promieniowanie mikrofalowe w ró¿-
nym stopniu. W rezultacie skutek kliniczny zabiegów
takich jak diatermia zale¿y od rodzaju napromienianej
tkanki.

Ciep³o wytworzone przez promieniowanie mikrofa-
lowe jest bardziej skoncentrowane ni¿ ciep³o powsta-
j¹ce podczas zabiegu diatermii krótkofalowej, powstaje
jednak na mniejszej g³êbokoœci, ze wzglêdu na poch³a-
nianie energii przez tkanki.

Tradycjonaliœci preferuj¹ stosowanie diatermii krót-
kofalowej do przegrzewania miêœni ze wzglêdu na du¿¹
zawartoœæ wody w tej tkance, w przeciwieñstwie do

tkanki t³uszczowej, gdzie wiêksze przegrzanie ma wy-
stêpowaæ pod wp³ywem mikrofal. Nale¿y mieæ na
wzglêdzie, ¿e iloœæ wydzielonego ciep³a jest funkcj¹
zdolnoœci tkanki do poch³aniania energii, a nie liniow-
ego przenikania fal.

Wskazania kliniczne do wykonywania zabiegu dia-
termii mikrofalowej s¹ podobne jak w diatermii krót-
kofalowej. Diatermia mikrofalowa wydaje siê skutecz-
niejsza w przypadkach, gdy konieczne jest wytworzenie
ciep³a mniej rozproszonego, czyli przegrzewanie nie-
wielkiej powierzchni.

Diatermii mikrofalowej nie wolno stosowaæ u osób
z wszczepionym rozrusznikiem serca, wykonuj¹c za-
biegi w okolicy narz¹dów p³ciowych nale¿y zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noœæ. Tkanka rozrodcza jest szczegól-
nie wra¿liwa na dzia³anie jakiegokolwiek promieniowa-
nia oraz unikaæ napromieniania ga³ek ocznych. Typowe
urz¹dzenie diatermii mikrofalowej przestawiono na ry-
sunku 2.

4. ELEKTROTERAPIA, PR¥DAMI
WIELKIEJ CZÊSTOTLIWOŒCI
– JONOFOREZA

Jonoforeza (jontoforeza), okreœlana tak¿e jako transfer
jonów, polega na wprowadzaniu do ustroju za pomoc¹
pr¹du sta³ego zwi¹zków chemicznych w celach terape-
utycznych. Pod dzia³aniem pr¹du cz¹steczki rozpadaj¹
siê na jony i gromadz¹ pod powierzchni¹ skóry zale¿nie
od polaryzacji elektrody. Rezultaty zabiegu zale¿¹ od
wprowadzanego zwi¹zku i charakteru choroby oraz od
zamierzonych skutków. Nie ma „wskazañ” do jonofore-
zy jako takiej. Mo¿na jedynie zalecaæ wprowadzenie
okreœlonych jonów. Podobnie „przeciwwskazania” rów-
nie¿ dotycz¹ okreœlonych jonów i s¹ ustalane na pod-
stawie wra¿liwoœci pacjenta, odczynów uczuleniowych
i czynników wik³aj¹cych poszczególne przypadki.

CZÊŒÆ 3. TECHNIKA W S£U¯BIE TERAPII ORAZ SZTUCZNE NARZ¥DY: MASZYNA W CIELE CZ£OWIEKA

Rys. 2. Aparat do diatermii mikrofalowej BTL-21 – nowocze-
sne urz¹dzenie sterowane mikroprocesorem pracuj¹ce w try-

bie ci¹g³ym lub impulsowym
�ród³o: http://www.medyk.biz/diatermia.php



Pr¹d umo¿liwiaj¹cy transfer jonów – pr¹d sta³y ci¹g-
³y (galwaniczny) – wytwarzany jest w standardowych
generatorach pr¹du niskiego napiêcia, jak równie¿ w pro-
dukowanych obecnie aparatach zasilanych z baterii.

Czynnikiem leczniczym w jonoforezie jest nie pr¹d,
lecz jony wprowadzane za jego pomoc¹ do ustroju.
Wybór zwi¹zku zale¿y od tego, jaki skutek chcemy
osi¹gn¹æ, lub od natury schorzenia.

Do zalet jonoforezy, oprócz ca³kowicie nieinwazyj-
nego charakteru zabiegu, nale¿y równie¿ fakt, ¿e do
wywo³ania skutków leczniczych wystarczaj¹ niewielkie
stê¿enia jonów.

Z badañ naukowych wynika, ¿e pr¹d o niskim na-
tê¿eniu lepiej nadaje siê do wprowadzania jonów do or-
ganizmu ni¿ pr¹d o wy¿szym natê¿eniu. Wy¿sze natê¿e-
nia zdaj¹ siê hamowaæ reakcje zachodz¹ce miêdzy jona-
mi i utrudniaæ przenikanie jonów przez skórê.

Zmiany fizjologiczne powstaj¹ce pod wp³ywem
przechodzenia jonów nale¿y rozpatrywaæ wy³¹cznie
w odniesieniu do wprowadzonego jonu, tak obszerna
jest ich skala. Ró¿ne jony wykorzystuje siê do zwalcza-
nia bólu, skurczów miêœni i stanów zapalnych.

5. MAGNETOTERAPIA

Magnetoterapia to stosowana w fizykoterapii metoda
leczenia przy u¿yciu pola magnetycznego. Efekty lecz-
nicze magnetoterapii polegaj¹ g³ównie na regulacji
przewodnictwa nerwowego, przyspieszeniu procesów
przemiany materii, zmniejszeniu odczynów zapalnych,
pobudzeniu procesów odpornoœciowych, klinicznie wy-
kazuj¹ przede wszystkim dzia³anie przeciwbólowe,
przeciwzapalne, rozkurczowe.

Pole magnetyczne przenika przez ca³e cia³o dociera-
j¹c do ka¿dej komórki. Dzia³anie biologiczne pola mag-
netycznego polega na pobudzeniu oddychania komórko-
wego i regeneracji tkanek, zwiêkszaj¹c odpornoœæ or-
ganizmu, poprawiaj¹c ukrwienie tkanek, daj¹c efekt
przeciwbólowy, przeciwobrzêkowy i przeciwzapalny.
Pole magnetyczne stosujemy w opóŸnionym zroœcie
kostnym, trudno goj¹cych siê ranach, urazach narz¹du
ruchu, chorobach stawów koñczyn i krêgos³upa, osteo-
porozie, nerwobólach i chorobach naczyñ obwodowych.
Zabieg jest wykonywany za pomoc¹ urz¹dzenia zwane-
go np. magnetronik.

Wskazaniami do stosowania magnetoterapii jest
opóŸnione leczenie z³amania koœci, kontuzje, zwichniê-
cia, skrêcenia, uszkodzenia wi¹zade³, urazy œciêgien, ne-
uralogie, nerwobóle, nerwiaki oraz zaburzenia w krwio-
obiegu arteryjnym o charakterze obwodowym. Magne-
toterapia powoduje uœmierzenie bólu, zapobiega sta-
nom zapalnym oraz rozluŸnia napiête miêœnie. Nie na-
le¿y jej stosowaæ przy chorobie wieñcowej, ci¹¿y, sta-
nach przedzawa³owych, krwotokach jelitowych, grzy-
bicy skóry, chorobach nowotworowych oraz u chorych
z rozrusznikiem serca.

Pole magnetyczne powoduje wzbudzanie atomów
i cz¹steczek, a tak¿e du¿e zmiany na poziomie atomo-
wym. Zwiêksza aktywnoœæ cz¹stek i przyspiesza meta-
bolizm komórek. Poza tym rozszerza naczynia krwio-
noœne, zmniejsza krzepliwoœæ krwi oraz zdolnoœæ p³ytek
krwi do zlepiania siê i zwiêksza wychwytywanie tlenu.
Dzia³anie pola magnetycznego mo¿e byæ korzystne
i niekorzystne zale¿nie od jego rodzaju. I tak pole mag-
netyczne o biegunie ujemnym (pó³nocnym), przyspie-
sza metabolizm tkanek, zwiêksza dop³yw tlenu i zasa-
dowoœæ tkanek oraz umo¿liwia relaksacjê. Natomiast
dodatnie pole magnetyczne (biegun po³udniowy) powo-
duje zakwaszenie tkanek i zmniejsza wychwytywanie
tlenu. Jest czynnikiem stresuj¹cym i nie dzia³a uspoka-
jaj¹co tak jak biegun pó³nocny.

Pole magnetyczne próbuje siê wykorzystywaæ pod-
czas akupunktury. Zasady magnetoterapii s¹ wtedy zu-
pe³nie inne ni¿ w medycynie konwencjonalnej. W aku-
punkturze stosuje siê pole magnetyczne sta³e w postaci
magnesów, które przykleja siê na punkty akupunktu-
rowe. Daje to podwójny efekt. Oprócz pola magnetycz-
nego pobudzamy punkt akupunkturowy. Mo¿emy dziê-
ki temu zredukowaæ ból u pacjentów, którzy boj¹ siê
klasycznych zabiegów akupunktury, a szczególnie na-
k³uwania ig³ami, zmniejszyæ liczbê zabiegów i przez to
skróciæ czas terapii i zredukowaæ jej koszty. W aku-
punkturze przydatne s¹ dwa rodzaje magnesów: punk-
towe i powierzchniowe. Wytwarzaj¹ one sta³e pole ma-
gnetyczne. Magnesy punktowe maj¹ zazwyczaj okr¹g³y
kszta³t, a pole magnetyczne oddzia³uje tylko na punkt
akupunkturowy. Natomiast magnes powierzchniowy
obejmuje o wiele wiêksz¹ powierzchniê i stymuluje nie
tylko ten punkt, ale tak¿e i inne obszary. Magnesy punk-
towe s¹ wykorzystywane w kontynuacji leczenia aku-
punktur¹ i elektroakupunktur¹. Umieszcza siê je na pla-
sterkach i przykleja bezpoœrednio na ciele pacjenta na
punkt akupunkturowy. Magnesy powierzchniowe mo¿-
na u¿ywaæ w tych punktach, ale zazwyczaj nak³ada siê
je w punktach „spustowych”, czyli bolesnych. Magnesy
powierzchniowe przyk³ada siê do cia³a najczêœciej po
to, aby z³agodziæ bóle, usun¹æ sztywnoœæ miêœni, obrzê-
ki i zwi¹zan¹ z tym bolesnoœæ. W tych przypadkach
mo¿na równie¿ wykorzystywaæ magnesy punktowe, ale
wyniki uzyskiwane przez magnesy powierzchniowe s¹
wtedy o wiele lepsze. Z kolei magnesy punktowe daj¹
zdecydowanie lepsze rezultaty podczas stymulacji posz-
czególnych punktów akupunkturowych.

Badania sugeruj¹, ¿e terapia magnetyczna jest szcze-
gólnie korzystna w zwalczaniu bólu. Jej efektywnoœæ
ocenia siê na 80%. Poleca siê j¹ w schorzeniach daj¹-
cych objawy bólowe, gdy¿ mo¿e zast¹piæ inne preparaty
przeciwbólowe. Redukuje ból, który ustêpuje na d³u¿-
szy okres, czego nie obserwujemy przy zastosowaniu
innych œrodków. Sukces terapii magnetycznej zale¿y od
wielu czynników: od jednostki chorobowej, d³ugoœci
jej trwania, si³y pola magnetycznego i od okresu takiej
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terapii. Im d³u¿sza terapia i silniejsze pole magnetyczne,
tym efekty s¹ lepsze i szybsze. Typowe urz¹dzenia mag-
netoterapii przestawiono na rysunkach 3 i 4.

6. ULTRASONOTERAPIA

W odró¿nieniu od fal elektromagnetycznych ultra-
dŸwiêki, które nie maj¹ charakteru elektromagnetycz-
nego, charakteryzuj¹ siê pod³u¿nym kszta³tem fali.

UltradŸwiêki stosuje siê w medycynie w leczeniu skur-
czów miêœni i œciêgien. Wykorzystuje siê je równie¿ do
zwalczania bólu i w innych stanach chorobowych, gdy¿
dziêki falom dŸwiêkowym do organizmu mo¿na wpro-
wadziæ przez skórê, w procesie zwanym ultrafonofore-
z¹, cz¹steczki ró¿nych zwi¹zków chemicznych. Ponie-
wa¿ woda jest doskona³ym oœrodkiem rozchodzenia siê
fal, stosowanie ultradŸwiêków w k¹pieli wodnej poz-
wala nadŸwiêkawiaæ okolice trudno dostêpne podczas
zabiegu wykonywanego tradycyjn¹ technik¹.

Wytworzony pr¹d wysokiej czêstotliwoœci pobudza
z kolei kryszta³ o w³aœciwoœciach piezoelektrycznych.
Piezoelektrycznoœæ to zjawisko naturalne obserwowane
w kryszta³ach wystêpuj¹cych w przyrodzie, np. germa-
nu i kwarcu, lub sztucznie wytworzonych, np. tytanianu

o³owiowo-cyrkonowego (PZT). W takich kryszta³ach
energia mechaniczna zostaje przekszta³cona w elekt-
ryczn¹ i odwrotnie – elektryczna w mechaniczn¹. Je¿eli
kryszta³ piezoelektryczny, naturalny lub sztucznie wy-
tworzony, zostanie poddany œciskaniu lub odkszta³cony
œrodkami mechanicznymi, pojawi siê w nim ma³y ³ad-
unek elektryczny i odwrotnie, wynikiem przy³o¿enia do
kryszta³u pr¹du (³adunku) elektrycznego jest powstanie
drgañ i mechaniczna deformacja struktury cz¹steczko-
wej kryszta³u. Kryszta³y ró¿ni¹ siê od innych substancji,
tzw. amorficznych, specyficznym uporz¹dkowaniem
struktury cz¹steczkowej i precyzyjnym uk³adem ato-
mów wchodz¹cych w ich sk³ad. Zmiany dzia³aj¹cych
atomach si³, wywo³ane odkszta³ceniem, powoduj¹ wy-
³adowania elektryczne zwi¹zane z zachowaniem natu-
ralnej równowagi si³ wewn¹trzcz¹steczkowych. W³aœ-
ciwoœci piezoelektryczne wykazuje równie¿ tkanka
kostna, co wykorzystuje siê w leczeniu niezroœniêtych
z³amañ za pomoc¹ urz¹dzeñ elektronicznych.

Pr¹d zmienny wielkiej czêstotliwoœci (np. 1 MHz)
zostaje przy³o¿ony do kryszta³u PZT w przetworniku
piezoelektrycznym (g³owicy ultradŸwiêkowej). W re-
zultacie energia elektryczna przekazana kryszta³owi zo-
staje zamieniona na drgania, czyli zniekszta³caj¹c¹
oscylacjê struktury cz¹steczkowej kryszta³u o tej samej
czêstotliwoœci – 1 MHz. Kryszta³, przymocowany kle-
jem do metalowej lub plastikowej powierzchni prze-
twornika, wywo³uje z kolei drgania obudowy (czêstotli-
woœæ pozostaje nie zmieniona – 1 MHz). W ten w³aœnie
sposób energia elektryczna przy³o¿onego pr¹du zostaje
przekszta³cona w drgaj¹c¹ falê akustyczn¹ – ultra-
dŸwiêkow¹ – nazywan¹ tak, poniewa¿ drgania te znaj-
duj¹ siê poza zakresem s³yszalnych fal dŸwiêkowych
(czêstotliwoœci od ok. 25 do 15000 Hz).

Substancje stykaj¹ce siê z g³owic¹ ultradŸwiêkow¹,
np. woda, oleje i ¿ele sprzêgaj¹ce, przekazuj¹ energiê
fali na przylegaj¹ce do nich powierzchnie, np. skórê
ludzk¹. Energia jest przekazywana od jednej tkanki do
drugiej, je¿eli istnieje miêdzy nimi oœrodek przewodz¹-
cy. Powietrze jest z³ym przewodnikiem ultradŸwiêków,
w zwi¹zku z czym podczas zabiegów nadŸwiêkawiania
zastêpuje siê je np. specjalnymi ¿elami.

UltradŸwiêki przenikaj¹ w g³¹b cia³a na g³êbokoœæ
4–6 cm. Zjawiska poch³aniania, za³amania, odbijania
i rozpraszania fal wystêpuj¹ jednak niezale¿nie od tego,
czy fala ma kszta³t pod³u¿ny, czy poprzeczny. Tkanki
o du¿ej zawartoœci wody, jak np. krew i tkanka miêœnio-
wa, poch³aniaj¹ fale dŸwiêkowe w wiêkszym stopniu
ni¿ tkanki mniej nawodnione. Tkanka nerwowa, mimo
pozornie nieznacznej zawartoœci wody, jest doskona-
³ym przewodnikiem fal ultradŸwiêkowych.

UltradŸwiêki wywo³uj¹ w organizmie m.in.: reakcje
chemiczne (drgania ultradŸwiêkowe pobudzaj¹ reakcje
chemiczne w tkankach, u³atwiaj¹c kr¹¿enie niezbêd-
nych pierwiastków i rodników), reakcje biologiczne
(zwiêkszaj¹ przenikalnoœæ b³on komórkowych, co u³at-
wia dowóz p³ynów i sk³adników od¿ywczych do tkanek).

CZÊŒÆ 3. TECHNIKA W S£U¯BIE TERAPII ORAZ SZTUCZNE NARZ¥DY: MASZYNA W CIELE CZ£OWIEKA

Rys. 3. Aparat do magnetoterapii Magnoter D56 A
�ród³o: http://www .gortomed.pl/magnetoterapia.php

Rys. 4. Le¿anka do magnetoterapii LM-3
�ród³o: http://www. fizjoterapia.pl/ sklep/product _info.php?

products_id=162



Dzia³anie mechaniczne ultradŸwiêków polega na od-
kszta³ceniach struktury cz¹steczkowej substancji, w któ-
rych si³y wi¹¿¹ce cz¹steczki s¹ s³abe. Zjawisko to wy-
korzystuje siê do rozmiêkczania tkanek w celu likwido-
wania skurczów, zwiêkszenia ruchomoœci ograniczonej
przez przylegaj¹ce do siebie tkanki, rozbijania z³ogów
wapnia, pobudzania procesu zamykania siê ran i blizno-
wacenia. Dziêki dzia³aniu sklerolitycznemu ultradŸwiê-
ków (rozmiêkczaniu tkanek) nadŸwiêkawianie wp³ywa
dodatnio na rozci¹gliwoœæ œciêgien, co ma podstawowe
znaczenie dla osób, u których w rezultacie stanu zapaln-
ego, nadmiernego wysi³ku lub choroby dosz³o do skró-
cenia œciêgien.

Dzia³anie cieplne polega na wydzielaniu siê ciep³a
na granicy dwóch ró¿nych tkanek przedzielonych prze-
strzeni¹. Obszary graniczne, w których najczêœciej do-
chodzi do powstawania ciep³a, to strefy przyokostnowe
wystêpuj¹ce pomiêdzy tward¹ powierzchni¹ koœci
i b³yszcz¹c¹ wewnêtrzn¹ powierzchni¹ okostnej, gdzie
koœæ jest oddzielona od okostnej cienk¹ warstw¹ po-
wietrza, byæ mo¿e o gruboœci jedynie jednej cz¹steczki.
Gdy czo³o fali dŸwiêkowej, przenikn¹wszy przez tkan-
kê, zbli¿y siê do powierzchni granicznej, zmiana oœrod-
ka (od wilgotnej tkanki przez okostn¹, powietrze do
tkanki kostnej) powoduje za³amanie fali dŸwiêkowej,
a przejœcie fali przez kilka ró¿nych rodzajów tkanek je-
dynie potêguje ten efekt. Gdy pod³u¿na fala dŸwiêkowa
dociera do granicy koœæ/okostna i ulega tam za³amaniu,
k¹t padania jest ju¿ wystarczaj¹co du¿y, by fala zosta³a
odbita od powierzchni koœci ku wewnêtrznej stronie
okostnej, a nastêpnie z powrotem w kierunku koœci i tak
w nieskoñczonoœæ. Cieplny efekt œcinania polega na
zmianie kszta³tu fali z pod³u¿nego na poprzeczny, po-
dobnie jak wtedy, gdy miech akordeonu faluje szybko
w górê i w dó³. Fala poprzeczna o czêstotliwoœci 1 MHz
wytwarza du¿e iloœci ciep³a. W ograniczonej prze-
strzeni pomiêdzy koœci¹ i okostn¹ nie ma wystarczaj¹co
du¿o miejsca, by wytworzone ciep³o mog³o siê rozpro-
szyæ. W rezultacie mo¿e dojœæ do oparzenia okostnej.
Jest to niezwykle niebezpieczne powik³anie, poniewa¿
nie jest w stanie go rozpoznaæ ani pacjent, ani prowa-
dz¹cy lekarz, a objawy zwykle umykaj¹ uwadze a¿ do
chwili, gdy rozwin¹ siê objawy ogólnoustrojowe (np.
ból i gor¹czka).

Ultrasonoterapia jest wskazana w przypadku stanów
skurczowych towarzysz¹cych chorobom nerwowo-
-miêœniowym i chorobom miêœni szkieletowych, takim
jak: kontuzje sportowe, zaburzenia bliznowacenia, bro-
dawki, torbiele œciêgien, choroby stóp, a ostatnio rów-
nie¿ w dwóch schorzeniach piersi kobiet: bólu i obrzêku
zwi¹zanym z karmieniem oraz stwardnieniu tkanki
wokó³ implantów wprowadzonych w celu powiêksze-
nia piersi.

Przeciwwskazania do zabiegu ultrasonoterapii to m.in.
implanty metalowe i wszczepy chirurgiczne (drgania
o wielkiej czêstotliwoœci mog¹ rozbiæ wi¹zania che-

miczne lub klej mocuj¹cy te materia³y, a granica styku
metalu z tkank¹ jest ponadto idealnym miejscem wy-
dzielania siê ciep³a, co mo¿e prowadziæ do oparzeñ), na-
le¿y zwróciæ uwagê na mo¿liwoœæ zaburzenia procesów
koœciotwórczych w trakcie zrastania siê z³amañ, stosu-
j¹c ultradŸwiêki w miejscach œwie¿ych z³amañ i wokó³
nich nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ. Typowe
urz¹dzenie terapii ultradŸwiêkowej przestawiono na ry-
sunku 5.

7. ULTRAFONOFOREZA

Nazw¹ ultrafonoforeza okreœla siê wprowadzanie
zwi¹zków chemicznych do ustroju dziêki energii ultra-
dŸwiêków. Ten nieinwazyjny zabieg jest czêsto b³êdnie
porównywany z jonoforez¹. Jednak ten drugi zabieg po-
lega na transferze jonów, natomiast podczas ultrafono-
forezy obserwuje siê ruch cz¹steczek. S¹ to, jak widaæ,
dwa ró¿ne procesy, choæ mechanizm jest w obu przy-
padkach podobny.

Cz¹steczki wprowadzane w trakcie zabiegu musz¹
zostaæ roz³o¿one w przebiegu naturalnych procesów
chemicznych na czêœci sk³adowe oraz wolne rodniki, by
potem po³¹czyæ siê z rodnikami znajduj¹cymi siê we
krwi. Badacze tego procesu twierdz¹, ¿e w ultrafonofo-
rezie cz¹steczki przenikaj¹ na g³êbokoœæ 4-6 cm, jednak
nie wydaje siê prawdopodobne, by cz¹steczki zwi¹z-
ków chemicznych mo¿na by³o wprowadziæ do ustroju
na tak¹ g³êbokoœæ. UltradŸwiêki z ³atwoœci¹ docieraj¹
tak g³êboko, jednak ruch cz¹steczek to inne zjawisko.
Nie ma danych klinicznych na to, ¿e cz¹steczki mog¹
wnikaæ na g³êbokoœæ wiêksz¹ ni¿ 1–2 mm.

Objawy uboczne ze strony skóry i odczyny ogólno-
ustrojowe po zabiegu ultrafonforezy wystêpuj¹ rzadko,
lecz wykonuj¹cy zabieg powinien liczyæ siê z mo¿li-
woœci¹ wyst¹pienia takich reakcji i mieæ do dyspozycji
odpowiednie antidota. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e uczulenie
lub nadwra¿liwoœæ na dan¹ substancjê s¹ równie¿ prze-
ciwwskazaniem do stosowania zewnêtrznego. Typowe
urz¹dzenie stosowane w ultrafonoforezie przestawiono
na rysunku 6.
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8. FOTOTERAPIA

Termin promieniowanie elektromagnetyczne obejmuje
szeroki zakres fal o ró¿nej d³ugoœci i czêstotliwoœci, od
fal d³ugich (radiowe, telewizyjne) i krótkich, wykorzy-
stywanych w diatermii, przez znane wszystkim œwiat³o
widzialne do krótkich fal nadfioletu o du¿ej czêstotli-
woœci, promieniowania rentgenowskiego i wszechobec-
nych promieni kosmicznych. Œwiat³o widzialne (barwy
têczy: czerwona, pomarañczowa, ¿ó³ta, zielona, b³êkit-
na, indygo i fioletowa) jest podstaw¹ œwiat³olecznictwa.
Zakres promieniowania widzialnego jest ograniczony
z jednej strony przez podczerwieñ, z drugiej przez pro-
mieniowanie nadfioletowe.

Fototerapia (œwiat³olecznictwo, helioterapia) jest
dzia³em fizykoterapii wykorzystuj¹cym biologiczny
wp³yw na organizm ludzki promieniowania elektro-
magnetycznego. W profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji
maj¹ zastosowanie np. promieniowanie S³oñca (œwiat-
³olecznictwo naturalne) w postaci k¹pieli s³onecznych
w solariach, lampy lecznicze (w gabinetach fizykotera-
pii) emituj¹ce promieniowanie o ró¿nym zakresie d³u-
goœci fal. Stosowanie promieniowania podczerwonego
jest zalecane w chorobach, w których mo¿na siê spo-
dziewaæ korzystnego dzia³ania ciep³a. Promieniowanie
nadfioletowe stosuje siê w zmniejszonej odpornoœci na
infekcje, w przypadkach krzywicy, osteoporozie, astm-
ie oskrzelowej, ró¿nych chorobach skóry, Ÿle goj¹cych
siê ranach. Przeciwwskazaniami s¹ m.in. niewydolnoœæ
kr¹¿enia, nadciœnienie, gruŸlica p³uc, stany przednowo-
tworowe skóry, ostre choroby oraz przyjmowanie nie-
których leków (np. sulfonamidów).

Promieniowanie elektromagnetyczne jest poch³a-
niane przez ustrój w postaci ciep³a, je¿eli d³ugoœæ fali
wynosi od 7700 � (widmo œwiat³a widzialnego) do czê-
stotliwoœci 45 MHz (fale krótkie). Promieniowanie pod-
czerwone to pasmo od 7700 � do oko³o 120000 �. Pro-
mieniowanie to jest poch³aniane przez tkanki do g³êbo-
koœci ok. 3 mm.

Promieniowanie podczerwone jest emitowane przez
roz¿arzone cia³a, takie jak np. ¿arnik opiekacza u¿ywa-
nego w gospodarstwie domowym lub zwyk³a ¿arówka.
Promieniowanie to jest niewidzialne, lecz silnie od-
dzia³uje na tkanki wra¿liwe na ciep³o. Wszystkie prawa
fizyczne opisuj¹ce promieniowanie odnosz¹ siê tak¿e
do promieniowania podczerwonego. Prawa te dotycz¹
kierunku padania fal i odleg³oœci od Ÿród³a promienio-
wania i maj¹ du¿e znaczenie kliniczne.

Wykonuj¹c zabieg za pomoc¹ promienników pod-
czerwieni, fizykoterapeuta musi nieustannie kontrolo-
waæ odleg³oœæ pacjenta od Ÿród³a promieniowania i k¹t
padania promieni.

W warunkach klinicznych zmniejszenie natê¿enia
ciep³a mo¿na osi¹gn¹æ przez zwiêkszenie odleg³oœci
promienia od skóry pacjenta lub zwiêkszenie k¹ta, pod
którym promienie padaj¹ na skórê.

�ród³a promieniowania (w tym podczerwonego) s¹
szeroko wykorzystywane przez fizykoterapeutów w ce-
lu wytworzenia „p³ytkiego” ciep³a przy powierzchni
cia³a. W szpitalach, przychodniach i gabinetach pry-
watnych powszechnie stosuje siê lampy ró¿nych typów
i kszta³tu, emituj¹ce fale o ró¿nej d³ugoœci. G³ównym
celem naœwietlañ, stosowanych ³¹cznie z innymi zabie-
gami lub jako samodzielna metoda lecznicza, jest roz-
grzanie okreœlonej partii cia³a i utrzymanie podwy¿szo-
nej temperatury przez czas trwania zabiegu. Naœwie-
tlania promieniowaniem podczerwonym daj¹ uczucie
³agodnego, dobroczynnego ciep³a.

Œwietlne generatory podczerwieni to urz¹dzenia,
które emituj¹ promieniowanie podczerwone i widzialne
(cia³a roz¿arzone i p³on¹ce, np. gor¹ce druciki i ró¿ne
rodzaje ¿arówek).

Nieœwietlne generatory podczerwieni to urz¹dzenia
wytwarzaj¹ce wy³¹cznie promieniowanie podczerwo-
ne, bez promieniowania widzialnego, np. promienniki,
pakiety ciep³a wilgotnego, palniki bimetaliczne i pakie-
ty ciep³a chemicznego.

Spoœród licznych korzystnych skutków dzia³ania pro-
mieniowania podczerwonego mo¿na wymieniæ: uspraw-
nienie obiegu krwi, dzia³anie uspokajaj¹ce na zakoñ-
czenia nerwowe w skórze, obni¿enie ciœnienia krwi,
przyspieszenie oddychania i zwiêkszenie wydzielania
potu, wydalania soli, wody, mocznika i innych zwi¹z-
ków azotowych i ogólne pobudzenie czynnoœci uk³adu
siateczkowo-œródb³onkowego. Œwietlne i nieœwietlne
Ÿród³a podczerwieni maj¹ ró¿ne dzia³anie fizjologiczne,
jednak ró¿nice dotycz¹ jedynie poch³aniania promieni.
Mo¿na siê spotkaæ z twierdzeniem, ¿e generatory nie-
œwietlne daj¹ wiêcej ciep³a ni¿ œwietlne przy sta³ej od-
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Rys. 6. Aparat do ultrafonoforezy ASC Intelect Advanced
Combo Color
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leg³oœci i mocy urz¹dzenia, co wynika z faktu, ¿e wierz-
chnie warstwy skóry lepiej poch³aniaj¹ promieniowanie
o wiêkszej d³ugoœci fali. Jednak przenikanie fal, po-
dobnie jak poch³anianie, jest funkcj¹ ich d³ugoœci,
a wspó³czynnik przenikania zmienia siê w zale¿noœci od
urz¹dzenia.

Wskazaniem do naœwietlania promieniami pod-
czerwonymi s¹ ³agodne lub przewlek³e dolegliwoœci
bólowe, stany zapalne o ró¿nym umiejscowieniu (np.
zapalenie stawów), choroby uk³adu kr¹¿enia (zachowaæ
ostro¿noœæ, poniewa¿ warunkiem rozproszenia ciep³a
jest sprawne kr¹¿enie) oraz mo¿e to byæ metoda wspo-
magaj¹ca jonoforezê, elektrostymulacjê, ultrasonotera-
piê, zwiêkszanie ruchomoœci stawów, masa¿ i æwiczenia
fizyczne.

Naœwietlañ promieniami podczerwonymi nie nale¿y
wykonywaæ u pacjentów z zaburzeniami czucia oraz
osób, które pozostaj¹ pod specjaln¹ opiek¹ lekarsk¹.
W wielu przypadkach zastosowanie innych rodzajów
promieniowania jonizuj¹cego wyklucza zabiegi
z udzia³em podczerwieni.

Chocia¿ podczerwieñ nie wywiera szkodliwego
wp³ywu na wzrok, nale¿y unikaæ zbyt d³ugiej ekspoz-
ycji siatkówki na podwy¿szon¹ temperaturê w trakcie
naœwietlania podczerwieni¹.

9. FOTOTERAPIA PROMIENIOWANIEM
NADFIOLETOWYM

Promieniowanie o d³ugoœci fali od 150 do 3900 �

jest poch³aniane przez skórê na g³êbokoœci oko³o 1 mm.
Nadfiolet wywo³uje w ustroju przemiany chemiczne,
w odró¿nieniu od promieniowania podczerwonego,
którego dzia³anie sprowadza siê do wytwarzania ciep³a.

Promieniowanie nadfioletowe wp³ywa na ró¿ne re-
akcje chemiczne w komórkach i m.in. pobudza wytwa-
rzanie zwi¹zków steroidowych. Promieniowanie to sto-
suje siê od wielu lat w leczeniu ³uszczyc, i innych ch-
orób skóry. Ten rodzaj zabiegów jest jednak równie¿
skuteczny w przypadku wielu innych chorób, np. ³ysie-
nia, zapalenia skóry, czyracznoœci, opryszczki, liszajca,
tocznia gruŸliczego, ³upie¿u ró¿owego (Giberta), zapa-
lenia szpiku kostnego, grzybicy i owrzodzeñ.

W odró¿nieniu od dzia³ania zwyk³ej „kwarcówki”,
naœwietlania promieniami nadfioletowymi dostarczaj¹
leczniczych dawek promieniowania niezbêdnych w prze-
mianie materii, wspomagaj¹cych mechanizmy napraw-
cze (gojenia siê ran) i utrzymywanie organizmu w do-
brej kondycji. Sprzêt profesjonalny stosowany przez
fizjoterapeutów nale¿y odró¿niæ od ogólnodostêpnych
lamp kwarcowych, u¿ywanych do opalania i w celach
kosmetycznych. Natê¿enie promieniowania, d³ugoœci fal
i metodyka zabiegów s¹ inne, podobnie jak cel zabiegu.

Od wielu lat Ÿród³em promieniowania nadfioleto-
wego w lampach terapeutycznych s¹ pary rtêci, wczeœ-
niej przez d³ugi czas stosowano w tym celu ³uki wêg-

lowe, które nadal spotyka siê w gabinetach fizykoterapii
na ca³ym œwiecie. W lampach rtêciowych Ÿród³em
energii potrzebnej do zamiany w parê kropelek rtêci,
znajduj¹cych siê w specjalnej tubie ze szk³a kwarcowe-
go, s¹ generatory wysokiego napiêcia. Kropelki rtêci
umieszczone s¹ miêdzy powierzchniami odbijaj¹cymi,
których zadaniem jest skierowanie promieni nadfioleto-
wych na zewn¹trz, na pole zabiegowe.

Ca³oœæ promieniowania nadfioletowego jest poch³a-
niana przez skórê do g³êbokoœci 1 mm (oprócz fali
3600 �). Przeszkody utrudniaj¹ce przenikanie promieni
nadfioletowych to: kurz, brud, dym, szk³o o³owiowe
i ró¿ne zwi¹zki chemiczne.

Ka¿da lampa wytwarza promieniowanie o okreœlo-
nej d³ugoœci fali, s³u¿¹ce osi¹ganiu konkretnych celów
terapeutycznych. Bliskie pasma promieniowania nad-
fioletowego (tzn. te znajduj¹ce siê bli¿ej pasma œwiat³a
widzialnego od ok. 2800 do 4000�) maj¹ dzia³anie prze-
ciwkrzywicze i pigmentotwórcze. Pasmo ok. 3600 �

(nadfiolet A) wykorzystuje siê w metodzie PUVA (Pho-
tosensitization of Ultra Violet). Pozosta³e pasma przy-
jêto nazywaæ nadfioletem B. Pasmo 3600 C nie jest
w normalnych warunkach poch³aniane przez skórê.
Aby promienie zosta³y poch³oniête, nale¿y wprowadziæ
do organizmu tzw. zwi¹zek fotodynamiczny – czynnik
zwiêkszaj¹cy wra¿liwoœæ na to promieniowanie. Ten
rodzaj promieniowania, nazywany niekiedy czarnym
œwiat³em, jest stosowany w leczeniu ³uszczycy. Pasma
dalekie (o d³ugoœci fali od ok. 1800 do 2900 �) czyli
po³o¿one dalej od granicy widma œwiat³a widzialnego,
s¹ wykorzystywane przede wszystkim do wywo³ywania
rumienia fotochemicznego.

Produkowane obecnie lampy promieniowania nad-
fioletowego dzieli siê zwykle na lampy kwarcowe zim-
ne i ciep³e. Ciep³e lampy kwarcowe s¹ Ÿród³em pro-
mieniowania mieszanego typu A i B, natomiast lampy
zimne wytwarzaj¹ wywo³uj¹ce rumieñ promienie
w paœmie dalekim.

Stany bêd¹ce wskazaniami do stosowania promieni
nadfioletowych obejmuj¹ choroby skóry, stany niedo-
boru wapnia lub fosforu, gruŸlicê pozap³ucn¹, miejscowe
owrzodzenia oraz choroby górnych dróg oddechowych.

Stosowanie promieni nadfioletowych jest przeciw-
wskazane w gruŸlicy p³uc, powa¿nych zaburzeniach
pracy serca, toczeniu rumieniowatym, cukrzycy, nie-
zwykle ostrym podra¿nieniu skóry, nadwra¿liwoœci na
œwiat³o oraz przy przyjmowanie leków zwiêkszaj¹cych
wra¿liwoœæ na œwiat³o.

10. FOTOTERAPIA PROMIENIOWANIEM
LASEROWYM MA£EJ MOCY

Fototerapia promieniowaniem laserowym ma³ej mocy
to stosowana w fizykoterapii metoda leczenia przy u¿y-
ciu ró¿nego typu laserów (rubinowego, pó³przewodni-
kowych, gazowych). Efekty kliniczne biostymulacji
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laserowej s¹ uzale¿nione od stopnia absorpcji energii
promieniowania laserowego na poziomie molekular-
nym komórek i wywo³ania procesów fotodynamicz-
nych, a przy wyd³u¿eniu czasu poszczególnych ekspo-
zycji tak¿e efektów termicznych. Stosuje siê j¹ w lecze-
niu m.in. schorzeñ skóry (znamiona barwnikowe, rumieñ
wysiêkowy, wyprysk, ³uszczyca, tr¹dzik), zespo³ów zwy-
rodnieniowych krêgos³upa, zapaleñ oko³ostawowych,
stanów pourazowych.

W celu uzyskania wi¹zki œwiat³a laserowego, miesz-
aninê gazowego helu i neonu znajduj¹c¹ siê w rurce po-
budza siê pr¹dem elektrycznym a¿ do poziomu, na któ-
rym dochodzi do emisji promieniowania. Wzbudzone
cz¹steczki odbijaj¹ siê od g³adkich œcianek rurki o du¿-
ym wspó³czynniku odbicia, jak kule bilardowe, zwiêks-
zaj¹c przy okazji swoj¹ energiê. Po osi¹gniêciu kry-
tycznego poziomu wzbudzenia strumieñ energii
dos³ownie „przebija siê” przez pokryt¹ po jednej stronie
warstw¹ srebra (podobnie jak lustro jednokierunkowe)
przedni¹ œciankê rurki, by wzd³u¿ w³ókna szklanego
dotrzeæ to g³owicy promiennika, czyli aplikatora, sk¹d
promieñ lasera jest wysy³any w kierunku napromienia-
nego obszaru.

Promieñ lasera jest niezwyk³y ze wzglêdu na to, ¿e
wi¹zka œwiat³a laserowego jest doskonale prosta i skie-
rowana w jedn¹ stronê (spójna). Promienie zwyk³ego
œwiat³a rozbiegaj¹ siê we wszystkich kierunkach np.
œwiat³o z ¿arówki lub S³oñca. Laser wysy³a promienie
tylko w jednym kierunku, w czym jest nieco podobny
do latarki, chocia¿ wi¹zka œwiat³a laserowego jest
o wiele bardziej skupiona i wê¿sza. Rozproszenie wi¹z-
ki œwiat³a laserowego skierowanej z Ziemi na Ksiê¿yc
wynios³o kilka metrów, choæ, ¿eby dotrzeæ do Ksiê¿yca,
promieñ musia³ przebyæ odleg³oœæ ponad 384 tys. km.

Dzia³anie biologiczne promieni lasera powoduje
szybkie gojenie siê ran. Zwyk³e œwiat³o widzialne nie
przenika przez skórê ani po³o¿one pod ni¹ tkanki. Je-
dynie siatkówka ma zdolnoœæ do poch³aniania œwiat³a
widzialnego. Promieniowanie podczerwone jest absor-
bowane na g³êbokoœci 3 mm, a nadfioletowe – 1 mm.
Z badañ naukowych wynika, ¿e pasmo wykorzystywa-
ne przez zimne lasery mo¿e pobudzaæ czynnoœæ struktur
wewn¹trzkomórkowych. W komórce organizmu cz³o-
wieka znajduj¹ siê mitochondria odpowiedzialne za wy-
twarzanie DNA, RNA i innych zwi¹zków uczestnicz¹-
cych w przemianie materii. Jednym z g³ównych zasto-
sowañ promieniowania laserowego w medycynie jest
wspomaganie procesów naprawczych (gojenia siê ran).

Œwiat³o lasera ma dzia³anie znieczulaj¹ce (pod wzglê-
dem uœmierzania bólu dzia³anie lasera jest czêsto po-
równywane z ig³¹ do akupunktury). Dlatego te¿, je¿eli
laser stosuje siê w celu znieczulenia, wi¹zkê œwiat³a kie-
ruje siê zazwyczaj na punkty akupunktury, tzw. punkty
wyzwalaj¹ce ból (ang. trigger points), których dotkniê-
cie wyzwala ból, i na korzenie nerwów, tak jak podczas
zabiegu akupunktury. W metodach naœladuj¹cych aku-
punkturê najwa¿niejszy jest punkt, na który siê oddzia-

³uje. Dzia³anie znieczulaj¹ce i inne skutki fizjologiczne
mo¿na uzyskaæ za pomoc¹ ciep³a (ignipunktura), fal
dŸwiêkowych, uciskania palcem (shiatsu), stymulacji
pr¹dem elektrycznym (przezskórna elektryczna stymu-
lacja nerwu – TENS) i promieniowaniem laserowym.

Przyjmuje siê, ¿e g³êbokoœæ bezpoœredniego prze-
nikania wi¹zki œwiat³a o d³ugoœci 6328 � emitowanego
przez laser o mocy 1 mW wynosi w przybli¿eniu 0,8 mm.
G³êbokoœæ przenikania poœredniego po za³amaniu, roz-
proszeniu, odbiciu i czêœciowym wch³oniêciu wi¹zki
promieni wynosi 10–12 mm. Œwiat³o lasera zachowuje
siê zgodnie ze wszystkimi znanymi prawami optyki wy-
mienionymi wczeœniej, a jego natê¿enie zmienia siê
zgodnie z prawem odwrotnoœci kwadratów i prawem
cosinusów (rys. 7 i 8).
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Rys. 7. Za³amanie (refrakcja) fal przy przechodzeniu
z jednego oœrodka do drugiego

Rys. 8. Odbicie fal



Poch³anianie jest najwyraŸniej zwi¹zane z rezonan-
sem tkanek lub zawartoœci¹ wody w ustroju. Wiele para-
metrów procesu przenikania i czynników go ogranicza-
j¹cych zale¿y od p³ynów ustrojowych (np. wody, krwi).

Fizyczne skutki oddzia³ywania promieniowanie la-
serowego to m.in. przegrzewanie – w obszarze oddzia-
³ywania promieniowania laserowego ma³ej mocy pa-
cjent odczuwa ³agodne ciep³o zanikaj¹ce po pewnym
czasie. Tkanki powracaj¹ do temperatury sprzed zabie-
gu natychmiast po przerwaniu napromieniania. Chocia¿
przemiany termodynamiczne nie pozwalaj¹ na wytwo-
rzenie iloœci ciep³a o dzia³aniu leczniczym, to pozytyw-
nym skutkiem przegrzania tkanek jest zwiêkszenie
przepuszczalnoœci b³on komórkowych, co mo¿e odgry-
waæ pewn¹ rolê w dzia³aniu lasera na b³ony komórko-
we. Kolejnym odwracalnym procesem obserwowanym
w trakcie napromieniania œwiat³em lasera jest utrata
wody. Mo¿e ona byæ skutkiem wspomnianego niewiel-
kiego przegrzania i (lub) przechodzenia p³ynów do dalej
po³o¿onych tkanek. Nie wydaje siê, by od utraty wody
zale¿a³a skutecznoœæ zabiegu.

Wskazania do stosowania terapii promieniowaniem
laserowym ma³ej mocy obejmuj¹ otwarte zmiany, odle-
¿yny, owrzodzenia u chorych na cukrzycê, rany szar-
pane, ciête, oparzenia, przewlek³e i ostre zespo³y bólo-
we oraz ograniczenia ruchomoœci stawu.

W terapii nie nale¿y napromieniaæ bezpoœrednio
ga³ek ocznych, nie nale¿y stosowaæ u osób z nadwra¿-
liwoœci¹ na œwiat³o lub przyjmuj¹cych leki j¹ wywo³u-
j¹ce. Nie ustalono jeszcze, czy ci¹¿a jest przeciwwska-
zaniem do laseroterapii, lecz laser na pewno znajduje siê
w krêgu podejrzanych o szkodliwy wp³yw na p³ód, ze
wzglêdu na zdolnoœæ do pobudzania syntezy zwi¹zków
steroidowych w ustroju. Typowe urz¹dzenie stosowane
w laseroterapii przestawiono na rysunku 9.

11. HYDROTERAPIA

Hydroterapia, wodolecznictwo, hydropatia to najstarszy
dzia³ fizykoterapii, wykorzystuj¹cy do celów leczni-
czych wodê w postaci ciek³ej, lodu lub pary wodnej.

Obejmuje ponad 100 ró¿nych zabiegów leczniczych,
w których odpowiednio u¿yta woda ma dzia³anie g³. ter-
miczne i mechaniczne. Wskazania do stosowania to
zmiany pourazowe i pozapalne narz¹dów ruchu wyma-
gaj¹ce rehabilitacji, zespo³y nerwicowe i neurastenicz-
ne, niektóre choroby uk³adu nerwowego, oddechowe-
go, pokarmowego i in. Prekursorami wodolecznictwa
byli V. Priessnitz i S. Kneipp, natomiast jego podstawy
naukowe stworzy³ W. Winternitz.

Zabiegi lecznicze mo¿emy podzieliæ na zabiegi
z wykorzystaniem ciœnienia hydrostatycznego wody
(m.in. k¹piele ca³kowite, k¹piele czêœciowe, k¹piele ki-
nezyterapeutyczne, k¹piele pere³kowe, k¹piele tlenowe,
k¹piele aromatyczne oraz masa¿ podwodny), na zabiegi
z wykorzystaniem ciœnienia strumienia wody (polewa-
nia, natryski sta³e oraz natryski ruchome) oraz na za-
biegi z poœrednictwem tkanin (zmywania, nacierania,
zawijania, ok³ady, kompresy).

Zabiegi wodolecznicze zwi¹zane s¹ przede wszyst-
kim ze z³o¿onym dzia³aniem na organizm cz³owieka
zespo³u czynników, w którym pierwszorzêdn¹ role od-
grywa temperatura i ciœnienie hydrostatyczne. W³aœci-
woœci fizyczne wody umo¿liwiaj¹ bardzo subtelne daw-
kowanie zarówno bodŸców termicznych, jak i mechanicz-
nych, uwzglêdniaj¹ce indywidualne ró¿nice w reaktyw-
noœci organizmu chorego. Warunkiem skutecznoœci jest
w³aœciwe dobranie rodzaju zabiegu, temperatury wody,
czasu trwania, czêstoœci i iloœci zabiegów w serii.

Temperatura wnêtrza cia³a (czeœæ rdzenna) jest
utrzymywana na sta³ym poziomie 37°C niezale¿nie od
temperatury otoczenia. Podstawê stanowi utrzymanie
przez odpowiedni uk³ad regulacyjny równowagi pomiê-
dzy wytwarzaniem a oddawaniem ciep³a przez orga-
nizm. Zale¿nie od ró¿nic temperatury miedzy organiz-
mem a jego œrodowiskiem zachodziæ mo¿e wymiana
ciep³a w jednym lub w drugim kierunku. Organizm
mo¿e pobieraæ j¹ lub traciæ. Na proces wymiany ciep³a
miedzy czêœci¹ rdzenn¹ i korow¹ organizmu a œrodowi-
skiem zewnêtrznym wp³ywa wiele czynników, a przede
wszystkim przep³yw krwi z czêœci rdzennej do skóry.
Przechodz¹ce przez tkankê podskórna naczynia tworz¹
rozleg³¹ sieæ w podbrodawkowej warstwie skóry. Bez-
poœrednio pod skór¹ le¿y splot ¿ylny, do którego dop³y-
wa krew z têtnic bezpoœrednio przez po³¹czenia têtni-
czo-¿ylne. Wielkoœæ dop³ywu do tego splotu mo¿e
zmieniaæ siê w szerokim zakresie od 0 do 30% objêtoœci
wyrzutowej serca, dlatego te¿ im wiêcej krwi dop³ywa
z wnêtrza cia³a do tego splotu, tym wiêcej ciep³a do-
starcza ona z czêœci rdzennej do skóry. Je¿eli natomiast
przep³yw z czêœci rdzennej do korowej zostaje znacznie
ograniczony, ciep³o mo¿e dotrzeæ do skóry jedynie
przez przewodzenie, na przeszkodzie czemu stoj¹ tkan-
ki izolacyjne. To w³aœnie ta warstwa izolacyjna jest od-
powiedzialna za sta³oœæ temperatury czêœci rdzennej,
mimo zmian temperatury otoczenia. Dostarczanie cie-
p³a do skóry przez krew jest regulowane przez uk³ad
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Rys. 9. Aparat do laseroterapii niskoenergetycznej z u¿yciem
sond punktowych œwiat³a czerwonego i podczerwonego –

Polaris
�ród³o: http://www.adjomed.pl/polaris.html



wspó³czulny stopniem zwê¿enia têtniczek i po³¹czeñ
dostarczaj¹cych krew do splotu ¿ylnego skóry. W pra-
wid³owych warunkach sta³e napiêcie uk³adu wspó³czul-
nego powoduje sta³e zwê¿enie têtniczek zaopatruj¹cych
skórê w krew. Zahamowanie oœrodków znajduj¹cych
siê w tylnej czêœci podwzgórza powoduje rozszerzenie
tych naczyñ krwionoœnych. Temperatura cia³a regulowa-
na jest przez mechanizmy nerwowe dzia³aj¹ce na zasad-
zie sprzê¿enia zwrotnego za pomoc¹ oœrodka umiejs-
cowionego w podwzgórzu z odpowiednimi receptorami
wykrywaj¹cymi odchylenia od po¿¹danej temperatury.
Z receptorów temperatury najwa¿niejsze s¹ neurony re-
aguj¹ce na ciep³o, znajduj¹ce siê w polu przedwzroko-
wym podwzgórza. Poza nimi s¹ jeszcze receptory wra-
¿liwe na zimno. W utrzymaniu sta³ej temperatury poma-
gaj¹ receptory ciep³a i zimna umiejscowione w skórze,
które wysy³aj¹ informacje przez rdzeñ krêgowy do
podwzgórza. Regulacja temperatury cia³a zanurzonego
w wodzie przebiega inaczej ni¿ w powietrzu. Utrzyma-
ny zostaje jedynie mechanizm przewodnictwa i kon-
wekcji. Ka¿da porcja wody przylegaj¹ca do skóry mo¿e
absorbowaæ wiêksze iloœci ciep³a ni¿ powietrze. Dzieje
siê tak dlatego, ¿e ciep³o w³aœciwe wody jest kilka razy
wiêksze ni¿ powietrza. W dodatku przewodnictwo
ciep³a przez wodê jest 25 razy wiêksze ni¿ powietrza.
W zwi¹zku z tym ogrzanie cienkiej warstwy wody przy-
legaj¹cej do skóry nie powoduje powstania strefy izola-
cyjnej jak to siê dzieje w powietrzu, tym bardziej, ¿e
woda zmniejsza o 90% gruboœæ warstwy powietrza
przylegaj¹cego do skóry. Z powodu tych ró¿nic w prze-
wodzeniu ciep³a przez wodê i powietrze, utrata przez
organizm ciep³a do wody w umiarkowanych temperatu-
rach jest 250 razy wiêksza ni¿ ciep³a do powietrza w tej
samej temperaturze. Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e stopieñ
utraty ciep³a przez organizm do wody stoj¹cej jest taki
sam jak do wody p³yn¹cej. Swobodna konwekcja ciep³a
wystêpuj¹ca w wodzie praktycznie nie istnieje w k¹pieli
w œrodowisku takim, jak borowina. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
mo¿liwoœci regulacji temperatury cia³a zanurzonego
w wodzie gor¹cej s¹ bardziej ograniczone ni¿ w gor¹-
cym powietrzu, przede wszystkim ze wzglêdu na to, ¿e
w œrodowisku wodnym nie mo¿e zachodziæ oddawanie
ciep³a przez promieniowanie i odparowanie obficie wy-
dzielanego potu.

Miejscowe dzia³anie zimna polega tym, ¿e w pierw-
szej fazie krótkotrwa³ego dzia³ania zimna na skórê ob-
serwuje siê bladoœæ spowodowan¹ skurczem naczyñ
krwionoœnych. Po chwili nastêpuje jednak druga faza,
w której bladoœæ ustêpuje miejsca ró¿owemu zabarwie-
niu wywo³anemu rozszerzeniem naczyñ krwionoœnych
wskutek dzia³ania mechanizmów regulacyjnych. To
czynne rozszerzenie naczyñ skóry, pojawiaj¹ce siê w dru-
giej fazie dzia³ania zimna, nosi nazwê w wodoleczni-
ctwie odczynu naczyniowego. Prawid³owe i wyraŸne
wyst¹pienie tego odczynu jest podstawowym warun-
kiem uzyskania dobrych wyników leczenia zabiegami

wodnymi. Skóra reaguj¹c¹ prawid³owo na zimno jest
ciep³a, a pacjent odczuwa przy tym przyjemne ciep³o.
Nieprawid³owy odczyn naczyniowy wystêpuj¹cy u osób
ze zmianami chorobowymi naczyñ krwionoœnych,
os³abionych, z niedokrwistoœci¹, polega na zwê¿eniu
naczyñ krwionoœnych skóry. Jego wyrazem jest bladoœæ
skóry, gêsia skórka, dreszcze, przyspieszenie têtna i z³e
samopoczucie. W przypadku pojawienia siê nieprawi-
d³owego odczynu naczyniowego zabieg nale¿y natych-
miast przerwaæ. U osób os³abionych i Ÿle znosz¹cych
zimne zabiegi wodolecznicze nale¿y poprzedzaæ zabie-
gami rozgrzewaj¹cymi np. nacieranie cia³a, czy ciep³a
k¹piel. Przyœpieszyæ mo¿na wyst¹pienie odczynu na-
czyniowego przez wykonywanie ruchów czynnych
w czasie zabiegu wodoleczniczego. W przypadku z³ej
tolerancji zimnych zabiegów nale¿y zmieniæ tempe-
raturê wody i skróciæ czas zabiegu.

W miejscowym dzia³aniu ciep³a pod wp³ywem nie-
zbyt silnego bodŸca cieplnego naczynia krwionoœne
skóry i tkanki podskórnej rozszerzaj¹ siê. Nastêpuje
rozszerzenie têtniczek i naczyñ w³osowatych, ¿y³ skóry
oraz otwarcie dot¹d nieczynnych naczyñ w³osowatych.
Powoduje to znaczne zwiêkszenie ukrwienia skóry. To
czynne przekrwienie, g³ównie o charakterze têtniczym,
powoduje ró¿owe zabarwienie skóry. Przy przed³u¿aj¹-
cym siê dzia³aniu ciep³a, podobnie jak w razie d³u¿sze-
go dzia³ania zimna, odcieñ skóry zmienia siê na ró¿owo-
siny, co znamionuje przekrwienie bierne wystêpuj¹ce
w nastêpstwie zahamowania mechanizmów regulacyj-
nych. Nag³e dzia³anie silnego bodŸca cieplnego mo¿e
spowodowaæ krótkotrwa³y, odruchowy skurcz naczyñ
krwionoœnych poprzedzaj¹cy ich rozszerzenie. Odczy-
ny naczyniowe na ciep³o i zimno, zale¿nie od si³y i miej-
sca dzia³ania bodŸca, mog¹ mieæ charakter miejscowy
lub wskutek dzia³ania odruchów konsensualnych mog¹
rozprzestrzeniaæ siê na ca³¹ skórê. W z³o¿onym mecha-
nizmie zmian naczynioruchowych skóry pod wp³ywem
bodŸców termicznych bior¹ udzia³ hormony tkankowe
(histamina, acetylocholina) uwolnione wskutek wyko-
nywanego zabiegu.

W ciep³ych k¹pielach wraz ze wzrostem temperatury
wody zwiêksza siê 3, 4-krotnie wentylacja minutowa
p³uc w stosunku do k¹pieli o temperaturze obojêtnej.
W gor¹cych k¹pielach wentylacja minutowa p³uc mo¿e
nieco zmniejszyæ w stosunku do tej, jaka wystêpujê
w ciep³ych k¹pielach. W nastêpstwie jednak hiperwen-
tylacji i usuniêcia nadmiaru dwutlenku wêgla z krwi po-
jawia siê zasadowica, której wyrazem jest tê¿yczka.
Dochodzi do nadmiernego pobudzenia psychicznego
i spl¹tania myœli. Pojawia siê zmodyfikowane oddycha-
nie typu Cheyne-Stokesa. W zimnych k¹pielach nieco
zwiêksza siê najpierw wentylacja minutowa p³uc, po czym
oddychanie staje sie p³ytkie i nieregularne. W ch³od-
nych k¹pielach wystêpuje wyraŸne zwiêkszenie wenty-
lacji minutowej przy zwiêkszeniu objêtoœci oddechowej
w nastêpstwie wytwarzania ciep³a w organizmie wsku-
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tek uruchomienia mechanizmów regulacyjnych. W zim-
nych k¹pielach zwiêksza siê ciœnienie cz¹steczkowe
dwutlenku wêgla w powietrzu pêcherzykowym, co na-
zywa siê kwasic¹.

Zu¿ycie tlenu przez organizm wzrasta w k¹pielach
o temperaturze powy¿ej 38°C i ponizej 32°C. Zu¿ycie
tlenu w ciep³ych k¹pielach zwi¹zane jest z przyspiesze-
niem procesów przemiany materii, zale¿nym od wzro-
stu temperatury, zgodnie z prawem van`t Hoffa (wzrost
temperatury o 1° C zwiêksza przemianê materii o 17%).
W ch³odnej i zimnej k¹pieli procesy przemiany materii,
g³ównie wêglowodanowej i t³uszczowej ulegaj¹ przy-
spieszeniu. W ciep³ej k¹pieli o temperaturze nieznacz-
nie przewy¿szaj¹cej temperaturê cia³a naczynia krwio-
noœne rozszerzaj¹ siê wskutek czego nastêpuje pobranie
ciep³a przez organizm. W tych warunkach dochodz¹ce
do skutku pocenie siê nie wyrównuje zachwianej tem-
peratury skóry, z uwagi na to, ¿e w œrodowisku wodnym
nie mo¿e zachodziæ odparowanie wody. Jednak mimo
to równowaga cieplna zostaje zachowana dziêki nie-
wielkiemu, ale wystarczaj¹cemu zwolnieniu procesów
przemiany materii. W trwaj¹cych d³u¿ej cieplejszych
k¹pielach dochodzi do zachwiania tej równowagi i na-
stêpujê przegrzanie organizmu, powoduj¹ce zwiêkszenie
przemiany materii. Zwiêkszenie pocenia powoduje
utratê przez organizm z kilku litrami wody znacznych
iloœci chlorku sodu, co w przypadku przekroczenia mo¿-
liwoœci regulacyjnych organizmu mo¿e spowodowaæ
zapaœæ.

W ciep³ej k¹pieli, po pocz¹tkowym nasileniu wy-
dzielania kwaœnego soku ¿o³¹dkowego i pobudzeniu ru-
chów perystaltycznych jelit nastêpuje zahamowanie
tych czynnoœci. Ciep³e k¹piele zmniejszaj¹ ³aknienie.
Natomiast zimne k¹piele je pobudzaj¹, zwiêkszaj¹c
przy tym wydzielanie kwaœnego soku ¿o³¹dkowego
i przyspieszaj¹c ruchy robaczkowe jelit.

Na czynnoœæ nerek w k¹pielach wp³ywa suma dzia-
³ania cieplnego i hydrostatycznego. W ciep³ej k¹pieli
wydzielanie moczu zwiêksza siê, a w gor¹cej zmniejsza.
Krótkotrwa³e zabiegi zwiêkszaj¹ przejœciowo czynnoœæ
wydzielnicz¹ nerek. Przy d³ugotrwa³ym dzia³aniu zim-
nego bodŸca w nastêpstwie zwê¿enia naczyñ krwio-
noœnych zmniejsza siê wydzielanie moczu, przy czym mo¿e
pojawiæ siê w nim bia³ko, a nawet krwinki czerwone.

Krótkotrwa³e k¹piele ciep³e dzia³aj¹ pobudzaj¹co,
d³u¿sze natomiast hamuj¹co na uk³ad nerwowy. Powo-
duj¹ zmniejszenie odczuwania bólu, zmniejszaj¹ napiê-
cie miêœniowe i dzia³aj¹ nasennie. Zimne k¹piele dzia-
³aj¹ pobudzaj¹co na uk³ad nerwowy, powoduj¹ popra-
wê samopoczucia i zwiêkszaj¹ chêæ do wysi³ków fi-
zycznych. W przeciwieñstwie do ciep³ych zimne k¹pie-
le zwiêkszaj¹ odczuwanie bólu i wzmagaj¹ napiêcie po-
wierzchniowych grup miêœniowych.

Zimne k¹piele powoduj¹ pobudzenie osi przysad-
kowo-nadnerczowej, czego wyrazem jest zwiêkszenie
iloœci noradrenaliny i adrenaliny we krwi i zwiêkszone

wydzielanie glikokortykosteroidów. Dopiero po g³êbo-
kim och³odzeniu wydzielanie amin katecholowych
zmniejsza siê. Równie¿ wydzielanie innych hormonów
zwiêksza siê pod wp³ywem zimna. Dotyczy to przede
wszystkim TSH i tyroksyny. Podczas zimnej k¹pieli
stwierdzono zmniejszenie stê¿enia reniny w osoczu,
a w czasie gor¹cej zwiêkszenie. W k¹pielach o równej
temperaturze stwierdzono równie¿ uwalnianie hormo-
nów tkankowych oddzia³uj¹cych na naczynia krwio-
noœne. Oprócz zwiêkszonego wydzielania noradrenali-
ny stwierdzono podczas zimnych k¹pieli równie¿ zwiêk-
szone uwalnianie histaminy, a w ciep³ych k¹pielach
acetylocholiny i kwasu adenylowego.

Si³a biologicznego dzia³ania zabiegu wodolecznicze-
go zale¿y od temperatury wody, czêœci cia³a poddanej
zabiegowi i wielkoœci jej powierzchni, ciœnienia z jakim
woda dzia³a na te powierzchnie i czasu trwania zabiegu.
Z regu³y bodŸcowe dzia³anie zabiegu wodoleczniczego
jest tym wiêksze, im bardziej temperatura ró¿ni siê od
temperatury cia³a, im wiêkszy jest obszar cia³a, na który
dzia³a, im wiêkszy jest poziom wody w k¹pieli im wiêk-
sze ciœnienie wody przy polewaniu, im d³u¿ej trwa za-
bieg i im wiêcej dodatkowych bodŸców w³¹czono do
zabiegu. Tak wiêc im bardziej temperatura wody u¿yta
do zabiegu ró¿ni siê od temperatury cia³a i im wiêksza
jest powierzchnia cia³a poddana zabiegowi, tym krócej
powinien trwaæ zabieg. Przywykniêcie b¹dŸ adaptacja
do temperatury stosowanych zabiegów pozwalaj¹ przy
dobrym ukrwieniu skóry na zwiêkszenie si³y zabiegu
przez zwiêkszenie powierzchni cia³a poddawanej za-
biegowi b¹dŸ przed³u¿enie czasu trwania zabiegu. Przy
stosowaniu zabiegów o zmiennej temperaturze wody
si³a dzia³ania zabiegu zale¿y równie¿ od kolejnoœci sto-
sowania zimnych i ciep³ych bodŸców. Si³ê bodŸcowego
dzia³ania zabiegów wodoleczniczych mo¿na zwiêkszyæ
przez równoczesne dodatkowe zastosowanie bodŸców
mechanicznych, chemicznych lub elektrycznych. Przy-
k³adem zastosowania dodatkowego bodŸca mechanicz-
nego jest nacieranie skóry podczas zabiegu rêk¹, g¹bk¹,
itd. Bodziec taki modyfikuje dzia³anie zabiegu zwiêk-
szaj¹c jego dzia³anie bodŸcowe. Dodatek do wody wy-
ci¹gów roœlin leczniczych zwiêksza równie¿ bodŸcowe
dzia³anie zabiegu wskutek chemicznego oddzia³ywania
na skórê i jej receptory, wch³aniania niektórych sk³adni-
ków lub ich odk³adania siê w skórze. Dzia³anie wody
u¿ytej do k¹pieli zmieniaj¹ gazy, jak tlen, czy dwutlenek
wêgla, którymi mo¿na ja nasyciæ. Dzia³anie zabiegu
wodoleczniczego modyfikuje równie¿ przep³yw przez
wodê pr¹du elektrycznego o odpowiednich cechach.
Dzia³anie zabiegów wodoleczniczych jest wielokierun-
kowe. Podobnie jak dzia³anie innych zabiegów fizjote-
rapeutycznych jest to dzia³anie natychmiastowe, któ-
rego skutek mija po pewnym, raczej nied³ugim czasie
i dzia³anie d³ugotrwa³e, którego nastêpstwa utrzymuj¹
siê przez d³ugi czas po serii zabiegów i prowadz¹ do
przestrojenia wielu mechanizmów fizjologicznych.

Zbigniew Damijan, Ma³gorzata Gajda
Fizykoterapia



Dzia³anie to ma charakter adaptacji. Celem wodoleczni-
ctwa, podobnie jak i innych zabiegów fizjoterapeutycz-
nych jest w³aœnie to odleg³e dzia³anie. Wodolecznictwo
jest uwa¿ane za najbardziej w³aœciw¹ formê leczenia
ciep³em i zimnem.

K¹piel pere³kow¹ przeprowadza siê na bazie wody
siarczkowo-fluorkowej lub gospodarczej. Czas trwania
zabiegu: 10–20 min., temperatura: 35–37°C, œrednia
liczba zabiegów tygodniowo: 2–3. Przy zastosowaniu
wody gospodarczej zalecenia s¹ szerokie, zw³aszcza na
wszelkiego rodzaju nerwice, ogólne os³abienie itp. Pa-
cjenta uk³ada siê w wannie i po 2–3 minutach pobytu
w wodzie nale¿y w³¹czyæ przep³yw sprê¿onego powiet-
rza o ciœnieniu 2–4 atmosfery np. przez ruszt znajduj¹cy
siê na dnie wanny. Pod koniec zabiegu na 1–2 min.
przed zakoñczeniem nale¿y wy³¹czyæ dop³yw sprê¿one-
go powietrza. Dziêki takiemu postêpowaniu k¹piel ta
jest dobrze znoszona, oraz daje wyraŸn¹ poprawê samo-
poczucia i zabezpieczenia przed mo¿liwoœci¹ zaburzeñ
kr¹¿eniowych.

Natrysk biczowy, s¹ przewa¿nie dwa rodzaje tego
natrysku: natrysk biczowy (zwyk³y) ze sta³¹ tempera-
tur¹ wody, najczêœciej ciep³a w granicach 40°C oraz na-
trysk biczowy zmienny (szkocki) o zmiennej temperatu-
rze wody.

Zabieg w obu przypadkach powinien trwaæ oko³o
3 min., stosowany 3–4 razy tygodniowo. Natryski te
wykonuje siê najczêœciej przy pomocy katedry Win-
ternitza, gdzie wymagane ciœnienie wody przy dop³ywie
do katedry wynosi 4–6 atm., natomiast przy wyp³ywie,
to jest na dyszy natrysku oko³o 2–3 atm. Odleg³oœæ pa-
cjenta od katedry powinna wynosiæ 3,5–4 m, zaœ œredni-
ca otworu nasadki oko³o 1 cm. W obudowie katedry
poza wskaŸnikami temperatury i ciœnienia wody, znaj-
duj¹ siê urz¹dzenia do zmiany poboru wody o ró¿nych
temperaturach oraz do w³¹czania i wy³¹czania strumie-
nia wody, celem uzyskania efektu uderzenia wody czyli
“bicza wodnego”. Natrysk zmienny (szkocki) wykonuje
siê w ten sposób, ¿e u¿ywa siê na przemian wody go-
r¹cej przeciêtnie oko³o 40°C i ch³odnej 18°C. Zabieg
rozpoczyna siê z zastosowaniem natrysku ciep³¹ wod¹
oko³o 0,5–l min., nastêpnie kilkanaœcie sekund ch³od-
nej. W ten sposób powtarzane s¹ te zmiany temperatury
od 3 do 5 razy, a zabieg nale¿y ukoñczyæ kilkusekundo-
wym zimnym natryskiem. Efekty lecznicze tego typu
natrysku s¹ bardzo dobre, wymagana jest jednak pe³na
sprawnoœæ aparatury z zachowaniem sta³ych parame-
trów temperatury i ciœnienia doprowadzanej wody oraz
dobrego przygotowania obs³ugi k¹pielowej. Natrysk
biczowy nale¿y wykonywaæ wed³ug pewnego schema-
tu, strumieñ wody nale¿y prowadziæ od do³u, od stopy
poprzez dolna koñczynê ku górze i przez bok cia³a a¿ do
barku i nastêpnie w dó³ koñczyny górnej i ponownie
przez bok cia³a przejœæ na koñczynê dolna kieruj¹c siê
ku stopie. Natrysk wykonujemy na lewej i prawej czêœci
cia³a, najpierw od przodu, a nastêpnie powtarzamy to
samo po tylnej czêœci cia³a. Przy tym zabiegu nale¿y

omijaæ czêœci rodne, œrodek brzucha, szyje, twarz i krê-
gos³up.

Nie mo¿na stosowaæ natrysku biczowego w mia¿d¿y-
cy, nadciœnieniu, chorobach serca, ¿ylakach, wybroczy-
nach, zmianach troficznych skóry i w stanach spastycz-
nych oraz w nasilonych zespo³ach bólowych krêgo-
s³upa.

Natrysk biczowy wskazany jest w goœæcu stawowym
i pozastawowym, w bólach miêœniowych, zanikach
miêœniowych, nerwobólach umiarkowanego stopnia,
w niedociœnieniu, stanach znu¿eniowych itp. Natryski
znacznie poprawiaj¹ stan ogólnego samopoczucia, daj¹
uczucie rzeœkoœci i pobudzaj¹ ruchowo. Typowe urz¹-
dzenie stosowane w wodolecznictwie przestawiono na
rysunku 10.

12. TERMOTERAPIA

Krioterapia – leczenie zimnem polega na miejscowym
obni¿eniu temperatury tkanek, co odbywa siê g³ównie
drog¹ przewodzenia. Pomimo swego skutecznego
dzia³ania jest stosowane w mniejszym zakresie ni¿ le-
czenie ciep³em. Zimno w celach leczniczych jest sto-
sowane w postaci: zabiegów miejscowych, które maja
na celu obni¿enie temperatury skóry, miêœni i stawów,
zabiegów ca³kowitych, których celem jest ogólne oziê-
bienie organizmu oraz zabiegów kriochirurgicznych,
w których d¹¿y siê do nieodwracalnego uszkodzenia pa-
tologicznie zmienionych tkanek. Przez dostarczenie
zimna, temperatura powierzchni cia³a zostaje obni¿ona
miejscowo lub systemowo. Leczenie zimnem obejmuje
wiele metod o ró¿nym dzia³aniu. Wymienia siê: zimn¹
hydroterapiê, lód (k¹piele, ok³ady, masa¿e, nacierania),
³atwo paruj¹ce substancje p³ynne (blokady zimnem),
ok³ady ¿elowe, krio¿el, zimne opatrunki i peloidy, na-
dmuch zimnego powietrza (miedzy innymi krioterapia
ca³ego cia³a w komorach ch³odz¹cych) oraz ch³odzenie
termoelektryczne. £agodne metody leczenia zimnem
wykorzystuj¹ temperatury w zakresie od obojêtnej dla
cia³a do 15°C, jak w przypadku zimnej hydroterapii. Ale
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Rys. 10. Wanna do masa¿u podwodnego automatycznego,
wykorzystuj¹ca jedn¹ z g³ównych zasad prowadzenia masa¿u
– sekwencyjnoœæ, tzn. prowadzenie masa¿u w okreœlonym
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ju¿ intensywne leczenie zimnem (krioterapia) polega na
stosowaniu temperatur w przedziale 0°C do minus
130°C. Jest to temperatura parowania ciek³ego azotu.

Zabiegi zimne miejscowe – dzia³anie tych zabie-
gów jest uzale¿nione od takich czynników jak: zastoso-
wana temperatura, wielkoœæ powierzchni cia³a poddana
zabiegowi, czas trwania zabiegu oraz metodyka zabie-
gu. Obni¿enie temperatury tkanek powoduje m.in.:
zmniejszenie lub uœmierzenie bólu, zahamowanie stanu
zapalnego, zwolnienie procesów przemiany materii,
zmniejszenie lub ust¹pienie obrzêków, zwolnienie
odruchów i zmniejszenie pobudliwoœci w³ókien ner-
wowych, przekrwienie czynne, zwiêkszenie napiêcia
miêœniowego (przy krótkim czasie dzia³ania bodŸca
zimna) oraz obni¿enie napiêcia miêœniowego (przy
d³u¿szym dzia³aniu bodŸca).

Bodziec zimna, ze wzglêdu na swe dzia³anie prze-
ciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwobrzêkowe, obej-
muje szeroki wachlarz wskazañ do stosowania w zabie-
gach miejscowych. Wskazaniami s¹: choroby narz¹du
ruchu (st³uczenia, krwiaki i urazy tkanek miêkkich bez-
poœrednio po urazie do 4–5 dni, obrzêki po z³amaniach
i zwichniêciach we wczesnym okresie, ostre zapalenie
œciêgien, torebek stawowych i miêœni, przykurcze sta-
wowe pourazowe), choroby reumatyczne (ostre zapale-
nia stawów, ostry stan bólowy w chorobie zwyrodnie-
niowej stawów, ostry zespó³ zapalenia tkanek miêkkich
oko³ostawowych, napad dny moczanowej), choroby
uk³adu kr¹¿enia (czêstoskurcz napadowy, pocz¹tkowy
okres zakrzepowego zapalenia ¿y³), choroby uk³adu
nerwowego (bóle g³owy pochodzenia naczyniowego,
ostre stany zapalne splotów i nerwów obwodowych, rwa
kulszowa, wzmo¿one napiêcie miêœniowe powstaj¹ce
wskutek urazów oraz niedow³adów spastycznych), cho-
roby przewodu pokarmowego (ostre zapalenie pêcherzyka
¿ó³ciowego i dróg ¿ó³ciowych, zapalenie wyrostka ro-
baczkowego, krwawienia) oraz inne schorzenia (obrzêk
limfatyczny, krwawienie, hemoroidy, zapobieganie
odle¿ynom, oparzenia, ostry ból zêbów, zabiegi chirur-
giczne w obrêbie jamy ustnej oraz szczeki górnej
i ¿uchwy).

Przed przyst¹pieniem do wykonywania zabiegu na-
le¿y na ma³ym obszarze skóry pacjenta, zbadaæ reakcje
miejscowa na zimno. Leczenie zimnem jest przeciw-
wskazane w stanach zapalnych w przewlek³ym okresie
choroby, nadwra¿liwoœci na zimno, zespole Raynauda,
ciê¿kich schorzeniach serca i naczyñ (silnie zmniej-
szona reaktywnoœæ naczyñ), stanach wyniszczenia i ogól-
nego os³abienia, odmro¿eniach, zapaleniu pêcherza mo-
czowego i miedniczek nerkowych, zapaleniu naczyñ
oraz zespole Sudecka.

Przyjmuje siê, ¿e najlepsze wyniki leczenia osi¹ga siê
przy krótkim czasie zabiegu (1–2 minuty) z jednoczes-
nym obni¿eniem temperatury skóry o oko³o 15–16°C.
Tak krótki czas zabiegu powoduje na drodze odrucho-
wej zmniejszenie bólu, natomiast d³u¿szy czas zabiegu
(15–30 minut), wywiera przede wszystkim dzia³anie

przeciwzapalne. Poniewa¿ obni¿enie temperatury
w tkankach utrzymuje siê przez oko³o 2–3 godziny po
zabiegu, zabiegi te mog¹ byæ wykonywane kilka razy
dziennie – przeciêtnie 3 razy dziennie. Na uwagê za-
s³uguje równie¿ krioterapia ca³ego cia³a. Ten krótkotr-
wa³y – maksymalnie do trzech minut – pobyt w specjal-
nej komorze ch³odz¹cej, gdzie panuje temperatura ok.
minus 110°C, nie stanowi problemu pod wzglêdem ter-
moregulacyjnym. Temperatura cia³a spada w niewiel-
kim stopniu (oko³o 0,4°C), a efekt przeciwbólowy i re-
laksacyjny jest naprawdê imponuj¹cy. Dodatkowe re-
akcje endokrynologiczne i immunologiczne sprawiaj¹,
i¿ jest to metoda godna polecenia w przypadku reuma-
tycznych schorzeñ zapalnych. Typowe urz¹dzenie sto-
sowane krioterapii miejscowej przestawiono na ry-
sunku 11.

Zabiegi kriochirurgiczne polegaj¹ na celowym i kon-
trolowanym niszczeniu tkanek wskutek ich zamra¿ania.
Poniewa¿ zamra¿anie tkanek powoduje zablokowanie
zakoñczeñ nerwów czuciowych, zabiegi te s¹ bezboles-
ne. Przewa¿nie s¹ one równie¿ bezkrwawe i stosunko-
wo ma³o agresywne. Przy stosowaniu zabiegów krio-
chirurgicznych mo¿na niszczyæ tkankê bardziej po-
wierzchownie, ni¿ ma to miejsce w przypadku elektro-
koagulacji, co ma du¿e znaczenie w leczeniu schorzeñ
naskórka i nab³onka. Zalet¹ tej metody jest równie¿
mo¿liwoœæ kojarzenia jej z innymi metodami leczenia,
np. z radioterapi¹, chemioterapi¹.

Wskazania do zabiegów kriochirurgicznych s¹ coraz
wiêksze i obejmuj¹ miedzy innymi: choroby nowotwo-
rowe (nowotwory ³agodne i ma³o zaawansowane) no-
wotwory z³oœliwe skóry, warg i b³on œluzowych jamy
ustnej, nowotwory z³oœliwe trudno dostêpne do leczenia
chirurgicznego ze wzglêdu na swa lokalizacje (jama
ustna, gard³o, nos, zatoki przynosowe), guzy (przysadki
i szyszynki), choroby dróg oddechowych (wczesne
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okresy nowotworu z³oœliwego tchawicy i oskrzeli), cho-
roby uk³adu moczowego (brodawczaki, nowotwory
z³oœliwe pêcherza moczowego), choroby oczu (krio-
ekstrakcja soczewki w zaæmie, przewlek³e owrzodzenie
rogówki o wirusowej etiologii), choroby nosa, gard³a
i krtani (polipy, naczyniaki nosa jamy ustnej i krtani,
brodawczaki, ¿ylaki przegrody nosa, gard³a i prze³yku),
choroby kobiece (nad¿erki szyjki macicy) i inne scho-
rzenia (np. guzy krwawnicze).

Zabiegi kriochirurgiczne praktycznie nie obarczaj¹
chorego, tak wiec mog¹ byæ stosowane w ka¿dym wie-
ku i ka¿dym stanie chorobowym, zarówno u chorych
z niewydolnoœci¹ kr¹¿enia, jak i z niewydolnoœci¹ od-
dechow¹, z cukrzyc¹ czy gruŸlic¹ i innymi chorobami,
stanowi¹cymi przeciwwskazania do tradycyjnych za-
biegów chirurgicznych.

Ciep³olecznictwo nale¿y do najstarszych metod le-
czenia we wszystkich kulturach, bez wzglêdu na ich hi-
storyczne czy nawet regionalne odrêbnoœci. Ciep³olecz-
nictwo, czyli leczenie ciep³em polega na dostarczeniu
do ustroju energii cieplnej, g³ównie drog¹ przewodze-
nia i przenoszenia. Nie¿yj¹cy ju¿ prof. dr med. Zbig-
niew Oszast trafnie okreœla³ role i znaczenie ciep³o-
lecznictwa: „Energia cieplna stanowi najsilniejszy prze-
ciwbólowy i przeciwzapalny doraŸny œrodek, a równo-
czeœnie najpotê¿niejszy dla wszystkich czynnoœci ustro-
ju, jakimi dysponuje fizykoterapia.”

W leczeniu czy to ciep³em, czy zimnem, najistotniej-
sz¹ rolê odgrywa skóra, w mechanizmie oddzia³ywania
na ustrój ró¿nych czynników fizykalnych. Jako struk-
tura tkankowa otaczaj¹ca ca³y ustrój, odbiera i przetwa-
rza oddzia³uj¹c¹ na ni¹ energiê. Skóra jest swoistego ro-
dzaju anten¹ centralnego uk³adu nerwowego, dziêki
której nap³ywaj¹ do niej informacje o wszelkich zmia-
nach zachodz¹cych w œrodowisku zewnêtrznym. W skó-
rze znajduj¹ siê receptory, które s¹ odbiornikami okreœ-
lonej postaci energii. Zachodz¹ce pod jej wp³ywem po-
budzenie receptorów zostaje drog¹ nerwów doœrodko-
wych przekazane do oœrodkowego uk³adu nerwowego,
sk¹d przez nerwy odœrodkowe zostaj¹ wys³ane impulsy
nerwowe do narz¹dów wykonawczych – efektorów
(miêœnie, gruczo³y). W ten sposób zamyka siê ³uk odru-
chowy na drodze receptor – oœrodkowy uk³ad nerwowy
– efektor. Pobudzenie receptorów skóry mo¿e na drodze
odruchowej spowodowaæ odczyn nie tylko w skórze,
ale tak¿e, w wyniku odruchów skórno-trzewnych, w na-
rz¹dach wewnêtrznych. W mechanizmie oddzia³ywania
na ustrój czynników fizykalnych równie donios³¹ rolê
jak skóra, spe³nia sieæ naczyñ krwionoœnych skóry. Roz-
szerzone naczynia krwionoœne skóry stanowi¹ zbiornik
krwi, mog¹cy pomieœciæ oko³o 1/4 ca³kowitej jej iloœci.
Rozszerzenie naczyñ krwionoœnych skóry wp³ywa tak-
¿e na zwiêkszenie przep³ywu krwi przez tkanki, co jest
szeroko stosowane i wykorzystywane w leczeniu wielu
schorzeñ na przyk³ad stanów zapalnych. Skóra spe³nia
wiele funkcji, do najwa¿niejszych zaliczamy funkcjê
ochronn¹ przed wirusami, bakteriami, grzybami, œrodka-

mi chemicznymi czy urazami mechanicznymi. Funkcja
barwnikotwórcza jest spe³niona dziêki melanocytom,
które wraz z pigmentem tworz¹ filtr uniemo¿liwiaj¹cy
penetracje œwiat³a pozafio³kowego do g³êbszych warstw
skóry. Równie wa¿na jest funkcja wydzielnicza (gru-
czo³y ³ojowe wydzielaj¹ce ³ój), wydalnicza (gruczo³y
potowe wydalaj¹ce pot), czy funkcja recepcyjna (od-
bierania bodŸców) i resorbcyjna (poch³aniania). W tym
miejscu nie nale¿y równie¿ zapominaæ o funkcji, jak¹
jest udzia³ skóry w procesie termoregulacji.

Leczenie ciep³em polega na bezpoœrednim przekazy-
waniu ciep³a z cia³ ogrzanych, w celu uzyskania miej-
scowego lub ogólnego przegrzania naszego cia³a. Pro-
ces przekazywania ciep³a mo¿e odbywaæ siê w drodze
kondukcji (przewodzenia), konwekcji, (przenoszenia)
lub radiacji (promieniowania).

Kondukcj¹ okreœlamy bezpoœrednie przekazywanie
energii kinetycznej przez cz¹steczki maj¹ce wiêksz¹
energiê ciepln¹ do cz¹steczek o mniejszej energii. Prze-
wodzenie mo¿e odbywaæ siê w sposób bezpoœredni lub
poœredni. Przyk³adowo, je¿eli Ÿród³em ciep³a bêdzie
ogrzana woda i cia³o zostanie w niej zanurzone, uzyska-
my wtedy bezpoœredni sposób przewodzenia. Z poœred-
nim mechanizmem przewodzenia ciep³a bêdziemy mieæ
do czynienia w sytuacji, gdy Ÿród³o ciep³a zawieraj¹ce
pewien zasób energii cieplnej znajduje siê w os³onie.
Przyk³adem s¹ termofory czy poduszki elektryczne.
Przewodzenie ciep³a i dalsze jego przekazywanie do
g³êbszych warstw cia³a uzale¿nione jest od gruboœci
skóry i tkanki podskórnej. Przekazywanie ciep³a do warstw
g³êbiej po³o¿onych bêdzie zale¿eæ od warunków fizjo-
logicznych, a przede wszystkim od sprawnoœci uk³adu
krwionoœnego tkanek. To w³aœnie krew przenosi ciep³o
w g³êbsze warstwy, co okreœlamy mianem konwekcji.
Dobre przewodzenie ciep³a w g³êbszych warstwach za-
le¿y od ukrwienia tych warstw i co najwa¿niejsze za-
le¿noœæ ta jest wprost proporcjonalna. Poniewa¿ energia
cieplna jest roznoszona z pr¹dem krwi, st¹d nie wystêp-
uje jej nagromadzenie na powierzchni cia³a.

Konwekcja ma zasadnicze znaczenie dla regulacji
cieplnej ustroju. Gdy dojdzie do stanu przegrzania
ustroju, wówczas wystêpuje wymiana ciep³a pomiêdzy
przegrzanym cia³em, a otoczeniem przez radiacje czyli
promieniowanie. W stanie przegrzania, niezale¿nie od
wypromieniowania, utrata ciep³a uzyskiwana jest przez
pocenie siê, parowanie potu i wydalanie ciep³a z ogrza-
nym powietrzem podczas oddychania.

Wp³yw ciep³a na organizm zale¿y od takich czynników
jak: natê¿enie ciep³a (ró¿nica pomiêdzy temperatur¹
bodŸca a temperatur¹ organizmu), okolicznoœci fizycz-
nych towarzysz¹cych dzia³aniu ciep³a, mo¿liwoœci ter-
moregulacyjnych ustroju, czasu dzia³ania bodŸca, zmia-
nie natê¿enia bodŸca w czasie, powierzchni cia³a na
któr¹ dzia³a bodziec oraz w³aœciwoœci fizycznych œro-
dowiska wchodz¹cego w bezpoœredni kontakt ze skór¹
(przewodnictwo cieplne, ciep³o w³aœciwe, pojemnoœæ
cieplna).
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Odczyn organizmu na bodŸce cieplne mo¿e byæ
miejscowy lub ogólny. Jednym z podstawowych odczy-
nów organizmu na ciep³o jest reakcja ze strony naczyñ
krwionoœnych, która przebiega zgodnie z prawem Da-
stre-Morata: „bodŸce termiczne (ciep³o lub zimno),
dzia³aj¹c na du¿e powierzchnie skóry, powoduj¹ prze-
ciwne do naczyñ skóry zachowanie siê du¿ych naczyñ
klatki piersiowej i jamy brzusznej. Naczynia nerek, œle-
dziony i mózgu wykazuj¹ odczyn taki sam, jak naczynia
skóry.” Przy odczynie miejscowym wystêpuje rozsze-
rzenie naczyñ krwionoœnych i limfatycznych w miejscu
dzia³ania energii cieplnej. Odczyn ten powstaje w wyni-
ku podwy¿szenia temperatury tkanek, powoduj¹c zwiêk-
szenie przep³ywu krwi. Ciep³o dzia³a uœmierzaj¹co na
ból i powoduje zmniejszenie napiêcia powierzchniowe-
go. BodŸce cieplne o natê¿eniu przekraczaj¹cym gra-
nice tolerancji mog¹ spowodowaæ uszkodzenie skóry
i oparzenie. Gdy zabiegi cieplne s¹ stosowane na du¿¹
powierzchniê cia³a i w ci¹gu odpowiednio d³ugiego
okresu czasu, dzia³anie ciep³a wyra¿aæ siê bêdzie sil-
niej, gdy¿ iloœæ poch³oniêtej energii cieplnej jest wiêk-
sza. Wyst¹pi wtedy odczyn ogólny, charakteryzuj¹cy
siê podwy¿szeniem ciep³oty cia³a, co okreœlamy jako
przegrzanie organizmu. Stan przegrzania mo¿na uzys-
kaæ ³atwiej i szybciej, je¿eli równoczeœnie zabezpie-
czymy ustrój przed utrata ciep³a. Takie zjawisko zacho-
dzi na przyk³ad w ok³adach borowinowych lub parafi-
nowych. Nie nale¿y zapominaæ, i¿ nadmierne przegrza-
nie ogólne mo¿e stanowiæ niebezpieczeñstwo dla ¿ycia.
Dlatego wa¿nym jest, aby pamiêtaæ, ¿e zabiegi z zasto-
sowaniem ciep³a wymagaj¹ du¿ej ostro¿noœci oraz do-
k³adnej znajomoœci stanu ogólnego osoby poddawanej
intensywnemu zabiegowi cieplnemu.

Wskazania do stosowania ciep³a obejmuj¹ przede
wszystkim przewlek³e stany zapalne o ró¿nej etiologii,
w których na skutek przekrwienia czynnego mo¿na
uzyskaæ pozytywne wyniki leczenia. Równie¿ przykur-
cze miêœniowe wystêpuj¹ce po urazach lub niedow³ad-
ach, przy umiejêtnym zastosowaniu ciep³a mog¹ ulec
rozluŸnieniu. Tak wiêc leczenie ciep³em znajduje zasto-
sowanie chorobach narz¹du ruchu (st³uczenia, krwiaki
i urazy tkanek miêkkich na czwarty – pi¹ty dzieñ od
urazu, po ust¹pieniu odczynu zapalnego, stany pourazo-
we wiêzade³ i torebek stawowych w 2–3 tygodnie po
wyst¹pieniu urazu), reumatycznych (w I fazie reumato-
idalnego zapalenia stawów, natomiast w II i III fazie tyl-
ko w okresie remisji), choroba zwyrodnieniowa stawów
(w tym stawów krêgos³upa), uk³adu nerwowego (ner-
wobóle i zapalenia nerwów obwodowych, po ust¹pieniu
ostrego okresu, postrza³, rwa kulszowa, pora¿enie ner-
wu twarzowego, przykurcze miêœniowo-stawowe, rdze-
niowe pora¿enie kurczowe), skórnych (tr¹dzik, czyracz-
noœæ), uk³adu oddechowego (przewlek³e zapalenie za-
tok, nie¿yt gard³a i krtani, ostre i przewlek³e nie¿yty

oskrzeli, zapalenie ucha œrodkowego), uk³adu kr¹¿enia
(choroba Raynauda), przemiany materii (oty³oœæ, prze-
wlek³a dna), uk³adu moczowego (zapalenie pêcherza
moczowego i dróg moczowych, kamica dróg moczo-
wych, przebiegaj¹c¹ bez powik³añ) oraz uk³adu pokar-
mowego (nie¿yt ¿o³¹dka, przewlek³e zapalenie jelit, sta-
ny kurczowe jelita grubego, przewlek³e zapalenie pê-
cherzyka ¿ó³ciowego i dróg ¿ó³ciowych, kamica pêche-
rzyka przebiegaj¹c¹ bez powik³añ czy dyskineza dróg
¿ó³ciowych).

Przystêpuj¹c do leczenia ciep³em nale¿y uwzglêdniæ
ogólny stan pacjenta, jego wra¿liwoœæ na bodŸce ciepl-
ne, chorobê zasadnicz¹, jej okres i choroby wspó³ist-
niej¹ce. Wszelkie zabiegi cieplne, zw³aszcza o dzia³aniu
ogólnym, powoduj¹cym przegrzanie organizmu s¹ prze-
ciwwskazane w ostrych okresach choroby, niewydolno-
œci kr¹¿enia, zespole p³ucno sercowym, chorobie niedo-
krwiennej serca, zawale serca, mia¿d¿ycowym stward-
nieniu têtnic, zakrzepowo-zatorowym zapaleniu na-
czyñ, sk³onnoœci do krwawieñ, chorobach oœrodkowego
uk³adu nerwowego, zaburzeniach czucia powierzchnio-
wego, chorobach psychicznych, fotodermatozach, cu-
krzycy, gruŸlicy, nadczynnoœci tarczycy, chorobie no-
wotworowej, czynnej chorobie wrzodowej ¿o³¹dka
i dwunastnicy oraz wyniszczeniach organizmu, zw³asz-
cza w wieku starczym.

Przy wy¿ej wymienionych chorobach jest dopusz-
czalne stosowanie zabiegów cieplnych miejscowych,
pod warunkiem ustalenia wra¿liwoœci pacjenta na bodŸ-
ce cieplne oraz œcis³ej kontroli jego reakcji na zabiegi.
Przeciwwskazaniem do stosowania miejscowych zabie-
gów cieplnych s¹ ostre okresy choroby, urazy koœci i sta-
wów (z³amania), zmiany zwyrodnieniowe i zniekszta³-
caj¹ce stawy w przypadku odwapnieñ koœci, odmro¿e-
nia, owrzodzenia podudzi czy gruŸlica kostno-stawowa.

Zabiegi ciep³o lecznicze w których wykorzystuje siê
bodŸce cieplne s¹ doœæ rozpowszechnione i znajduj¹
swe zastosowanie zarówno w warunkach domowych,
jak i w specjalistycznym leczeniu fizykoterapeutycznym
czy balneoterapeutycznym. Do najprostszych Ÿróde³
przekazuj¹cych organizmowi ciep³o w wyniku przewo-
dzenia nale¿¹ termofory, poduszki elektryczne czy wo-
reczki z rozgrzanym piaskiem. Ciep³o z tych urz¹dzeñ
przenika do organizmu stosunkowo p³ytko i raczej nie
daje efektów g³êbokiego przegrzania. Zabiegi te s¹ po-
wszechnie stosowane w warunkach domowych. W wa-
runkach gabinetów fizjoterapeutycznych, do miejsco-
wego przegrzania stosuje siê terapie ¿elow¹. Wœród in-
nych specjalistycznych zabiegów ciep³olecznictwa na-
le¿y wymieniæ saunê, parafinê, ciep³e peloidy (borowi-
nê, torf, b³oto, fango), metodê Kenny czy ciep³e hydro-
terapie (k¹piele przegrzewaj¹ce, polewania, ok³ady, za-
wijania). W tym miejscu nale¿y równie¿ wymieniæ pro-
mieniowanie podczerwone, a tak¿e terapie ultradŸwiê-

Zbigniew Damijan, Ma³gorzata Gajda
Fizykoterapia



kami czy polem elektrycznym o wysokiej czêstotliwo-
œci, daj¹ce efekt g³êbokiego przegrzania. Typowe urz¹-
dzenie stosowane w ciep³olecznictwie przestawiono na
rysunku 12.
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3.8.A. Neuroprotezy stosowane
w przypadkach uszkodzeñ
oœrodkowego uk³adu nerwowego

Roman Paœniczek

1. ZABURZENIA CZYNNOŒCI
RUCHOWYCH

Czynnoœci ruchowe ustroju powstaj¹ w nastêpstwie
dzia³ania ró¿nego rodzaju bodŸców, czyli pobudzeñ.
Ka¿dy ruch prawid³owy, pocz¹wszy od najprostszych,
a skoñczywszy na najbardziej precyzyjnych, jest wyni-
kiem harmonijnej wspó³pracy wielu odcinków uk³adu
nerwowego. Najwy¿szym piêtrem, od którego zale¿¹
czynnoœci ruchowe, jest kora mózgowa, najni¿szym –
komórki ruchowe rogów przednich rdzenia krêgowego.
Komórki rogów przednich rdzenia wraz ze sw¹ wy-
pustk¹ odœrodkow¹ stanowi¹ tzw. wspóln¹ koñcow¹
œcie¿kê ruchow¹ (Sherrington).

Oœrodki kontroluj¹ce ruchy dowolne i postawê cia³a
znajduj¹ siê w korze mózgu, w j¹drach kresomózgowia
i w mó¿d¿ku. Wszystkie czynnoœci ruchowe organizmu
s¹ wynikiem bodŸców dop³ywaj¹cych do miêœni z ko-
mórek ruchowych rogów przednich rdzenia krêgowego,
tj. motoneuronów.

Ka¿dy z motoneuronów otrzymuje jednoczeœnie
bodŸce z innych poziomów rdzenia krêgowego, oœrod-
ków opuszkowych œródmózgowia, korowych, a poœred-
nio z j¹der podkorowych i mó¿d¿ku. Zintegrowanie
wszystkich tych bodŸców doprowadza do wykonania
celowego, p³ynnego, skoordynowanego i ekonomiczne-
go ruchu. Zainicjowanie ruchu dowolnego dokonuje siê
g³ównie za poœrednictwem drogi piramidowej, dostoso-
wanie postawy cia³a do zamierzonego ruchu w uk³adzie
pozapiramidowym, a w³aœciwa koordynacja odnoœnych
grup miêœniowych w mó¿d¿ku [10, 24].

Obecnie uwa¿a siê, ¿e u zdrowego cz³owieka wszy-
stkie elementy uk³adu ruchowego dzia³aj¹ razem, uzu-
pe³niaj¹c siê wzajemnie. Dopiero uszkodzenie któregoœ
z tych elementów daje zjawiska zaburzeñ ruchowych,
które mo¿na ujmowaæ jako zespó³ piramidowy, pozapi-
ramidowy czy mó¿d¿kowy [6].

Uszkodzenie neuronu oœrodkowego (uk³adu pirami-
dowego) powoduje pora¿enie lub niedow³ad typu spa-
stycznego (kurczowego).

Cechy tego niedow³adu:
– pora¿enie lub niedow³ad miêœni,
– wzmo¿enie odruchów g³êbokich,
– zniesienie odruchów powierzchniowych,

– wystêpowanie odruchów lub wspó³ruchów patolo-
gicznych,

– wzmo¿enie napiêcia miêœniowego (spastycznoœæ).
Nie stwierdzamy tu zaników miêœniowych, odczynu

zwyrodnienia elektrycznego, ani zmian w elektromio-
gramie œwiadcz¹cych o uszkodzeniu neuronu obwodo-
wego [5, 10].

Uszkodzenie korowe cechuje siê przeciwstronnym
niedow³adem lub pora¿eniem ograniczonym do jednej
koñczyny lub jej czêœci. Najczêœciej przyczyn¹ tego sta-
nu s¹ sprawy naczyniowe, guzy czy nastêpstwa urazów
mózgu [5, 24].

Uszkodzenia torebki wewnêtrznej powoduj¹ prze-
ciwstronny bezw³ad lub niedow³ad po³owiczy, gdy¿
w³ókna ruchowe s¹ tu skupione na ma³ym obszarze,
wskutek czego proces chorobowy uszkadza je ³¹cznie.
Znamienne jest tu oœrodkowe zajêcie neuronu twarzo-
wego i podjêzykowego [5, 24].

Uszkodzenie drogi piramidowej w obrêbie pnia móz-
gu wspó³istnieje zwykle z uszkodzeniem j¹der nerwów
czaszkowych, wskutek czego powstaj¹ tzw. pora¿enia
po³owicze naprzemienne. Pora¿enie to jest wynikiem
jednostronnego uszkodzenia pnia mózgu (uszkodzenie
neuronu czaszkowego lub kilku nerwów czaszkowych
po stronie ogniska chorobowego oraz niedow³ad pira-
midowy koñczyny po stronie przeciwnej – w nastêpst-
wie uszkodzenia dróg piramidowych przed ich skrzy¿o-
waniem).

W wyniku obustronnego uszkodzenia pnia rozwija
siê pora¿enie czterech koñczyn. Przyczyn¹ uszkodzenia
pnia mózgu s¹ najczêœciej choroby naczyniowe, guzy,
procesy zapalne, rzadziej – uraz tej okolicy [24].

2. ZEWNÊTRZNE STEROWANIE
RUCHEM OPADAJ¥CEJ STOPY
W PRZYPADKACH HEMIPLEGII

W zale¿noœci od stopnia upoœledzenia ruchów dowol-
nych, nasilenia spastycznoœci, wspó³istnienia dodatko-
wych objawów (jak np. klonusy), obserwuje siê ró¿ne-
go stopnia zaburzenia chodu osób z pora¿eniami po³o-
wicznymi (hemiplegia). Najczêœciej jednak wystêpuje
w fazie przenoszenia zawadzanie palcami o pod³o¿e
i obwodzenie koñczyny wyprostowanej w stawie kola-



nowym. Przeniesienie koñczyny do przodu odbywa siê
czêœciowo przez obrót miednicy w p³aszczyŸnie strza³-
kowej, wokó³ zdrowej koñczyny. Faza podparcia roz-
poczyna siê od zetkniêcia palców z pod³o¿em, co czêsto
wyzwala klonusy stopy. Zaopatrzenie pacjenta w typo-
wy aparat ortopedyczny ze sprê¿yn¹ usuwa zawadzanie
przodem buta o pod³o¿e, ale nie usuwa obwodzenia.

W obecnym stanie wiedzy nie ma mo¿liwoœci rege-
neracji uszkodzonych struktur w obrêbie rdzenia krêgo-
wego i wy¿szych piêter oœrodkowego uk³adu nerwowe-
go oraz przywrócenia ci¹g³oœci anatomicznej i funkcjo-
nalnej tych struktur. Dlatego coraz czêœciej przeprowa-
dza siê próby odtworzenia niektórych funkcji za pomo-
c¹ urz¹dzeñ zewnêtrznych. Jedn¹ z metod wspomagania
upoœledzonych lub wymuszania utraconych funkcji ru-
chowych czynnoœciowych jest stymulacja elektryczna
pora¿onych struktur nerwowo-miêœniowych.

Najbardziej ogóln¹ przes³ank¹ do zastosowania
elektroterapii s¹ zaburzenia w wytwarzaniu impulsów
lub ich przewodzeniu do efektora.

Obecne zastosowania elektrostymulacji (poza diag-
nostyczn¹) mo¿na podzieliæ na dwie dziedziny: funk-
cjonaln¹ stymulacjê elektryczn¹ i terapiê pr¹dami elekt-
rycznymi.

Funkcjonalna stymulacja elektryczna (FES) polega
na odtworzeniu utraconej czynnoœci efektorów w wy-
niku pobudzania impulsami elektrycznymi miêœni lub
zaopatruj¹cych je nerwów, które utraci³y naturaln¹ im-
pulsacjê fizjologiczn¹. Tak wiêc g³ównym celem FES
jest zast¹pienie brakuj¹cej czynnoœci bioelektrycznej
odpowiednio uformowanym ci¹giem impulsów elekt-
rycznych, a tak¿e likwidacjê ich nadmiaru w pora¿en-
iach lub niedow³adach spastycznych. Zadanie to spe³nia
stymulacja nerwów mieszanych [20].

Oddzia³ywanie stymulacji elektrycznej na obwodzie
nastêpuje na skutek pobudzenia bezpoœrednio eferent-
nych w³ókien nerwowych i aktywacji mechanizmów pro-
priorecepcji podczas wykonywania ruchu (rys. 1) lub
przez aferentne w³ókna nerwowe i receptory (rys. 2) [7].

Ni¿szy próg pobudliwoœci tych w³ókien i specyficz-
na pobudliwoœæ receptorów umo¿liwia selektywn¹ sty-
mulacjê aferentn¹ bodŸcami elektrycznymi i mechanicz-
nymi. Otrzymywany ruch jest wynikiem uaktywnienia
licznych mechanizmów odruchowych i centralnych, ³¹cz-
nie z procesami pobudzenia i hamowania ró¿nych oœrod-
ków motoneuronalnych. W wyniku takiej stymulacji
mo¿na st³umiæ czynnoœæ spontaniczn¹, wzmocniæ ist-
niej¹c¹ czynnoœæ, a nawet sprawiæ, ¿e trwanie efektu
stymulacji w grupach miêœni antagonistycznych bêdzie
d³u¿sze ni¿ trwanie samej stymulacji [7].

Eferentna stymulacja elektryczna uaktywnia nie tyl-
ko bezpoœrednio jednostki motoryczne, ale powoduje
tak¿e oddzia³ywanie bezpoœrednie i poœrednie na rdze-
niowy neuron ruchowy. To oddzia³ywanie nie ma wi-
docznego wp³ywu na uzyskiwan¹ czynnoœæ, poniewa¿
odpowiedŸ odruchowa jest zdominowana przez bezpo-
œredni¹ odpowiedŸ eferentna. Istniej¹ (jednak nieca³ko-

wicie poznane) efekty takiej stymulacji eferentów, które
wp³ywaj¹ na odtworzenie recyprokalnych wzorców
w ruchach automatycznych, takich jak chód. Aferentna
FES uaktywnia motoneuron poœrednio przez w³ókna
aferentne.
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Rys. 1. Schemat oddzia³ywania eferentnej stymulacji na
oœrodkowy uk³ad nerwowy w przypadkach pora¿eñ górnego

neuronu motorycznego
�ród³o: [7]

Rys. 2. Schemat oddzia³ywania aferentnej stymulacji elekt-
rycznej w przypadkach pora¿eñ górnego motoneuronu

�ród³o: [7]



Zastosowanie FES nerwu strza³kowego powoduje,
¿e chory nie tylko nie potrzebuje innego zaopatrzenia
ortopedycznego, lecz koryguje chód w takim stopniu, ¿e
pozostaje jedynie niewielkie utykanie [14]. Chory mo¿e
swobodnie poruszaæ siê w terenie pokonuj¹c nierów-
noœci powierzchni. Korekcyjne dzia³anie FES polega na
wymuszeniu zgiêcia grzbietowego i pronacji stopy z rów-
noczesnym niewielkim ugiêciem kolana i biodra, które
u³atwiaj¹ przeniesienie koñczyny do przodu w czasie
chodu. Chory nie wykonuje patologicznego obwodze-
nia (koszenia) pora¿on¹ koñczyn¹ (rys. 3).

Tego typu wspomaganie funkcji stopy wp³ywa rów-
nie¿ na odtworzenie stereotypu chodu, poniewa¿ wie-
lokrotnie powtarzany strumieñ impulsów aferentnych,
dochodz¹cych do struktur rdzeniowych w okreœlonej,
zawsze w tej samej fazie chodu, wp³ywa na uformowa-
nie nowego, korzystnego modelu czynnoœci. Chód, jako
funkcja stereotypowa, mo¿e odbywaæ siê bez dostatecz-
nej kontroli oœrodków ponadrdzeniowych.

Badania wykaza³y, ¿e t¹ metod¹ mo¿na wp³ywaæ na
reorganizacjê odruchowej czynnoœci motorycznej, od
której zale¿y postawa lub ruchy, a których chory nie jest
w stanie kontrolowaæ.

Podjête w kraju w Klinice Rehabilitacji AM badania
nad sterowaniem stymulacyjnym funkcji pora¿onej
koñczyny dolnej rozpoczêto w 1970 r. stosuj¹c po raz
pierwszy bateryjny stymulator przenoœny u chorych
z pora¿eniem po³owiczym (hemiplegia).

Rysunek 4 przedstawia pogl¹dowy schemat elektro-
nicznego aparatu ortotycznego do sterowania ruchem
zgiêcia grzbietowego stopy w czasie chodu hemiplegika.

Na rysunku 5 przedstawiono widok czêœci sk³ado-
wych aparatu.

Sk³ada siê on ze stymulatora, powierzchniowych
elektrod stymulacyjnych, elastycznej opaski utwierdza-
j¹cej elektrody, w³¹cznika piêtowego i przewodów do
po³¹czenia poszczególnych elementów ze stymulatorem.
Schemat blokowy aparatu przedstawiono na rysunku 6.

Za pomoc¹ Ÿród³a A pacjent informuje uk³ad o chêci
wykonania zadania ruchowego (np. poprzez efekty me-
chaniczne – np. oddzia³uj¹c pewn¹ si³¹, zmianê pozycji
cia³a, b¹dŸ efekty bioelektryczne – potencja³y czynno-
œciowe).

Roman Paœniczek
Neuroprotezy stosowane w przypadkach uszkodzeñ oœrodkowego uk³adu nerwowego

Rys. 3. Widok pacjenta z hemiplegi¹ w czasie chodu bez sty-
mulacji i z funkcjonaln¹ stymulacj¹ nerwu strza³kowego

Rys. 4. Schemat pogl¹dowy elektronicznego aparatu ortotycz-
nego do sterowania ruchem zgiêcia grzbietowego stopy

w czasie chodu

Rys. 5. Widok czêœci sk³adowych aparatu: 1 – stymulator,
2 – elektrody, 3 – opaska elastyczna, 4 – wk³adka do buta,

5 – przewody ³¹cz¹ce



Informacja ta poprzez kana³ informacji B dociera do
uk³adu przetwarzania, w którym zostaje przekszta³cona
na postaæ „zrozumia³¹" przez stymulator D. Informacja
jest przesy³ana kana³em elektrycznym (najczêœciej),
mechanicznym, pneumatycznym b¹dŸ hydraulicznym.
Energia ze stymulatora trafia do elektrod F przez drugi
kana³ informacji E. Ca³oœæ jest zasilana ze Ÿród³a G.

Parametry elektryczne impulsów stosowanych do
zewnêtrznego pobudzenia miêœnie w przypadkach he-
miplegii:

– czêstotliwoœæ impulsów 30÷60 Hz,
– czas trwania impulsów 0,1÷0,5 ms,
– amplituda napiêcia impulsów – kilkadziesi¹t do po-

nad 100 V,
– czas trwania serii impulsów – regulowanej w zakre-

sie 0,6 do 2,2 s w zale¿noœci od prêdkoœci chodu.

W kraju stosowany jest stymulator STEP produko-
wany przez Rzemieœlnicz¹ Spó³dzielniê Elektryków
„Elmech” w Warszawie, którego g³ównym wspó³twór-
c¹ jest autor. Aparat uzyska³ patent krajowy i zosta³ za-
twierdzony w 1982 roku do stosowania w Placówkach
S³u¿by Zdrowia w Polsce [17, 19].

Zasada dzia³ania aparatu polega na pobudzeniu zes-
po³u miêœni powoduj¹cych zgiêcie grzbietowe i unosze-
nie zewnêtrznego brzegu stopy w wyniku stymulacji
impulsami elektrycznymi nerwu strza³kowego (n. pero-
neus).

Pobudzenie nerwu strza³kowego uzyskuje siê przy-
k³adaj¹c elektrody stymulacyjne w punktach zlokalizo-
wanych na jego przebiegu, najbli¿ej powierzchni skóry,
a wiêc jedn¹ w okolicy g³ówki koœci strza³kowej, a dru-
g¹ w dole podkolanowym. Punkty te wybiera siê indy-
widualnie dla ka¿dego chorego, a nastêpnie sprawdza
podczas chodu i zaznacza w sposób trwa³y na skórze.
W wybranych punktach umieszcza siê elektrody stymu-
lacyjne i utwierdza za pomoc¹ elastycznej opaski. Kon-
takt piêtowy zamontowany w tym aparacie we wk³adce
buta wsuwa siê do obuwia pora¿onej koñczyny. Nastêp-
nie przeprowadza siê przewody pod ubraniem chorego
i ³¹czy elektrody i kontakt piêtowy ze stymulatorem.

W czasie chodu chorego z za³¹czonym stymulatorem
nastêpuje wyzwolenie serii impulsów (w momencie od-
ci¹¿enia piêty koñczyny chorej) i przes³anie ich ze sty-
mulatora do elektrod stymulacyjnych, które podra¿niaj¹
nerw strza³kowy. Rezultatem pobudzenia nerwu jest
w miarê prawid³owa funkcja stopy pora¿onej koñczyny,
u³atwiaj¹ca chód choremu i poprawiaj¹ca w sposób ra-
dykalny estetykê chodu i sylwetkê chorego.

Podstawowym warunkiem stosowania tej metody
sterowania funkcj¹ pora¿onej koñczyny dolnej jest za-
chowanie wra¿liwoœci nerwu strza³kowego na impulsy
elektryczne o krótkim czasie trwania. Obni¿ona pobu-
dliwoœæ tego nerwu mo¿e powodowaæ, ¿e stymulacja
bêdzie nieskuteczna ze wzglêdu na odczucie bólowe
oraz ograniczon¹ wydolnoœæ energetyczn¹ stymulatora
bateryjnego.

Badania kliniczne wykaza³y, ¿e drugim warunkiem,
który musi byæ spe³niony, jest zachowanie biernego ru-
chu zgiêcia grzbietowego stopy w zakresie 5–10°. Przy-
kurcz stopy w pozycji zgiêcia podeszwowego, przy wy-
prostowanym kolanie, powoduje niemo¿noœæ wywarcia
nacisku na kontakt piêtowy we wk³adce do buta, a wiêc
nie nast¹pi wyzwolenie stymulatora w momencie oder-
wania piêty od pod³o¿a. Przy niewielkim przykurczu
stopy w zgiêciu podeszwowym (do 10°) mo¿na próbo-
waæ uzyskaæ kontakt piêty z pod³o¿em przez podwy¿-
szenie obcasów butów.

Z przeprowadzonych doœwiadczeñ wynika, ¿e o po-
wodzeniu zastosowania elektrostymulacji, jako metody
wspomagania chodu hemiplegików, decyduje równie¿
w du¿ym stopniu w³aœciwy dobór miejsca umieszczenia
elementu wyzwalaj¹cego impulsy dostarczane ze stymu-
latora i odpowiednie jego przystosowanie do istniej¹cej
deformacji stopy. W prowadzonych badaniach zwra-
cano na to szczególn¹ uwagê. Okaza³o siê bowiem, ¿e
w przypadkach, w których umieszczenie kontaktu wyz-
walaj¹cego pod piêt¹ nie dawa³o zadowalaj¹cych rezul-
tatów, jego ulokowanie na œródstopiu lub przodostopiu
radykalnie zmienia³o sytuacjê i umo¿liwia³o choremu
prawid³owe wykorzystanie stymulacji. W trakcie dalszych
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Rys. 6. Schemat blokowy elektronicznego aparatu ortotycznego do funkcjonalnej elektrostymulacji



badañ przeprowadzono próby przeniesienia kontaktu
spod piêty pora¿onej koñczyny na stopê koñczyny zdro-
wej. Stwierdzono, ¿e umieszczenie go pod stop¹ zdro-
wej koñczyny umo¿liwia prawid³owe sterowanie funk-
cj¹ pora¿onej koñczyny.

3. ZASTOSOWANIE KLINICZNE
METOD ELEKTROSTYMULACJI
W USZKODZENIACH RDZENIA
KRÊGOWEGO

Doln¹ czêœæ oœrodkowego uk³adu nerwowego stanowi
rdzeñ krêgowy. Zaczyna siê on w miejscu po³o¿onym
tu¿ poni¿ej skrzy¿owania piramid na wysokoœci brzegu
otworu wielkiego koœci potylicznej, a koñczy na wyso-
koœci drugiego krêgu lêdŸwiowego [6, 24]. Funkcjonal-
nie rdzeñ krêgowy mo¿na podzieliæ na pewne odcinki,
zwane segmentami, które unerwiaj¹ przez korzonki
przednie i tylne odpowiednie partie cia³a. W obrêbie ka¿-
dego segmentu mo¿na zauwa¿yæ pewien stopieñ nieza-
le¿noœci organizacyjnej i niektóre proste reakcje orga-
nizmu mog¹ byæ uruchamiane nawet po odciêciu wy¿-
szych czêœci systemu nerwowego [6]. Przyk³adem mo¿e
byæ obwód sterowania miêœniem zawieraj¹cy tzw. ³uk
odruchowy, którego komórki ruchowe i czuciowe znaj-
duj¹ siê na tym samym poziomie. £uk odruchów jest
podstawowym obwodem reguluj¹cym pracê miêœni.

Uszkodzenie rdzenia krêgowego mo¿e byæ ca³kowi-
te lub czêœciowe. Obraz zaburzeñ ruchowych bêdzie za-
le¿a³ wiêc od rozleg³oœci zniszczenia rdzenia, a tak¿e od
poziomu (wysokoœci) na jakim dojdzie do uszkodzenia.

Ca³kowite uszkodzenie rdzenia daje zniesienie wszy-
stkich rodzajów czucia oraz pora¿enie miêœni poni¿ej
poziomu uszkodzenia. Jednoczeœnie wystêpuje zniesie-
nie mo¿liwoœci prawid³owego oddawania moczu (za-
trzymanie moczu), stolca, zaburzenia erekcji, ejakula-
cji, zaburzenia naczynioruchowe i troficzne. Dochodzi
równie¿ do zaburzeñ równowagi wegetatywnej ustroju.
Uszkodzenia czêœciowe rdzenia charakteryzuj¹ siê ró¿-
nym stopniem zaburzeñ jego funkcji (ró¿nego stopnia
niedow³ady ruchowe, zaburzenia czucia, zaburzenia
wegetatywne),

Uszkodzenia rdzenia krêgowego w odcinku szyjnym
daj¹ zaburzenia ruchowe i czuciowe w obrêbie koñczyn
górnych, tu³owia i koñczyn dolnych oraz zaburzenia
wegetatywne w obrêbie uk³adu oddechowego, kr¹¿e-
niowego i pokarmowego. Uszkodzenie rdzenia w od-
cinku piersiowym powoduje zaburzenia ruchowo-czu-
ciowe koñczyn dolnych i czêœci tu³owia (poni¿ej pozio-
mu uszkodzenia) i ró¿nie nasilone zaburzenia wegeta-
tywne. I wreszcie uszkodzenie rogów przednich rdzenia
krêgowego, korzeni i nerwów obwodowych powoduje
pora¿enie wiotkie. Komórki ruchowe rogów przednich
rdzenia krêgowego i ich wypustki osiowe tworz¹ przedni
korzeñ rdzeniowy, a nastêpnie wchodz¹ w sk³ad nerwu
obwodowego, stanowi¹c tzw. neuron obwodowy czyli

dolny [6, 10]. Uszkodzenie neuronu ruchowego obwo-
dowego prowadzi do pora¿eñ lub niedow³adów odpo-
wiednich miêœni. Cechami klinicznymi tych pora¿eñ
czy niedow³adów s¹: wspó³istnienia, zniesienia odruchów,
obni¿enie napiêcia miêœniowego, zaniki miêœni, dr¿enie
pêczkowe miêœni, odczyn zwyrodnienia elektrycznego
i tzw. neurogenny zapis w elektromiogramie [10].

Obecny stan wiedzy na temat organizacji aktywnoœci
motorycznej i wp³ywu programowanej stymulacji elekt-
rycznej na centralny uk³ad nerwowy, jak równie¿ aktua-
lne zaawansowanie elektroniki (ze wzglêdu na mo¿li-
woœæ miniaturyzacji uk³adów) oraz techniki elektrodo-
wej pozwala stwierdziæ, ¿e funkcjonalna stymulacja
elektryczna znajduje i bêdzie uzyskiwaæ coraz szersze
zastosowanie do:

– podtrzymywania os³abionej czynnoœci i przyspie-
szania samoistnej regeneracji utraconej funkcji mo-
torycznej pora¿onych koñczyn oraz wp³ywu na
powrót funkcji we wczesnym okresie po uszkodze-
niu struktur centralnego uk³adu nerwowego,

– wspomagania procesu regeneracji os³abionej czyn-
noœci motorycznej u dzieci z pora¿eniem mózgo-
wym,

– odbudowy wzglêdnie reorganizacji podstawowych
mechanizmów odruchowych uk³adu motorycznego
bior¹cych udzia³ w ruchach rytmicznych (jak np.
chód), których organizacja nastêpuje przede wszy-
stkim na poziomie rdzenia krêgowego,

– odtworzenia funkcji motorycznych, które zosta³y
zniesione w wyniku uszkodzenia centralnego uk³a-
du nerwowego, za pomoc¹ zewnêtrznego stosowa-
nia metod FES,

– zapobiegania wzglêdnie korygowania deformacji
aparatu lokomocyjnego jako rezultatu niewydolno-
œci mechanizmów postawy lub innych zmian me-
chanizmów czuciowo-motorycznych na ró¿nych
poziomach centralnego systemu nerwowego.

Prowadzone w chwili obecnej badania w zakresie
wykorzystania FES do wp³ywu na poprawê funkcji mo-
torycznych wskazuj¹, ¿e poziom wejœciowy stymulacji
elektrycznej jest uzale¿niony od wysokoœci uszkod-
zenia oœrodkowego uk³adu nerwowego. Poprawê funk-
cji motorycznych, w przypadku ich zaburzeñ na skutek
uszkodzenia uk³adu nerwowego, mo¿na uzyskaæ do-
bieraj¹c odpowiedni (mo¿liwie najwy¿szy) poziom we-
jœcia stymulacji elektrycznej.

Na rysunku 7 przedstawiono uproszczony schemat
blokowy supraspinalnych oœrodków nerwowych, rdze-
nia krêgowego i obwodowych struktur nerwowych z za-
znaczeniem mo¿liwych poziomów wejœæ dla stymulacji
elektrycznej [26], np. u dzieci z pora¿eniem mózgowym
(CP) funkcjonalna stymulacja na poziomie supraspina-
lnym wp³ywa na poprawê koordynacji ruchów i zmniej-
szenie odruchów spastycznych. W przypadku chorych
ze stwardnieniem rozsianym (SM) celem poprawy
funkcji motorycznych stosuje siê stymulacjê na pozio-
mie rdzenia.
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Najczêœciej spotykanymi aplikacjami FES w przy-
padku koñczyn górnych s¹ systemy odtwarzania czyn-
noœci chwytnej u osób z ca³kowitym uszkodzeniem
rdzenia krêgowego na poziomie motorycznym C5 i C6
[15, 22]. Uszkodzenia pi¹tego i szóstego krêgu szyjnego
jest najczêstszym uszkodzeniem w odcinku szyjnym,
którego rezultatem jest ograniczenie czynnoœci ramie-
nia i ³okcia, z ca³kowit¹ utrat¹ ruchomoœci palców i kciu-
ka. Mo¿liwoœæ zginania ³okcia jest zwykle silna i mo¿e
byæ zbli¿ona do normalnej, ale brak jest czynnoœci pro-
stowania stawu. Zachowanymi funkcjami motorycznych
w przypadku uszkodzeñ rdzenia na poziomie C6 s¹ pro-
stowanie nadgarstka i nawracanie przedramienia. FES
umo¿liwia tym osobom prostowanie i zginanie palców
oraz zginanie, prostowanie i odwodzenie kciuka. Przy
uszkodzeniach na poziomie C4, odtworzenie ruchu zgi-
nania ³okcia musi byæ zapewnione przez stymulacjê bi-
cepsa i/lub miêœnia ramiennego (brachialis) wzglêdnie
za pomoc¹ zewnêtrznego napêdu mechanicznego b¹dŸ
w sposób chirurgiczny. Tego typu metoda FES zosta³a
przebadana na doœæ licznej grupie przypadków, jednak
na dzieñ dzisiejszy nie ma dobrze funkcjonuj¹cego sys-
temu klinicznego dla tych osób [25].

Przed zastosowaniem systemu FES do kontroli ru-
chowej, nale¿y przede wszystkim stwierdziæ obecnoœæ
nieuszkodzonych dolnych motoneuronów unerwiaj¹-
cych miêœnie, które podlegaj¹ stymulacji, poniewa¿
niski poziom stymulacji elektrycznej u¿ywany w FES
objawia siê raczej pobudzeniem nerwów ni¿ bezpoœred-
nim pobudzeniem miêœni [4, 21]. W przypadku uszko-
dzenia rdzenia krêgowego, mo¿e wyst¹piæ uszkodzenie
komórek rogów przednich i/lub rozerwanie korzeni krê-
gowych w miejscu uszkodzenia, obejmuj¹ce jeden lub
wiêcej poziomów rdzenia krêgowego. Rozmiar uszko-
dzeñ dolnych motoneuronów jest ró¿ny dla ka¿dej
z osób i jest œciœle zwi¹zany z charakterem uszkodzenia
oraz ulokowaniem istotnych pod wzglêdem czynno-
œciowym obszarów motoneuronów. Rozleg³e obra¿enia
obszarów motoneuronów ca³ych koñczyn górnych s¹
rzadkie. Peckham i Keith stwierdzili, ¿e od 80 do 100%
miêœni potrzebnych do uzyskania chwytu mia³o wystar-
czaj¹co nienaruszone unerwienie, aby uzyskaæ u¿yteczny
poziom rozwijanej przez nie si³y [3]. Obecnie dostêpne
s¹ ju¿ komercyjne neuroprotezy do odtwarzania czyn-
noœci chwytnej pora¿onej rêki (rys. 8). Umo¿liwiaj¹ one
przywrócenie dwóch najczêœciej u¿ywanych chwytów:
d³oniowego i bocznego. Chwyt d³oniowy jest u¿ywany
do trzymania przedmiotów lekkich i cienkich takich, jak
klucze, talerzyki, papier itp. Jest on realizowany przez
utworzenie opozycji palców dla kciuka, a nastêpnie
równoczesne zgiêcie palców i kciuka.

Natomiast boczny stosowany do utrzymywania
przedmiotów o wiêkszych wymiarach i ciê¿arze wytwa-
rzany jest przez zgiêcie palców i opozycjê z równoczes-
nym lekkim zgiêciem kciuka. Zgiêcie palców otrzymuje
siê poprzez stymulacje zginaczy: powierzchniowego
i g³êbokiego palców. Prostowanie palców nastêpuje
w wyniku stymulacji prostownika palców. Wykorzystu-
je siê tutaj stymulacjê z pomoc¹ elektrod wk³uwanych:
namiêœniowych i wewn¹trzmiêœniowych wzglêdnie sty-
mulatory implantowane. Ostatnio coraz czêœciej w syste-
mach FES stosowane s¹ elektrody typu „cuff” (rys. 9a i b)
[3, 8].
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Rys. 7. Uproszczony schemat blokowy supraspinalnych oœrod-
ków nerwowych, rdzenia krêgowego i obwodowych struktur
ruchowych. Zaprezentowano poziom wejœæ czuciowych sztucznej

informacji zewnêtrznej
�ród³o: [26]

Rys. 8. Neuroproteza do odtwarzania funkcji ruchowych rêki
tetraplegika
�ród³o: [3]



FES mo¿e byæ równie¿ wykorzystywana do wywo-
³ania zgiêcia ³okcia lub jego prostowania celem uspraw-
nienia czynnoœci siêgania. Stosujê siê j¹ tak¿e do sty-
mulacji miêsni barku celem uzyskania ruchu ramienia,
ale systemy takie nie zosta³y jeszcze wdro¿one do
praktyki klinicznej.

W przypadku zastosowania elektrod implantowa-
nych na nerwy niezbêdna jest stabilnoœæ neurologiczna,
dlatego wszczepienie implantu zwykle nie jest realizo-
wane przez co najmniej rok po urazie. Musi byæ za-
chowana ruchomoœæ stawów, inaczej funkcje chwytu
mog¹ byæ ograniczone.

Badania tego typu w Polsce rozpoczêto ju¿ w 1969
roku z inicjatywy prof. M. Weissa w Klinice Rehabili-
tacji AM w Konstancinie. W tym okresie by³y to pio-
nierskie prace w tej dziedzinie prowadzone równolegle
z eksperymentami przeprowadzanymi przez Peckhama
w Cleveland USA [11, 20].

W przypadkach chorych z pora¿eniem koñczyn dol-
nych na skutek uszkodzenia rdzenia krêgowego w od-
cinku lêdŸwiowym (paraplegia) wa¿ne z praktycznego
punktu widzenia jest przywrócenie mo¿liwoœci przejœ-
cia z pozycji siedz¹cej do stania (pionizacja) i utrzyma-
nie postawy stoj¹cej. Brak mo¿liwoœci przyjêcia po-
stawy stoj¹cej prowadzi do zaburzeñ czynnoœci wegeta-
tywnych ustroju takich, jak: pogorszenie kr¹¿enia ob-
wodowego krwi, od¿ywiania tkanek i wydalania produ-
któw przemiany materii, upoœledzenie uk³adu oddecho-
wego, trawiennego i wydalniczego oraz zaburzeñ neu-
rologicznych.

Natomiast d³ugotrwa³e przebywanie w pozycji le¿¹-
cej lub siedz¹cej na wózku inwalidzkim (bezruch koñ-
czyn) prowadzi do zaniku miêœni, zwyrodnieñ stawów,
tworzenia siê zrostów oraz dyskomfortu psychicznego
chorego. Dlatego te¿ mo¿liwoœæ przyjêcia przez para-

plegika pozycji stoj¹cej powinna byæ sta³ym elementem
jego ¿ycia codziennego. Nale¿y przyzwyczajaæ go do
tego jak najwczeœniej po przebytym urazie.

W ostatnich kilkudziesiêciu latach prowadzone s¹
badania nad wykorzystaniem aktywnego zaopatrzenia
ortotycznego z zastosowaniem systemów FES w rehabi-
litacji paraplegików. G³ównym celem tych aparatów
jest odtwarzanie czynnoœci pora¿onych koñczyn za po-
moc¹ elektrostymulacji w procesie przechodzenia z po-
zycji siedz¹cej do stania, ze stania do siadu oraz wyko-
nywaniu wykroku [19, 22].

Wykonanie takiej czynnoœci przez paraplegika wy-
maga wygenerowania znacznych momentów si³ nie-
zbêdnych do uniesienia cia³a z pozycji siedz¹cej. Nau-
kowcy z Cleveland wykazali w eksperymentach na pa-
cjentach, ¿e mo¿liwe jest wywo³anie dziêki stymulacji
i wspomaganiu za pomoc¹ r¹k odpowiedniego momen-
tu si³ w stawach kolanowych, który pozwala pacjentowi
przejœcie z pozycji siedz¹cej do stania.

Pierwsze próby zrealizowania takiego wspomagania
funkcji lokomocyjnej by³y podjête 1963 roku przez
Kantrowitza, który zastosowa³ stymulacje powierzch-
niow¹ obu miêœni czworog³owych i poœladkowych
w celu uniesienia siê paraplegika i przyjêcia przez niego
postawy stoj¹cej (rys. 10) [9].
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Rys. 10. Rozmieszczenie elektrod stymulacyjnych w przypad-
kach odtwarzania czynnoœci lokomocyjnych paraplegików

�ród³o: [9]

Rys. 9. Schemat pogl¹dowy elektrody cuff (a); wielobiegu-
nowa elektroda cuff u¿ywana do stymulacji nerwów obwo-

dowych (b)
�ród³o: a) [26, 30]; b) [17, 27]

a)

b)



W Polsce badania w tym zakresie przyprowadzono
w latach 80. XX w. w klinice Rehabilitacji AM w Kon-
stancinie. Obecnie s¹ kontynuowane w Wydziale Me-
chatroniki Politechniki Warszawskiej [15, 17, 20]. Pro-
wadzone prace opieraj¹ siê na stymulowaniu wy³¹cznie
miêsni czworog³owych ud. Podczas takiej stymulacji
pacjent musi prostowaæ staw biodrowy i utrzymywaæ
równowagê wykorzystuj¹c momenty rozwijane przez
rêce.

W latach 90. ubieg³ego wieku w USA, Kanadzie
i Australii opracowano hybrydowy system zapewnia-
j¹cy paraplegikowi utrzymanie pozycji stoj¹cej przez
ponad kilkadziesi¹t minut.

Hybrydowy system odtwarzania funkcji lokomocyj-
nych polega na po³¹czeniu aparatu ortopedycznego sta-
bilizuj¹cego stawy pora¿onej koñczyny (z przegubem
w stawie kolanowym i skokowym) np. typu RGO (Re-
ciprocated Gait Orthosis) z systemem FES. Po³¹czenie
aparatu ortotycznego FES przynosi istotne korzyœci:
ortoza zapewnia bezpieczeñstwo i zmniejsza wydatek
energii podczas stania, a FES wymusza proces wstawa-
nia, siadania i chód.

Podczas wstawania i w czasie stania stymulowane s¹
miêœnie czworog³owe ud obu koñczyn oraz miêœnie po-
œladkowe (gluteus maximus/minimus) powoduj¹ce wy-
prost w stawach kolanowych i biodrowych [1, 12, 13].

Mimo, ¿e tego typu systemy odtwarzania chodu zo-
sta³y opracowane celem usprawnienia czynnoœci ¿ycio-
wej paraplegików stosowane s¹ tylko jako urz¹dzenia
treningowe w czasie rehabilitacji. Wiêkszoœæ z nich nie
jest dostêpna komercyjnie.

4. PERSPEKTYWY ROZWOJU
NEUROPROTEZ

Chocia¿ neuroprotezy do odtwarzania czynnoœci chwyt-
nej uwa¿ane s¹ obecnie za jedne z najbardziej obiecu-
j¹cych urz¹dzeñ do rehabilitacji ich zastosowanie kli-
niczne jest wci¹¿ ograniczone. Wynika to g³ównie ze
z³o¿onoœæ tych systemów, które wymagaj¹ silnego
wsparcia technicznego w czasie u¿ytkowania. To czêsto
stwarza wra¿enie, ¿e systemy FES nie nadaj¹ siê do za-
stosowañ klinicznych. Problem równowagi miêdzy z³o-
¿onoœci¹ a prostot¹ u¿ytkowania pozostaje wci¹¿ nie-
rozwi¹zany. Dotyczy to równie¿ systemów odtwarzania
chodu. Drugim problemem zwi¹zanym z u¿ytkowaniem
neuroprotezy jest ich ma³a niezawodnoœæ, która wynika
czêsto z tego, ¿e nie s¹ to systemy wytwarzane seryjnie,
lecz opracowywane w laboratoriach badawczych.

Istniej¹ce neuroprotezy wykorzystuj¹ce technikê
stymulacji powierzchniowej czêsto nie s¹ akceptowane
przez u¿ytkowników i lekarzy jako definitywne zaopat-
rzenie ortopedyczne, nawet wtedy, gdy usprawnienie
funkcji jest oczywiste i daje wyraŸne korzyœci ze stoso-
wania takiego systemu. Wynika to st¹d, ¿e zalety syste-
mu nie s¹ wystarczaj¹co du¿e, aby skompensowaæ

niedogodnoœci z jego stosowania, wygl¹du zewnêtrz-
nego i niezawodnoœci.

Ponadto technologia ta wymaga du¿ego nak³adu pra-
cy w czasie przygotowania, treningu i u¿ytkowania oraz
dobrego wsparcia technicznego przez ca³y czas po zao-
patrzeniu pacjenta w ten system. Jest wiêc bardzo kosz-
towna i tylko nieliczne oœrodki mog¹ sobie na to poz-
woliæ.

Bardziej efektywne wykorzystanie systemów FES
mo¿e nast¹piæ w wyniku rozwoju neurofizjologii i dal-
szego doskonalenia technologii FES [2, 16].

W ostatnich latach prowadzone s¹ badania nad wy-
korzystywaniem naturalnych sygna³ów cz³owieka jako
sygna³ów do sterowania neuroprotez. Przeprowadzono
badania ci¹g³ego odbioru sygna³ów z uk³adu nerwowe-
go i zastosowania ich do sterowania neuroprotez¹ oraz
przekazywania informacji z czujników zewnêtrznych
do systemu nerwowego jako uk³adu sprzê¿enia zwrot-
nego neuroprotezy (rys. 11) [3, 22].

Projekt takiego systemu zosta³ ju¿ przetestowany na
zwierzêtach i zosta³ zaakceptowany do zastosowania
u cz³owieka celem kontroli pora¿onej koñczyny dolnej
w przypadkach hemiplegii oraz sterowania ruchem
chwytnym w tetraplegii.

Wiêksza œwiadomoœæ rezultatów osi¹ganych dziêki
zastosowaniu neuroprotez powinna przekonaæ rehabili-
towanych i rehabilitantów do stosowania tej technologii
w wiêkszoœci oœrodków rehabilitacyjnych.
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Rys. 11. Schemat podgl¹dowy centralnego i obwodowego
uk³adu nerwowego oraz sk³adowe systemu do kontroli ruchów
zamierzonych. 1 – kora poœrodkowa, 2 – sygna³ aktywnoœci,
3 – urz¹dzenie steruj¹ce, 4 – wyjœcia sygna³ów stymulacyj-
nych, 5 – nerwy motoryczne oraz elektrody umieszczone
w miêœniach, 6 – elektrody mankietowe, 7 – czujnik w pêtli
sprzê¿enia zwrotnego FES, 8 – wyjœcia mikrostymulacyjne,
9 – mikrostymulacja odpowiedniej powierzchni kory mózgowej

�ród³o: [3, 22]
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4.0.A. Biomateria³y: naœladowanie budowy
i odtwarzanie funkcji
naturalnych struktur biologicznych

Jan Ch³opek

Podobnie jak w wielu dziedzinach techniki, tak¿e w me-
dycynie, postêp w technikach operacyjnych, w leczeniu
schorzeñ i urazów zwi¹zany jest niejednokrotnie z po-
konywaniem barier materia³owych. Wymaga to z jednej
strony znajomoœci budowy materia³ów i powi¹zania ich
z w³aœciwoœciami, czym zajmuje siê nauka o materia-
³ach, z drugiej zaœ, opracowania nowoczesnych techno-
logii prowadz¹cych do materia³ów funkcjonalnych. Tego
typu zadanie jest celem in¿ynierii materia³owej. W przy-
padku medycyny problem jest bardziej z³o¿ony, gdy¿
dzia³anie œrodowiska biologicznego jest zmienne i zale-
¿y od osobniczych cech organizmu ludzkiego. Klasycz-
ne podejœcie materia³owe obejmuj¹ce projektowanie,
technologiê otrzymywania i badanie w³aœciwoœci, mo¿e
tu byæ zastosowane, wymaga jednak precyzyjnego zde-
finiowania wymogów medycznych, co jest mo¿liwe tyl-
ko przy wspó³pracy medycyny z technik¹. Ze wzglêdu
na nowe techniki diagnostyczne i terapeutyczne siêga-
j¹ce zabiegów w skali nano i mikro, niezbêdne jest po-
szerzenie krêgu specjalistów formu³uj¹cych wymogi od
dotychczasowego trójk¹ta lekarz-biomechanik-in¿ynier
materia³owy do mikrobiologów, genetyków, biochemi-
ków, biofizyków itp.

Jednym z najwa¿niejszych problemów zwi¹zanych
z biomateria³ami jest tzw. bezpieczeñstwo implantacyj-
ne, tzn. reakcja organizmu na wprowadzony obcy mate-
ria³. Z tego punktu widzenia biomateria³y mo¿na zali-
czyæ do tzw. materia³ów high-tech o najwy¿szych pow-
tarzalnych parametrach. Tego typu materia³y stosowane
s¹ w lotnictwie i kosmonautyce. W tym przypadku
wady materia³owe mog¹ skutkowaæ katastrof¹ lotnicz¹,
zaœ w medycynie toksycznym dzia³aniem materia³u na
organizm ludzki. Obie sytuacje w skrajnym przypadku
mog¹ prowadziæ do utraty ¿ycia.

W œrodowisku medycznym czêsto zastêpczo u¿ywa
siê pojêcia biomateria³, implant, wszczep. Definicjê
biomateria³u precyzyjnie sformu³owa³ D.F. Williams.
Wed³ug tej definicji: biomateria³ to ka¿da substancja,
inna ni¿ lek albo kombinacja substancji syntetycznych
lub naturalnych, która mo¿e byæ u¿yta w dowolnym
okresie, a której zadaniem jest uzupe³nienie lub zast¹-
pienie tkanek narz¹du albo jego czêœci lub spe³nienie
ich funkcji. Pojêcie to ma charakter ogólny, w którego
ramach mieszcz¹ siê równie¿ implanty i wszczepy.
W ka¿dym przypadku za biomateria³ mo¿na uznaæ za-

równo biozgodny materia³ maj¹cy bezpoœredni kontakt
z tkankami i p³ynami ustrojowymi organizmu ¿ywego,
jak i materia³ stanowi¹cy element budowy aparatury
dzia³aj¹cej pozaustrojowo maj¹cy po³¹czenie z ustrojem,
np. sztuczne p³uco-serce, dializatory itp. Przyk³ady bio-
materia³ów spe³niaj¹cych okreœlone funkcje pokazuje
rysunek 1.

Funkcje biomateria³ów ulegaj¹ ci¹g³ej zmianie, a jed-
n¹ z podstawowych przyczyn tych zmian jest wyd³u-
¿enie œredniego czasu ¿ycia cz³owieka. Ma to ogromne
konsekwencje dla rozwoju biomateria³ów i wrêcz w spo-
sób rewolucyjny zmienia ich rolê w organizmie ¿ywym.
Wyd³u¿enie czasu ¿ycia powoduje, ¿e zdolnoœæ tkanek
do regeneracji ulega os³abieniu. Z drugiej strony poja-
wia siê wymóg trwa³oœci i niezawodnoœci stosowanych
implantów, szczególnie tam, gdzie musz¹ one w sposób
d³ugotrwa³y spe³niaæ funkcje biomechaniczne, niejedno-
krotnie u³atwiaj¹ce pacjentowi poruszanie siê.
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Rys. 1. Przyk³ady biomateria³ów



Rysunek 2 pokazuje obydwie sytuacje.

W wielu przypadkach rol¹ implantu jest nie tylko ze-
spalanie b¹dŸ zastêpowanie uszkodzonych tkanek, ale
tak¿e wspomaganie procesu regeneracji. Mo¿e to byæ
osi¹gniête poprzez wykorzystanie materia³ów zawieraj¹-
cych w swoim sk³adzie pierwiastki lub zwi¹zki chemicz-
ne obecne w naturalnych tkankach. U³atwia to proces
odbudowy tkanki, gdzie wprowadzony materia³ mo¿e
byæ Ÿród³em pierwiastków tkankotwórczych.

Innym sposobem jest wykorzystanie w procesie re-
generacji odpowiednich komórek, które zasiedlone na
porowatych pod³o¿ach, najlepiej ulegaj¹cych procesom
resorpcji, buduj¹ tkankê. Mog¹ to czyniæ w warunkach
pozaustrojowych in vitro lub bezpoœrednio na pod³o-
¿ach wprowadzonych do organizmu ¿ywego. Takie po-
stêpowanie jest elementem in¿ynierii tkankowej, naj-
bardziej obiecuj¹cej metody odtwarzania i rekonstruk-
cji tkanek. Schemat ideowy procedury realizowanej
w ramach in¿ynierii tkankowej przedstawia rysunek 3.

Kolejn¹ mo¿liwoœæ wspomagania procesu regenera-
cji stwarzaj¹ materia³y implantacyjne, które mog¹ pe³-
niæ tak¿e funkcjê noœnika leków. Leki, najczêœciej sub-
stancje organiczne, mog¹ byæ przy³¹czone do materia³u
poprzez wi¹zanie chemiczne, które w wodnym œrodo-
wisku biologicznym ulega hydrolitycznemu rozpadowi,
powoduj¹c stopniowe uwalnianie leku. Taki typ po³¹-
czenia wystêpuje g³ównie w polimerowych noœnikach
leków.

Innym sposobem wprowadzenia leku jest umieszcze-
nie go w porach materia³u lub specjalnie przygotowa-
nych kapsu³ach. Kinetyka uwalniania leku zale¿y w tym
przypadku od mikrostruktury materia³u (porowate
tworzywa ceramiczne) lub od rozpuszczalnoœci b¹dŸ
przepuszczalnoœci materia³u stosowanego na osnowê
kapsu³y.

Przyk³ady noœników leków przedstawiono na ry-
sunku 4.

Stosowanie noœników leków pozwala kontrolowaæ
kinetykê ich uwalniania, wielkoœæ dawki w³aœciw¹ dla
danej terapii oraz utrzymania wysokiego stê¿enia leku
w d³ugim czasie. G³ówne systemy dostarczania leków
obejmuj¹ syntetyczne i naturalne polimery, mikro- i na-
nosfery, porowate bioaktywne materia³y ceramiczne
oraz nanocz¹stki (rys. 5). Noœniki leków pozwalaj¹ do-
starczaæ œrodki farmakologiczne, takie jak: antybiotyki,
œrodki przeciwzapalne, hormonalne, chemioterapeu-
tyczne, przeciwrakowe itp. w precyzyjnie okreœlone
miejsce organizmu ¿ywego i tym samym wzmagaj¹
aktywnoœæ terapeutyczn¹ i redukuj¹ efekty uboczne.

122

Jan Ch³opek
Biomateria³y: naœladowanie budowy i odtwarzanie funkcji naturalnych struktur biologicznych

Rys. 2. Kontakt implantu z otaczaj¹c¹ tkank¹
– przyk³ady zastosowañ

Rys. 3. In¿ynieria tkankowa
– hodowla komórek i implantacja

Rys. 4. Przyk³ady polimerowych i ceramicznych noœników
leków



W procesie regeneracji wa¿n¹ rolê mo¿e odgrywaæ
sygna³ mechaniczny jako stymulator wzrostu tkanki.
Najlepszym przyk³adem jest tutaj tkanka kostna, której
wzrost i modelowanie mikrostruktury ma miejsce tylko
w warunkach dzia³ania naprê¿eñ. Sygna³ mechaniczny
mo¿e stymulowaæ aktywnoœæ komórek, mo¿e mieæ
wp³yw na morfologiê tkanki i orientacjê naczyñ krwio-
noœnych. Jednym z najwa¿niejszych parametrów, decy-
duj¹cym o prawid³owym rozk³adzie naprê¿eñ pomiêdzy
implantem a otaczaj¹c¹ tkank¹ jest modu³ Younga. Tylko
w warunkach dopasowania modu³u przenoszenie na-
prê¿eñ jest proporcjonalnie roz³o¿one na implant i przy-
legaj¹c¹ tkankê. Mo¿e to tak¿e zapewniaæ sprzyjaj¹ce
procesowi zrostu kostnego kontrolowane mikroruchy
miêdzy od³amami kostnymi. Dobrym przyk³adem izo-
elastycznego zespolenia jest stabilizator typu Zespol,
którego konstrukcja u³atwia sprê¿yste ugiêcie p³ytki
stabilizatora i tym samym elastycznoœæ zespolenia.

Schemat takiego stabilizatora przedstawia rysu-
nek 6.

Elastycznoœæ zespolenia ma wp³yw na aktywnoœæ
komórek kostnych i w procesie wzrostu mog¹ byæ wy-
korzystane zarówno osteoblasty pochodz¹ce ze szpiku
kostnego (zrost pierwotny poprzez p¹czkuj¹ce naczynia
krwionoœne), jak i uaktywnione w wyniku dzia³ania na-
prê¿eñ komórki pochodz¹ce z okostnej (zrost samoistny
odokostnowy) (rys. 7).

Zespolenia izoelastyczne mo¿na realizowaæ nie tyl-
ko poprzez zmianê konstrukcji stabilizatora, ale tak¿e
poprzez wykorzystanie p³ytek zespalaj¹cych wykona-
nych z materia³ów kompozytowych o module Younga
zbli¿onym do koœci. W uk³adach zespalaj¹cych mo¿na
tak¿e wykorzystaæ wielop³ytkowe stabilizatory, które
umo¿liwiaj¹ leczenie czynnoœciowe ze zmieniaj¹c¹ siê
sprê¿ystoœci¹ w czasie. Takie mo¿liwoœci daje kolejne
zdejmowanie p³ytek ze stabilizatora (rys. 8).
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Rys. 5. Ró¿ne formy noœników leków

Rys. 6. P³ytkowy stabilizator kostny ZESPOL
�ród³o: [4]

Rys. 7. Zrost kostny w warunkach zespolenia izoelastycznego
�ród³o: [4]

Rys. 8. Wielop³ytkowy, wielop³aszczyznowy stabilizator
od³amów kostnych z kompozytów wêglowych



Alternatyw¹ dla implantacji mo¿e byæ transplantacja
polegaj¹ca na pobieraniu tkanek lub organów od dawcy
i przeszczep ich do organizmu biorcy. Podstawow¹ ko-
rzyœci¹ transplantacji jest podtrzymanie przep³ywu krwi
w tkance. Tak¹ procedurê stosuje siê powszechnie
w wielu dziedzinach medycyny i niejednokrotnie mo¿e
ona wspomagaæ proces implantacji. Ma to miejsce np.
w chirurgii krêgos³upa, gdzie oprócz elementu stabiliza-
cyjnego (implantu) wprowadza siê wióry kostne pobra-
ne najczêœciej z talerza biodrowego lub koœci strza³ko-
wej. Przeszczepy te znacznie u³atwiaj¹ proces odbudo-
wy tkanki kostnej (rys. 9). W zale¿noœci od donora tka-
nek mo¿na wyró¿niæ auto- i homografy, gdy tkanki
u¿yte w transplantacji s¹ w³asne lub pochodz¹ od tego
samego gatunku, i heterografy, gdy pochodz¹ od innych
gatunków. Stosowanie przeszczepów niesie te¿ pewne
niebezpieczeñstwa zwi¹zane z problemami immunolo-
gicznymi i mo¿liwoœci¹ przenoszenia chorób. Sztuczne
implanty charakteryzuj¹ siê dobr¹ powtarzalnoœci¹ bu-
dowy i w³aœciwoœci, czego nie spe³niaj¹ przeszczepy.

Jednak jednym z nierozwi¹zanych problemów im-
plantologii jest po³¹czenie implant-tkanka. Szczególnie
jest to istotny problem w materia³ach spe³niaj¹cych funk-
cje biomechaniczne. Zmieniaj¹c mikrostrukturê i po-
wierzchniê materia³u mo¿na wytwarzaæ trzy typy po³¹-
czeñ (rys. 10). Najlepsz¹ adhezjê uzyskuje siê stosuj¹c
materia³y bioaktywne, które mog¹ z tkank¹ kostn¹
tworzyæ wi¹zanie chemiczne. Takie cechy wykazuj¹
tworzywa ceramiczne zbudowane z hydroksyapatytów
lub innych fosforanów wapnia oraz bioszk³a. Drug¹
mo¿liwoœci¹ jest wytworzenie wi¹zania o charakterze
biologicznym, w którym tkanka przerasta otwarte pory
materia³u. W tym przypadku bardzo istotny jest dobór
wielkoœci i orientacji przestrzennej porów. Powszech-
nie uwa¿a siê, ¿e w tego typu zastosowaniach, przy ³¹-
czeniu z tkank¹ kostn¹, wielkoœæ porów powinna prze-
kraczaæ 100 �m i pory te powinny tworzyæ system
ci¹g³ych kana³ów zbli¿ony do budowy koœci g¹bczastej.
W przypadku materia³ów niewykazuj¹cych aktywnoœci
biologicznej istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia implantu
z tkank¹ kostn¹ za pomoc¹ cementów kostnych.
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Rys. 9. Autogenny przeszczep kostny w odtwarzaniu trzonu koœci krêgos³upa
�ród³o: [13]

Rys. 10. Ró¿ne sposoby ³¹czenia implantu z tkank¹ kostn¹



Najczêœciej stosowany jest polimetakrylan metylu,
prowadzone s¹ tak¿e badania nad nowymi cementami
jonomerowymi i ceramicznymi opartymi na fosforanach
i wêglanach wapnia.

W projektowaniu i otrzymywaniu nowych materia-
³ów implantacyjnych czêsto naœladuje siê budowê sys-
temów organicznych. Takie podejœcie nazywa siê bio-
mimetycznym. Systemy kreowane przez naturê charak-
teryzuj¹ siê okreœlon¹ mikrostruktur¹, a procesy prze-
biegaj¹ce w nich i wokó³ nich kontrolowane s¹ przez
œrodowisko biologiczne. Syntetyczne materia³y implan-
tacyjne otrzymane wed³ug wzorca biologicznego mog¹
³atwiej adaptowaæ siê w organizmie ¿ywym i tym sa-
mym spe³niaæ swoj¹ funkcjê w sposób optymalny. Ana-
lizuj¹c budowê tkanek, procesy ich odtwarzania i prze-
budowy, mo¿na przyj¹æ, ¿e w wiêkszoœci przypadków
tkanki maj¹ budowê kompozytow¹ zarówno w³óknist¹,
jak i ziarnist¹. Najczêœciej s¹ to te¿ struktury gradientowe,

w których pojawiaj¹ siê gradienty porowatoœci, sprê-
¿ystoœci i sk³adu chemicznego. Z punktu widzenia che-
micznego s¹ to kompozyty: polimer-polimer (w³ókna),
polimer-ceramika (ziarna, cz¹stki). Budowê naturalnych
tkanek oraz syntetycznych kompozytów przedstawia ry-
sunek 11.

Biomimetyzm dotyczy nie tylko naœladowania na-
turalnych struktur biologicznych, ale tak¿e procesów
biologicznych przebiegaj¹cych w œciœle okreœlonych
warunkach.

Jedn¹ z takich mo¿liwoœci jest wykorzystanie pro-
cesu wzrostu apatytu w sztucznym œrodowisku biolo-
gicznym (SBF, sztuczne osocze). Œrodowisko to dostar-
cza jonów wapnia i fosforu, które osadzone na odpo-
wiednim pod³o¿u powoduj¹ tworzenie syntetycznego
apatytu o budowie i w³aœciwoœciach zbli¿onych do na-
turalnego apatytu kostnego. Przyk³ady takich pod³o¿y
i formowania siê apatytu przedstawia rysunek 12.
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Rys. 11. Budowa naturalnych tkanek i syntetycznych kompozytów

Rys. 12. Proces narastania hydroksyapatytu na ró¿nych materia³ach podczas inkubacji w roztworze symuluj¹cym naturalne
œrodowisko biologiczne (SBF)



Jeszcze inny przyk³ad materia³u implantacyjnego,
którego budowa inspirowana jest przez organizm ¿ywy
stanowi proteza œciêgna Achillesa wykonana z w³ókien
wêglowych. Jak wynika z zale¿noœci si³a rozci¹gaj¹ca-
-odkszta³cenie (rys. 13), naturalne œciêgno wykazuje
maksymalne odkszta³cenie ok. 6%. Zastosowanie w³ó-
kien wêglowych w postaci taœmy (rovingu) z równoleg-
le u³o¿onymi w³óknami nie spe³nia kryterium podobieñ-
stwa w³aœciwoœci, gdy¿ odkszta³cenie osi¹ga wartoœæ
ok. 2%. Porównywalne w³aœciwoœci do naturalnego
œciêgna uzyskuje siê, stosuj¹c protezê w postaci ple-
cionki z wzajemnie splecionymi wi¹zkami w³ókien. Ta-
kie podejœcie sprawia, ¿e po wszczepieniu proteza mo¿e
byæ od razu stopniowo obci¹¿ana i obserwuje siê proces
budowy naturalnego œciêgna na pod³o¿u wêglowym,
które stopniowo ulega procesowi degradacji (rys. 14).
Dzia³aj¹ce na ten uk³ad naprê¿enie dodatkowo modelu-
je w³óknist¹ budowê naturalnego œciêgna. Zastosowan¹
tutaj plecionkê wêglow¹ mo¿na uwa¿aæ za protezê cza-
sow¹, która po spe³nieniu swojej funkcji ulega proceso-
wi degradacji, wch³aniania i usuwania z organizmu.

Stosuj¹c nowoczesne metody badawcze o podwy¿-
szonej czu³oœci, mo¿na okreœlaæ biopr¹dy i biopotencja-
³y, selektywn¹ adsorpcjê bia³ek, mechanizmy tworzenia
biofilmów bakteryjnych, tromborezystywnoœæ oraz od-
dzia³ywanie z komórkami i tkankami. W wiêkszoœci
przypadków s¹ to oddzia³ywania na poziomie moleku-
larnym, co sprawia, ¿e opracowuj¹c implant, trzeba uw-
zglêdniæ hierarchiczn¹ budowê naturalnych struktur
i do niej dopasowaæ budowê biomateria³ów. St¹d coraz
wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ nanokompozyty zawieraj¹ce
w swojej budowie nanocz¹stki i nanow³ókna.

Uwzglêdniaj¹c osobnicze cechy organizmu ka¿dego
cz³owieka, mo¿na stwierdziæ, ¿e jedn¹ z wa¿nych ten-
dencji rozwoju biomateria³ów jest personalizacja imp-
lantów. Stosuj¹c tomografiê komputerow¹ jako metodê
diagnostyczn¹, mo¿na oceniæ budowê zdrowej i uszko-
dzonej tkanki kostnej oraz geometriê ubytku. Na pod-
stawie uzyskanych danych za pomoc¹ metod symulacji
komputerowej mo¿na zaprojektowaæ implant o budo-
wie i w³aœciwoœciach zbli¿onych do naturalnej tkanki
pacjenta. Takie podejœcie mieœci siê w typowej procedu-
rze biomimetycznej (rys. 15).

Nowych rozwi¹zañ w zakresie materia³ów implanta-
cyjnych oczekuje mikrochirurgia, która czêsto w swoim
obszarze dzia³añ wykorzystuje metody endoskopowe.
Rozwój ma³oinwazyjnych metod operacyjnych uwarun-
kowany jest dostêpem do zminiaturyzowanych implan-
tów. Przyk³adem mog¹ byæ p³ytki, œruby, klamry z po-
wodzeniem stosowane w chirurgii szczêkowej, stenty
w kardiochirurgii czy œruby interferencyjne do fiksacji
zerwanych wiêzade³ kolana (rys. 16).

W grupie nowych biomateria³ów pojawiaj¹ siê coraz
czêœciej materia³y inteligentne. Zgodnie ze swoim prze-
znaczeniem powinny one jednoczeœnie spe³niaæ funkcjê
sensora i aktywatora, czyli powinny byæ z jednej strony
czu³e na zmiany parametrów œrodowiska biologiczne-
go, a z drugiej powinny reagowaæ na te zmiany.
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Rys. 13. Zale¿noœæ si³a rozci¹gaj¹ca-odkszta³cenie dla: A –
naturalnego œciêgna, B – rovingu wêglowego, C – plecionki

wêglowej

Rys. 14. Proces odbudowy naturalnego œciêgna na plecionce
wêglowej

Rys. 15. Biomechaniczne projektowanie. Personalizacja im-
plantu – indywidualne dopasowanie geometrii i w³aœciwoœci

mechanicznych implantu do tkanek pacjenta



Dobrym przyk³adem takich materia³ów s¹ hydro-
¿ele, które pod wp³ywem zmian pH p³ynów ustrojowych
mog¹ zmieniaæ swoj¹ objêtoœæ. Stwarza to mo¿liwoœæ
budowania zbiorników leków z hydro¿elowymi bram-
kami, które po wprowadzeniu do organizmu ¿ywego
mog¹ siê otwieraæ lub zamykaæ (skurcz lub pêcznienie)
i tym samym uwalniaæ lek na sygna³ pochodz¹cy ze œro-
dowiska biologicznego (zmiana pH). Innym przyk³a-
dem s¹ materia³y wykazuj¹ce pamiêæ kszta³tu. Zalicza-
my do nich niektóre multiblokowe elastomery oraz sto-
py Nitinol zawieraj¹ce w swoim sk³adzie nikiel i tytan.

Mog¹ one pod wp³ywem temperatury zmieniaæ w spo-
sób odwracalny swój kszta³t. Zjawisko to mo¿e byæ wyko-
rzystane do produkcji samozawi¹zuj¹cych nici chirur-
gicznych czy samorozprê¿aj¹cych siê stentów (rys. 17).

Ró¿norodnoœæ funkcji, jak¹ biomateria³y musz¹
spe³niaæ w organizmie ¿ywym, od biomechanicznych
do wype³niaj¹cych ubytki i regeneracyjnych sprawia, ¿e
w ka¿dym przypadku wybór materia³u implantacyjnego
uwarunkowany jest jego przeznaczeniem, miejscem im-
plantacji, okresem przebywania w organizmie ¿ywym
oraz sposobem jego sterylizacji.

W grupie materia³ów implantacyjnych mo¿na spot-
kaæ wszystkie typy materia³ów konwencjonalnych od
metali, poprzez polimery, tworzywa ceramiczne i kom-
pozyty. Nale¿y tutaj podkreœliæ, ¿e nie ma idealnego
biomateria³u i ka¿da z przedstawionych grup ma wady
i zalety. G³ówn¹ zalet¹ implantów metalicznych jest ich
dobra wytrzyma³oœæ mechaniczna, statyczna i zmêcze-
niowa, ³atwa obróbka mechaniczna oraz w miarê niskie
koszty wytwarzania. G³ówn¹ wad¹ tej grupy materia-
³ów jest ograniczona odpornoœæ na korozjê w œrodowis-
ku biologicznym oraz zbyt wysoki modu³ Younga, wie-
lokrotnie przekraczaj¹cy modu³ Younga tkanki kostnej.

W³aœciwoœci typowych materia³ów implantacyjnych
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1
W³aœciwoœci mechaniczne wybranych biomateria³ów
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Rys. 16. Przyk³ady materia³ów stosowanych w mikrochirurgii
(zabiegi ma³oinwazyjne)

Rys. 17. Materia³y z pamiêci¹ kszta³tu
�ród³o: [3, 14]

Materia³ implantacyjny
Wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie,

MPa

Modu³
sprê¿ystoœci

E, GPa

Materia³y metaliczne

Stal 316L
Fe Cr Ni Mo

480÷860 200

REX 734
Fe Cr Ni Mo Mn Nb N

740÷1060 200

P 2000
Fe Cr Mn Mo N

980÷1200 200

HS-21 (Protasul-2)

Co Cr Mo
665 200

Ti
ISO 5832-2

240÷680 110

Protasul
Ti Al V

860 220

Ti Nb Zr 1030 79

Nitinol Ni Ti
– stop z pamiêci¹

kszta³tu
900÷1900

28
(w fazie

martenzy-
tycznej)/

83
(w fazie

austenitycznej)



Tabela 1 cd.

Odpornoœæ na korozjê jest jednym z najwa¿niej-
szych kryteriów decyduj¹cych o d³ugotrwa³ym stoso-
waniu implantów metalicznych w organizmie ¿ywym,
a biozgodnoœæ jest œciœle powi¹zana z oporem polaryza-
cyjnym lub pr¹dem anodowym (gêstoœæ pr¹du), wiel-
koœciami charakteryzuj¹cymi proces korozji. Parametry
te s¹ tak¿e podstaw¹ do podzia³u pierwiastków meta-
licznych na toksyczne (Co, Cu, Ni, V) i witalne (Ti, Nb,
Pt, Ta, Zr). Istnieje tendencja do poszukiwania nowych
stopów implantacyjnych, zawieraj¹cych w swoim sk³a-
dzie wy³¹cznie pierwiastki witalne.

W grupie implantów metalicznych wyró¿niæ mo¿na
piêæ g³ównych obszarów badañ prowadz¹cych do uzys-
kania:
1) wysokowytrzyma³ych stopów metalicznych o pod-

wy¿szonej odpornoœci na korozjê drog¹ modyfikacji
sk³adu chemicznego b¹dŸ fazowego;

2) j.w., z zastosowaniem pokryæ, najczêœciej z materia-
³ów ceramicznych, podwy¿szaj¹cych odpornoœæ na
œcieranie, stanowi¹cych bariery dyfuzyjne oraz u³at-
wiaj¹cych proces osteointegracji z tkank¹ kostn¹;

3) wysokoporowatych metalicznych pianek o obni¿o-
nej wartoœci modu³u Younga i mikrostrukturze przy-
pominaj¹cej budowê koœci (biomimetyzm) (rys. 18);

4) kompozytów metaliczno-ceramicznych o podwy¿-
szonej bioaktywnoœci z zastosowaniem metod me-
talurgii proszków;

5) stopów z pamiêci¹ kszta³tu, które drog¹ odwrotnej
przemiany martenzytycznej mog¹ zmieniaæ kszta³t
w temperaturze zbli¿onej do temperatury cia³a ludz-
kiego.

Drug¹ grupê biomateria³ów stanowi¹ tworzywa cera-
miczne, które charakteryzuj¹ siê najlepsz¹ wœród mate-
ria³ów implantacyjnych biozgodnoœci¹. Jest ona wynikiem
podobieñstwa ich sk³adu chemicznego do naturalnych
tkanek. Podstawowym ograniczeniem w stosowaniu
implantów ceramicznych, szczególnie dla spe³nienia
funkcji biomechanicznych, jest ich du¿a kruchoœæ ob-
jawiaj¹ca siê niskimi wartoœciami odpornoœci na pê-
kanie. Z punktu widzenia biologicznego niektóre tworzy-
wa ceramiczne, przede wszystkim hydroksyapatyt oraz
bioszk³a, wykazuj¹ specyficzn¹ dla tych tworzyw bio-
aktywnoœæ czyli zdolnoœæ do tworzenia bezpoœredniego
wi¹zania z tkank¹ kostn¹ o charakterze chemicznym.
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Materia³ implantacyjny
Wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie,

MPa

Modu³
sprê¿ystoœci

E, GPa

Materia³y polimerowe

Polisulfon PSU 65 2,5

Polieteroeteroketon
PEEK

80 3,5

Kopolimer glikolidu
z laktydem PGLA

50 3,5

Polietylen PE HDPE 30 1,5

LDPE 10 0,2

Materia³y ceramiczne

Al2O3 250 380

ZrO2 800÷1000 150

Hydroksyapatyt HAp 40÷300 80÷120

Bioszk³o 40 35

Materia³y kompozytowe

PSU/w³ókna wêglowe 580 55

PSU/HAp 50 3

PEEK/w³ókna wêglowe 1940 125

PGLA/w³ókna wêglowe 90 7

PGLA/HAp 25 4

Rys. 18. Porowate stopy metali stosowane w chirurgii kostnej:
a) struktury stopów na bazie magnezu; b) struktury stopów

na bazie tytanu
�ród³o: [15, 16]

a)

b)



Wœród biomateria³ów ceramicznych mo¿na znaleŸæ tak-
¿e tworzywa, które s¹ inertne (Al2O3, ZrO2) oraz takie,
które w organizmie ¿ywym ulegaj¹ procesowi resorpcji
(TCP – fosforan trójwapniowy, CaCO3). Zalet¹ tych
tworzyw jest tak¿e stosunkowo ³atwa mo¿liwoœæ kon-
trolowania porowatoœci, co mo¿e byæ wykorzystane za-
równo w konstrukcji pod³o¿y dla hodowli komórko-
wych, jak i biomimetycznych materia³ów u³atwiaj¹cych
proces przerastania tkank¹ kostn¹.

Osobn¹ grupê stanowi¹ biomateria³y wêglowe, które
mog¹ byæ wykorzystane zarówno do leczenia tkanek
miêkkich, jak i w chirurgii kostnej. Zalet¹ tej grupy jest
wieloœæ form o ró¿nych w³aœciwoœciach mechanicznych
i biologicznych pozwalaj¹cych stosowaæ te materia³y
jako w³ókniste pod³o¿a dla in¿ynierii tkankowej, kon-
strukcyjne materia³y kompozytowe na elementy zespa-
laj¹ce o kontrolowanej sprê¿ystoœci, nici chirurgiczne,
w³óknisto-porowate w³ókniny, pokrycia z pirowêgla i dia-
mentu, nanocz¹stki, nanorurki, fullereny, nanokom-
pozyty.

Przyk³ady tych materia³ów przedstawia rysunek 19.

Coraz wiêksz¹ rolê w implantologii odgrywaj¹ po-
limery i ich kompozyty, które mog¹ byæ pochodzenia
naturalnego (biopolimery) lub syntetycznego. W tej pierw-
szej grupie mo¿emy wymieniæ: bia³ka, takie jak kola-
gen, fibrynogen, fibryna, oraz polisacharydy, takie jak
celuloza, kwas alginowy i alginiany, chityna, chitozan.
Polimery syntetyczne podzieliæ mo¿na na biostabilne
(polisulfon, polietylen, polipropylen, poliamidy, poli-
uretany, polieteroeteroketon) oraz bioresorbowalne, takie
jak polikwasy mlekowe (polilaktydy), poliglikolidy oraz
ich kopolimery, kaprolakton, polihydroksymaœlany.
Szeroka gama zwi¹zków wielkocz¹steczkowych, odpo-
wiedni dobór monomerów i sposobów polimeryzacji
pozwala otrzymywaæ implanty polimerowe o podwy¿-
szonych w³aœciwoœciach mechanicznych, a tak¿e o kon-
trolowanym czasie resorpcji. G³ównym problemem
zwi¹zanym z biozgodnoœci¹ tej grupy biomateria³ów
jest mo¿liwoœæ wyst¹pienia procesu depolimeryzacji
i pojawienia siê w organizmie ¿ywym toksycznych
cz¹stek. Mo¿e to byæ tak¿e wynikiem stosowania ró¿-
nego rodzajów katalizatorów, inhibitorów, œrodków
barwi¹cych, sieciuj¹cych czy te¿ cz¹stek powsta³ych
w wyniku zu¿ycia trybologicznego. St¹d czystoœæ mo-
nomerów i kontrola procesu otrzymywania jest nie-
zmiernie wa¿na dla ich dalszych medycznych zastoso-
wañ. W przypadku syntetycznych polimerów resorbo-
walnych, w pierwszym etapie nastêpuje hydrolityczny
rozpad wi¹zañ i przejœcie od polimeru do monomeru.
Dalszy rozpad do nietoksycznych zwi¹zków takich jak
dwutlenek wêgla i woda, które organizm mo¿e ³atwo
usun¹æ, ma miejsce w cyklu Krebsa drog¹ reakcji enzy-
matycznych (rys. 20).

Takie zachowanie otwiera drogê dla implantów cza-
sowych, które po spe³nieniu swojej funkcji ulegaj¹ pro-
cesowi resorpcji. Co wiêcej, szybkoœæ resorpcji a tak¿e
parametry mechaniczne mog¹ byæ kontrolowane po-
przez odpowiedni¹ budowê polimeru lub kopolimerów.
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Rys. 19. Przyk³ady wykorzystania materia³ów wêglowych
w medycynie: a) nici chirurgiczne; b) w³ókniny na ubytki
tkanki chrzêstnej i kostnej; c) plecionki wêglowe jako protezy
wiêzade³ i œciêgien; d) kompozyt polimerowo-wêglowy do
rekonstrukcji krtani; e) kompozyt polimerowo-wêglowy do
rekonstrukcji tchawicy; f) œruba metalowa pokryta warstw¹
nanodiamentu, œruby z kompozytu wêgiel-wêgiel; g) p³ytka
z kompozytu polisulfon-w³ókno wêglowe; h) stabilizator

z kompozytu ¿ywica epoksydowa-w³ókno wêglowe

Rys. 20. Mechanizm resorpcji polikwasu mlekowego



W przypadku polimerów resorbowalnych pojawia siê
nowy mechanizm oddzia³ywania z otaczaj¹cymi tkan-
kami polegaj¹cy na zastêpowaniu implantu przez tkan-
kê. W konsekwencji pozwala to unikn¹æ drugiej opera-
cji zwi¹zanej z usuwaniem implantu, jak to ma miejsce
w przypadku biomateria³ów metalicznych. G³ówne ob-
szary zastosowañ tych materia³ów to trójwymiarowe
pod³o¿a dla in¿ynierii tkankowej oraz implanty kon-
strukcyjne w postaci œrub, p³ytek, gwoŸdzi o kontrolo-
wanym czasie resorpcji.

Analiza w³aœciwoœci mechanicznych poszczegól-
nych grup biomateria³ów, ich zachowania biologiczne-
go oraz koniecznoœci dopasowania budowy i w³aœciwo-
œci do otaczaj¹cych tkanek, wskazuje na potrzebê wy-
korzystania materia³ów wielofazowych. W tego typu
materia³ach ka¿da z faz osobno mo¿e spe³niaæ okreœ-
lon¹ funkcjê, a ca³a kompozycja mo¿e posiadaæ w³aœci-
woœci bêd¹ce nastêpstwem efektów synergicznych. Przed-
stawione wczeœniej podejœcie biomimetyczne otwiera
du¿e mo¿liwoœci dla wykorzystania kompozytów w³ók-
nistych i ziarnistych. Szczególnie interesuj¹ce, równie¿
ze wzglêdu na podobieñstwo budowy tkanek, s¹ kom-
pozyty zbudowane z osnowy polimerowej i wzmacnia-
j¹cych w³ókien. Zapewniaj¹c odpowiedni udzia³ objêto-
œciowy w³ókien oraz ich orientacjê przestrzenn¹, mo¿na
uzyskaæ kompozyty o dobrej wytrzyma³oœci i odporno-
œci na pêkanie przy niskim module Younga. Taki efekt
jest wy³¹cznie osi¹galny dla tej grupy biomateria³ów.
Wprowadzaj¹c ró¿ne fazy o ró¿nych w³aœciwoœciach
biologicznych, mo¿na otrzymaæ wielofunkcyjny im-
plant, który – jak pokazano na rysunku 21 – mo¿e byæ
resorbowalny, wykazywaæ cechy materia³u bioaktyw-
nego, posiadaæ w³aœciwoœci zbli¿one do leczonych tka-
nek (biofunkcyjnoœæ) i mo¿e byæ tak¿e noœnikiem leku.

Przez odpowiednie kompozycje mo¿na budowaæ sy-
stemy: polimer-ceramika, wêgiel-ceramika, metal-cera-
mika, metal-wêgiel, polimer-wêgiel, polimer-polimer,
ró¿nicuj¹c tak¿e rozmiary w³ókien i cz¹stek, czêsto
wkraczaj¹c w nanokompozyty.

Potwierdzeniem rosn¹cej roli materia³ów kompozy-
towych jako materia³ów implantacyjnych s¹ przedsta-
wione na rysunku 22 tendencje rozwoju biomateria³ów
w ostatnich 20 latach.

Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e w obszarze
zwi¹zanym z rozwojem biomateria³ów dominowaæ bêd¹
takie has³a, jak: biomimetyzm, bioaktywnoœæ, wielofunk-
cyjnoœæ, zdolnoœæ do regeneracji, materia³y inteligentne,
noœniki leków, materia³y resorbowalne.
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Rys. 21. Budowa i cechy wielofunkcyjnego implantu
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4.1.A. Kiedy ¿ywy organizm toleruje obcy materia³ –
czyli kilka s³ów na temat biozgodnoœci

Marta B³a¿ewicz

1. WPROWADZENIE

Biomateria³y s¹ definiowane jako materia³y syntetyczne
lub kombinacje materia³ów syntetycznych i materia³ów
pochodzenia naturalnego, które zastêpuj¹ uszkodzone
tkanki, przywracaj¹ ich ci¹g³oœæ, uzupe³niaj¹ ich ubytki.
Innymi s³owy, biomateria³y to takie materia³y, które
lecz¹, przywracaj¹ zdrowie i sprawnoœæ, poprawiaj¹
komfort ¿ycia, a niekiedy ratuj¹ ¿ycie. Biomateria³y nie
s¹ lekami, natomiast mog¹ byæ wykorzystywane jako
noœniki leków, które je uwalniaj¹ w sposób celowany,
czyli bezpoœrednio do chorych tkanek.

By mog³y spe³niaæ powierzone im funkcje musz¹
byæ bezpieczne dla organizmu ludzkiego, nie mog¹ byæ
ani toksyczne, ani mutagenne, ani tym bardziej kancero-
genne, czyli inaczej mówi¹c musz¹ byæ biozgodne [1].
W in¿ynierii biomateria³ów ogromn¹ wagê przywi¹zuje
siê do biozgodnoœci materia³ów implantacyjnych.

In¿ynieria materia³ów, której czêœci¹ jest in¿ynieria
biomateria³ów, zajmuje siê projektowaniem, wytwarza-
niem i badaniem materia³ów dla ró¿nych dziedzin ludz-
kiego ¿ycia. Zajmuje siê zatem materia³ami przeznaczo-
nymi do budowy dróg i mostów, materia³ami do kon-
strukcji œrodków transportu, materia³ami do wytwarza-
nia sprzêtu sportowego wyposa¿enia wnêtrz itd. Mate-
ria³y takie s¹ projektowane zgodnie z przeznaczeniem,
a nastêpnie testowane w warunkach identycznych lub
zbli¿onych do tych, w jakich bêd¹ wykorzystywane.
Bada siê na przyk³ad; wytrzyma³oœæ materia³ów, odpor-
noœæ na korozjê, wytrzyma³oœæ zmêczeniow¹, wreszcie
prowadzi siê obliczenia czasu ¿ycia materia³u w okreœ-
lonych warunkach pracy (œrodowiska), okreœla ryzyko
zniszczenia i w ten sposób wprowadza siê nowe mate-
ria³y do u¿ytku. Z biomateria³ami sytuacja ma siê ina-
czej; niæ chirurgiczna mo¿e mieæ wymagan¹ wytrzy-
ma³oœæ, sprê¿ystoœæ i porêcznoœæ, ale, np., po zastoso-
waniu w tkankach pacjenta, nie tylko nie doprowadzi do
zrostu uszkodzonych tkanek, ale mo¿e przyczyniæ siê
do powstania zmian chorobowych w tkankach. Dziaæ
siê tak bêdzie dlatego, ¿e materia³, z którego wykonano
niæ chirurgiczn¹ okaza³ siê toksyczny dla komórek
¿ywego organizmu. Zatem biomateria³y to takie two-
rzywa syntetyczne, które nie tylko trzeba przygotowaæ
pod wzglêdem ich podstawowych zadañ, jakie maj¹
spe³niæ w ¿ywym organizmie (odpowiednia wytrzyma-
³oœæ, trwa³oœæ), ale powinny jeszcze byæ akceptowane

przez komórki ¿ywego organizmu. Jak to ju¿ wspom-
niano wczeœniej, materia³ przeznaczony do kontaktu
z ¿ywymi tkankami powinien byæ bezpieczny i nie za-
gra¿aæ zdrowiu pacjenta, innymi s³owy; materia³ prze-
znaczony na implant musi byæ biozgodny. Dlatego te¿
badania biozgodnoœci materia³ów przeznaczonych dla
medycyny to zagadnienie, które wyró¿nia in¿ynieriê
biomateria³ów spoœród innych dziedzin materia³owych.

„Biozgodnoœæ” jest pojêciem, które w zasadzie nie
zosta³o do tej pory jednoznacznie zdefiniowane. Na bio-
zgodnoœæ mo¿na spojrzeæ, jako na wynik reakcji pomiê-
dzy dwoma sk³adnikami, a mianowicie: ¿ywym orga-
nizmem i syntetycznym materia³em.

Wprowadzenie syntetycznego materia³u do œrodowi-
ska tkanek i komórek powoduje natychmiastow¹ odpo-
wiedŸ obronn¹ ¿ywego organizmu. Tak zwane „cia³o
obce”, a jest nim ka¿dy implant, robi sporo zamieszania
w œrodowisku tkanek i komórek, mówi siê wtedy, ¿e
„ekranuje” lub przys³ania transfer naprê¿eñ, masy,
energii, a tak¿e informacji. Wiadomo, ¿e ¿ywa komórka
reaguje na warunki otoczenia, zatem ocenia ona sytua-
cjê w jakiej siê znalaz³a i generuje sygna³y powiadamia-
j¹ce otoczenie o zaistnia³ym zagro¿eniu. W nastêpstwie
tego, w miejscu wszczepu pojawiaj¹ siê wyspecjalizo-
wane komórki, które przyst¹pi¹ do dzia³añ obronnych.
Rodzaj i przebieg tego procesu zale¿y w znacznym
stopniu od w³aœciwoœci fizycznych i chemicznych im-
plantowanego materia³u.

Dzisiejsza in¿ynieria biomateria³ów potrafi ju¿ tak
przygotowywaæ tworzywa implantacyjne, ¿e nie tylko
nie wywo³uj¹ one intensywnych reakcji obronnych, ale
potrafi¹ wp³ywaæ na zachowanie komórek w sposób
po¿¹dany z punktu widzenia procesu leczenia tkanek.
Taki materia³, który nie spowoduje chronicznego stanu
zapalnego, czy innych patologicznych reakcji w ¿ywym
organizmie, a równoczeœnie spe³nia stawiane mu wy-
magania medyczne to materia³ biozgodny [1].

Jak zatem mo¿emy siê przekonaæ, czy dany materia³
jest biozgodny, czy te¿ nie biozgodny?

W tym celu musimy go najpierw zaprojektowaæ,
zaproponowaæ metodê jego wytworzenia, wytworzyæ
go, a nastêpnie przeprowadziæ ca³y szereg badañ, które
dotyczyæ bêd¹ jego oceny i oczywiœcie oddzia³ywania
ze œrodowiskiem biologicznym. Istot¹ badañ w in¿ynie-
rii biomateria³ów s¹ dwa zasadnicze elementy, a miano-
wicie: badania odpowiedzi ¿ywego organizmu na



umieszczone w nim sztuczne tworzywa oraz badania
odpowiedzi materia³u na dzia³anie œrodowiska biolo-
gicznego. Ideê takiego podejœcia do analizy zjawisk
zwi¹zanych z biozgodnoœci¹ materia³u przedstawia ry-
sunek 1.

Spojrzenie na biozgodnoœæ w oparciu o powy¿szy
schemat nie wyczerpuje ca³oœci zagadnienia, poniewa¿,
jak mówi jedna z definicji; materia³ biozgodny to taki;
„który przejmie funkcje tkanek”, a zatem posiada odpo-
wiednie w³aœciwoœci, niezbêdne do ich zast¹pienia. Mo¿-
na zatem biozgodnoœæ opisaæ innym nieco schematem
pokazanym na rysunku 2.

Badania biozgodnoœci s¹ nie tylko z³o¿one i trudne,
ale równie¿ wymagaj¹ zaanga¿owania interdyscypli-
narnego zespo³u; lekarzy, in¿ynierów, in¿ynierów bio-
medycznych, biologów, immunologów, a nawet praw-
ników, psychologów i pracowników firm ubezpiecze-
niowych. Badania w dziedzinie in¿ynierii biomateria-
³ów zwi¹zane z biozgodnoœci¹ tworzyw implantacyj-
nych obejmuj¹ kilka nastêpuj¹cych po sobie etapów,
a mianowicie: badania in vitro, badania in vivo oraz na
samym koñcu badania kliniczne (odpowiedŸ biologicz-
na na materia³). Badania te prowadzone s¹ niezale¿nie
od badañ materia³owych, zwi¹zanych z okreœleniem
sk³adu chemicznego i fazowego materia³u jego mikro-
struktury, wytrzyma³oœci, podatnoœci na degradacje
w œrodowisku biologicznym oraz budowy powierzchni
i wielu innych parametrów, które zwi¹zane s¹, z jednej
strony z jego charakterystyk¹ pozwalaj¹c¹ na spe³nianie
odpowiednich funkcji w tkankach, z drugiej zaœ dotycz¹
tych elementów syntetycznego tworzywa, które decy-
duj¹ o zachowaniu materia³u w œrodowisku tkanek
i komórek (odpowiedŸ materia³u na œrodowisko biolo-
giczne).

2. BADANIA ODPOWIEDZI
¯YWEGO ORGANIZMU NA MATERIA£
– IN VITRO

Badania in vitro to takie, w których próbki materia³u im-
plantacyjnego kontaktowane s¹ bezpoœrednio lub poœ-
rednio z komórkami, umieszczonymi w medium ho-
dowlanym. Komórki reaguj¹ na substancje, które eks-
trahowane s¹ z badanej próbki, jak równie¿ reaguj¹ na
szereg w³aœciwoœci tworzywa, w tym w sposób szcze-
gólnie intensywny, na jego powierzchniê. Wiadomo, ¿e
istnieje szereg parametrów powierzchni materia³ów, na
które reaguj¹ komórki, nale¿¹ do nich; topografia po-
wierzchni w skali mikro- i nanometrycznej, ³adunek po-
wierzchniowy, energia powierzchniowa oraz chemicz-
na budowa powierzchni.

W badaniach in vitro wykorzystuje siê ró¿ne rodzaje
komórek, a mianowicie komórki pobrane z tkanek tzw.
hodowle pierwotne lub linie komórkowe, czyli takie ko-
mórki, które nieco ró¿ni¹ siê od komórek pobranych
z tkanek, jednak zachowuj¹ce przez d³ugi okres przy-
datnoœæ do badañ i pozwalaj¹ce na precyzyjn¹ standa-
ryzacjê pomiarów. Komórki wykorzystywane do badañ
odpowiedzi biologicznej na syntetyczny materia³ mo¿-
na traktowaæ jako mikroskopijne urz¹dzenia badawcze.
W tym miejscu rodzi siê jednak pytanie; jak rozkodo-
waæ sygna³ wysy³any przez komórkê? Innymi s³owy,
jak oceniæ kondycje komórek hodowanych w kontakcie
z materia³em implantacyjnym?

W badaniach in vitro analizujemy nastêpuj¹ce para-
metry komórek: przyleganie czyli tzw. adhezjê komórek
do materia³u, ich morfologie, oceniamy ich prze¿ywal-
noœæ, proliferacje oraz ustalamy poziom czynników se-
krecyjnych (wydzielanych) przez komórki w obecnoœci
tworzywa syntetycznego. Natomiast narzêdzia s³u¿¹ce
do odczytania informacji wysy³anych przez komórki, to
mikroskopy biologiczne; fluorescencyjne, konfokalne,
skaningowe oraz spektroskopy lub klasyczne metody
analizy chemicznej i biochemicznej, które zastosowane
w odpowiednich po³¹czeniach, dostarczaj¹ wiedzy o odpo-
wiedzi komórek, na obcy niebiologiczny materia³. Od-
czytanie i analiza wymienionych powy¿ej parametrów
pozwala, nie tylko na stwierdzenie, czy materia³ jest
toksyczny dla komórek, ale równie¿ pozwala na pro-
gnozowanie zjawisk, które bêd¹ mia³y miejsce w ¿y-
wym organizmie, w wyniku wszczepienia syntetyczne-
go materia³u. Na rysunku 3 przedstawiono obrazy z mi-
kroskopu fluorescencyjnego, na których widoczne s¹
komórki adheruj¹ce do powierzchni dwóch ró¿nych
materia³ów. Komórki w kontakcie z powierzchni¹ jed-
nego z materia³ów rozp³aszczaj¹ siê na nim zajmuj¹c jak
najwiêksz¹ powierzchniê (rys. 3a), natomiast w drugim
przypadku (rys. 3b), jest ich niewiele i przyjmuj¹ kulisty
kszta³t, by ograniczyæ powierzchnie styku z tworzywem.
Z pewnym uproszczeniem, mo¿emy powiedzieæ, ¿e
w pierwszym wypadku, mamy do czynienia z biozgodn¹
a w drugim z niebiozgodn¹ powierzchni¹ materia³u.
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Rys. 1. ¯ywy organizm reaguje na implant – odpowiedŸ bio-
logiczna, implant pod wp³ywem œrodowiska biologicznego

ulega degradacji – odpowiedŸ materia³u

Rys. 2. Schemat wskazuj¹cy czynniki decyduj¹ce o biozgod-
noœci materia³u



Na rysunku 4, podobnie jak uprzednio, przedstawio-
no wyniki badañ adhezji komórek do powierzchni ma-
teria³u implantacyjnego. Przedmiotem badañ by³o two-
rzywo polimerowe (terpolimer PTFE/PVDF/PP) oraz
kompozyt wykonany z tego polimeru i w³ókien wêglo-
wych. Kompozyt jest materia³em dwufazowym, w któ-
rym w polimerowej matrycy rozprowadzono w³ókna
wêglowe, w dwóch prostopad³ych do siebie kierunkach,
jest to zatem kompozyt 2D. Iloœæ i morfologia komórek
adheruj¹cych do powierzchni materia³ów jest w ka¿-
dym przypadku odmienna. Na powierzchni czystego
polimeru widoczne s¹ nieregularne skupiska komórek,
natomiast w przypadku kompozytu komórki uk³adaj¹
siê wzd³u¿ w³ókien wêglowych, których obecnoœæ w ma-
trycy polimerowej w specyficzny sposób wp³ywa na to-
pografie powierzchni kompozytu. Te same dwa mate-
ria³y, poddano równie¿ innym badaniom in vitro, pole-
gaj¹cym na ocenie prze¿ywalnoœci komórek, w kon-
takcie z polimerem oraz kompozytem. Wyniki badañ
przedstawiono na histogramie (rys. 5). Wynika z nich,
¿e prze¿ywalnoœæ komórek zale¿y od ich rodzaju (fibro-
blasty, osteoblasty) jak i od rodzaju materia³u, najwy¿sz¹
prze¿ywalnoœci¹ (wy¿sz¹ równie¿ od prze¿ywalnoœci
w obecnoœci materia³u kontrolnego) cechuj¹ siê komórki
kostne, w kontakcie z tworzywem kompozytowym.
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Rys. 3. Badanie adhezji komórek do powierzchni materia³u
metod¹ immunofluorescencji (beta-aktyna). Linia osteoblas-
tyczna, MG-63, po trzech dniach hodowli: a) dobra adhezja

komórek, b) s³aba adhezja komórek

a)

b)

Rys. 4. Badanie adhezji komórek (osteoblasty MG63) do po-
wierzchni polimeru; a) PTFE/PDF/PP, b) jego kompozytu
z w³óknem wêglowym. Kompozyt typu 2D, topografia po-
wierzchni odwzorowuje sposób u³o¿enia w³ókien w materiale.
Pomiary przy wykorzystaniu mikroskopu fluoroscencyjnego

– barwienie komórek przy pomocy jodku propidyny
�ród³o: [2]

b)

a)

Rys. 5. Histogram, przedstawiaj¹cy iloœciowe pomiary in
vitro. Prze¿ywalnoœæ [%] komórek (linie komórkowe; osteo-
blasty hFOB, fibroblasty HS5) w kontakcie z terpolimerem
PTFE/PDF/PP oraz jego kompozytem; PTFE/PDF/PP/w³ókno
wêglowe. Prze¿ywalnoœæ w kontakcie z materia³em kontrol-

nym 100%
�ród³o: [2]



Obecnie wiele laboratoriów badawczych czyni sta-
rania, aby jak najbardziej rozbudowaæ metody badañ in
vitro, wprowadza siê do nich coraz wiêcej oznaczeñ,
w których wykorzystuje siê, nie tylko wiedzê z zakresu
cytobiologii, ale równie¿ biologii molekularnej i gene-
tyki. Robi to siê przede wszystkim w celu ograniczenia
badañ in vivo, czyli badañ z wykorzystaniem zwierz¹t
doœwiadczalnych, a tak¿e celem rozszerzenia informacji
o materiale, wynikaj¹cej z badañ in vitro.

3. BADANIA ODPOWIEDZI
¯YWEGO ORGANIZMU NA MATERIA£
– IN VIVO

Badania in vivo, czyli badania z wykorzystaniem
zwierz¹t doœwiadczalnych, podlegaj¹ regulacjom praw-
nym i mo¿liwe s¹ do wykonania jedynie po uzyskaniu
zgody od organów czuwaj¹cych nad tym, by przestrze-
gana by³a w nich ustawa o ochronie praw zwierz¹t oraz
by badania by³y celowe i uzasadnione [2]. Zwierzêtom
doœwiadczalnym wczepia siê próbki tworzyw implan-
tacyjnych lub gotowe implanty. Nastêpnie zwierzêta ho-
duje siê w warunkach, odpowiadaj¹cych wymaganiom
normy, reguluj¹cej tryb prowadzenia badañ. W zale¿no-
œci od rodzaju wszczepionego materia³u i jego prze-
znaczenia, monitoruje siê stan ogólny zwierz¹t, a nastêp-
nie po okreœlonym czasie, zwierzêta s¹ usypiane a tkan-
ki, w których umieszczono materia³y, stanowi¹ przed-
miot badañ histologicznych (ew. histochemicznych lub
immunohistochemicznych). Odpowiednio przygotowa-
ne preparaty histologiczne obserwuje siê pod mikrosko-
pem oraz prowadzi jakoœciowe i iloœciowe badania od-
powiedzi tkankowej i komórkowej.

Rysunek 6 przedstawia wszczep (implant) z w³ókni-
ny wêglowej, oraz odpowiedŸ tkanek na ten rodzaj bio-
materia³u. W obrazie mikroskopowym tkanki, widocz-
ne s¹ fragmenty implantu, wokó³ których znajduj¹ siê
komórki tkanki chrzêstnej – chondrocyty, niektóre z nich
adheruj¹ do fragmentów w³ókniny wêglowej.

Na rysunku 6 przedstawiono wyniki badañ odpowie-
dzi biologicznej na nanorurki wêglowe. Nanorurki s¹
materia³em, z którym wi¹¿e siê wielkie nadzieje w ob-
szarze zastosowañ medycznych. Obrazy mikroskopowe
przedstawiaj¹ preparaty mikroskopowe, w których wi-
doczna jest tkanka miêœnia szkieletowego szczura, do
którego wszczepiono nanorurki wêglowe. Oba obrazy
œwiadcz¹ o prawid³owej (biozgodnej) odpowiedzi na
implantowany materia³.

4. BADANIA ODPOWIEDZI MATERIA£U
NA ŒRODOWISKO BIOLOGICZNE

Aby otrzymaæ biozgodny implant nadaj¹cy siê do lecze-
nia tkanek, nie wystarczy jedynie badanie analizy od-
powiedzi biologicznej (in vitro, in vivo), nale¿y równie¿
poddaæ badaniom w³aœciwoœci wyjœciowego materia³u,
jak i okreœliæ siê tzw. odpowiedŸ materia³u na dzia³anie
œrodowiska biologicznego [por. rys. 2].

Badania materia³u wyjœciowego prowadz¹, z jednej
strony do zdefiniowania jego cech fizykochemicznych
i na tej podstawie zweryfikowania przydatnoœci dla me-
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Rys. 6. W³óknisty implant wêglowy do leczenia ubytków
tkanki chrzêstnej kolana. Mikroskopowy obraz tkanki chrzêst-

nej odbudowuj¹cej siê w obecnoœci implantu wêglowego
�ród³o: [4]

Rys. 7. Obraz mikroskopowy preparatu histologicznego za-
wieraj¹cego jednoœcienne nanorurki wêglowe -90 dni od im-
plantacji: a) preparat barwiony metod¹ Van Giesona, b)
metod¹ MGG). Wokó³ wszczepu widoczny prawid³owy obraz

tkanki (miêsieñ szkieletowy szczura)
�ród³o: [5]

b)

a)



dycyny, z drugiej zaœ, je¿eli wystêpuje taka koniecz-
noœæ, w³aœciwoœci materia³u porównuje siê z okreœlo-
nymi w³aœciwoœciami tkanek, do zastêpowania których
jest przeznaczony. Na rysunku 8 przedstawiono po-
miary wytrzyma³oœci tchawicy zwierzêcej, oraz implan-
tu przeznaczonego do leczenia ubytków tchawicy. Zna-
jomoœæ parametrów mechanicznych tkanek jest jednym
z istotnych kryteriów, wykorzystywanych do projekto-
wania implantów. Charakterystyka wyjœciowych cech
materia³u, obok w³aœciwoœci mechanicznych, dotyczy
szeregu parametrów, takich jak, badania sk³adu fazowe-
go materia³u, badania powierzchni, mikrostruktury, czy
porowatoœci. Nie sposób wymieniæ je wszystkie, ponie-
wa¿ zale¿¹ one od rodzaju materia³u (polimer, cerami-
ka, metal, tworzywo kompozytowe) oraz od przezna-
czenia materia³u (rodzaj tkanki do leczenia, której maj¹
byæ wykorzystane). W badaniach biozgodnoœci mate-
ria³ów, jak ju¿ wspomniano wczeœniej, obok w³aœciwo-
œci wyjœciowego materia³u, du¿¹ wagê przywi¹zuje siê
do analizy zjawisk, jakie nastêpuj¹ w materiale po
wprowadzeniu go do ¿ywego organizmu (odpowiedŸ
materia³u na œrodowisko biologiczne). OdpowiedŸ ma-
teria³ów na dzia³anie œrodowiska biologicznego zale¿y
od jego rodzaju; stopy metali ulegaæ mog¹ korozji, na-
tomiast implanty polimerowe ulegaæ mog¹ hydrolizie,
depolimeryzacji czy utlenianiu, równoczeœnie wiele
z nich mo¿e siê kruszyæ, rozpadaæ, pêkaæ itp. Tych pro-
cesów nie da siê unikn¹æ, poniewa¿ œrodowisko biolo-
giczne zawsze w mniejszym czy wiêkszym stopniu
wp³ywaæ bêdzie na w³aœciwoœci materia³ów.

W obszarze badañ biozgodnoœci tworzywa, niezbêd-
na jest wiedza o intensywnoœci tych zjawisk, jak rów-
nie¿ o mo¿liwoœciach wp³ywania na ich przebieg. Jak
wynika ze schematu przedstawionego na rysunku 2, to
w³aœnie produkty degradacji materia³u obok jego para-
metrów wyjœciowych wp³ywaj¹ na odpowiedŸ biolo-
giczn¹, czyli na biozgodnoœæ materia³u. Innymi s³owy
odpowiedŸ materia³u to degradacja w œrodowisku biolo-
gicznym, któr¹ bada siê przy pomocy mikroskopów,

spektroskopów, maszyn wytrzyma³oœciowych, urz¹dzeñ
do badañ termicznych i wielu innych. Przedmiotem
badañ jest materia³ implantacyjny poddany dzia³aniu
sztucznego lub naturalnego œrodowiska biologicznego.

Poni¿ej przedstawiono wyniki badañ nad opracowa-
niem protezy wiêzad³a krzy¿owego stawu kolanowego.
Badania protezy wiêzad³a kolanowego polega³y na do-
œwiadczeniach, w których protezê zanurzon¹ w sztucz-
nym p³ynie ustrojowym, w temperaturze 37°C podda-
wano cyklicznym i statycznym obci¹¿eniom i zbierano
dane dotycz¹ce si³y i deformacji materia³u.

Rysunek 9 obrazuje pracê protezy wiêzad³a krzy¿o-
wego przedniego kolana w wyniku obci¹¿ania jej ró¿n¹
si³¹. Dane do konstrukcji tego wykresu zebrano na pod-
stawie badañ mechanicznych protezy wêglowej w wa-
runkach pe³zania. Jak wynika z przebiegu krzywej wy-
padkowej, przy pewnych poziomach si³y, proteza ulega
zerwaniu ju¿ po stosunkowo krótkim czasie pracy.
Mo¿na tutaj wyró¿niæ pewn¹ graniczn¹ wartoœæ si³y,
powy¿ej której proteza ulegnie zniszczeniu i tzw. poziom
bezpieczny, poni¿ej którego proteza mo¿e pracowaæ
w sposób ci¹g³y. Analiza matematyczna wyników eks-
perymentalnych pozwala na wyznaczenie tej granicznej
wartoœci, która jak wynika z wykresu wynosi oko³o
450 N.

Konstrukcje takich wykresów poprzedzaj¹ cza-
soch³onne eksperymenty, polegaj¹ce na rejestrowaniu
przebiegów odkszta³cenia w funkcji czasu, przy ró¿-
nych poziomach si³y, tzw. krzywe pe³zania (rys. 10).

Analiza tych krzywych pozwala wyznaczyæ odpo-
wiedni¹ funkcjê, odzwierciedlaj¹c¹ pracê protezy pod
ró¿nym obci¹¿eniem, a tak¿e bezpieczny poziom pracy
tej protezy. Badania opisane powy¿ej to nic innego jak
analiza procesu degradacji w warunkach symuluj¹cych
œrodowisko biologiczne, materia³u przeznaczonego na
protezê wiêzad³a. Badania takie s¹ niezbêdne w proce-
sie projektowania i wytwarzanie bezpiecznych imp-
lantów, które nie ulegn¹ zerwaniu po wszczepieniu do
tkanek.
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Rys. 8. Badania w³aœciwoœci mechanicznych: a) naturalna tchawica (owca), b), c) kompozytowy implant tchawicy, przygotowany
do badañ doœwiadczalnych in vivo

a) b) c)



Nastêpnym przyk³adem, dotycz¹cym badañ mate-
ria³u, poddanego dzia³aniu sztucznego œrodowiska bio-
logicznego s¹ pomiary, dotycz¹ce rozpadu hydrolitycz-
nego polimerów w celu okreœlenia ich czasu resorpcji
w ¿ywym organizmie.

Wœród polimerów stosowanych w medycynie s¹ ta-
kie, które ulegaj¹ resorpcji w organizmie ludzkim. Zna-
jomoœæ czasu resorpcji to podstawowa cecha implantu
resorbowalnego. Implanty wykonane z polimerów resor-
bowalnych nie mog¹ degradowaæ siê zbyt szybko, ale
nie powinny równie¿ pozostawaæ w tkankach zbyt d³ugo.
Je¿eli np. z polimeru resorbowalnego wykonuje siê nici
chirurgiczne (wch³anialne nici chirurgiczne), to ich czas
degradacji powinien byæ dobrany do czasu zrastania siê
uszkodzonej tkanki. Przyk³ad poni¿szy pokazuje wy-

niki badania degradacji resorbowalnej g¹bki polimerowej,
inkubowanej w temperaturze 37°C, w soli fizjologicz-
nej. Parametrem monitorowanym w tym doœwiadczeniu
by³a masa cz¹steczkowa polimeru, która ulega spad-
kowi wraz z czasem inkubacji materia³u. Z danych przy-
toczonych na wykresie wynika, ¿e polimer ulega rozpa-
dowi po oko³o 24 tygodniach implantacji. Na rysunku
12 przedstawiono preparaty histologiczne, w których
widoczna jest postêpuj¹ca, wraz z czasem resorpcja
g¹bki polimerowej w tkankach zwierzêcia doœwiadczal-
nego. Na rysunku 12 wyraŸnie widaæ, ¿e po up³ywie 20 ty-
godni badany materia³ ulega fragmentacji, a po 30 ty-
godniach widoczne s¹ jedynie jego nieliczne fragmenty.

W podsumowaniu mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e roz-
pad resorbowalnej g¹bki przebiega w podobny sposób,
zarówno w soli fizjologicznej, jak i w tkankach zwie-
rzêcia. Przyk³ad ten przemawia zatem za celowoœci¹ ba-
dañ materia³ów, poddanych dzia³aniu sztucznego œro-
dowiska biologicznego.

Jak widaæ z powy¿szych przyk³adów, badania ma-
teria³ów maj¹ce na celu okreœlenie ich przydatnoœci dla
medycy to z³o¿ony, wieloetapowy proces wymagaj¹cy,
zarówno interdyscyplinarnego zespo³u, jak i odpowied-
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Rys. 9. Wp³yw poziomu si³y dzia³aj¹cej na protezê wiêzad³a
krzy¿owego kolana na czas jej pracy

Rys. 10. Krzywa pe³zania protezy wiêzad³a krzy¿owego
kolana

Rys. 11. Degradacja polimeru resorbowalnego (kopolimer
glikolidu i L-laktydu) w buforowanym roztworze soli fizjolo-
gicznej (PBS): zmiana liczbowo-œredniej masy cz¹steczkowej.

Porowata g¹bka polimerowa (PGLA)
�ród³o: [6]

b)

a)



niej aparatury i wyspecjalizowanych laboratoriów ma-
teria³owych i biologicznych.

Tabela 1 przedstawia, jak d³uga droga dzieli ideê od
jej realizacji, wskazuje z jednej strony jakie dzia³ania

nastêpowaæ maj¹ po sobie gdy powstaje pomys³, doty-
cz¹cy nowego sposobu leczenia chorych tkanek z dru-
giej, zaœ wskazuje ile osób musi zaanga¿owaæ siê w ten
proces by nowy biozgodny materia³ dotar³ do pacjenta.

Marta B³a¿ewicz
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Rys. 12. Degradacja g¹bki z kopolimeru glikolidu i L-laktydu w tkance zwierzêcej: obraz histologiczny po: a) 1 tygodniu,
b) po 22 tygodniach i c) po 30 tygodniach od implantacji (strza³ki wskazuj¹ materia³)

�ród³o: [7]

a) b) c)

Poszczególne etapy Osoby realizuj¹ce etapy

Chory czekaj¹cy na pomoc lekarza Lekarz – idea, nowy sposób leczenia, nowy materia³

Nowy rodzaj implantu Lekarz, in¿ynier biomedyczny

Projekt materia³u In¿ynier biomedyczny, in¿ynier chemik, ceramik
lub metalurg, in¿ynier mechanik…

Badania materia³u:

1. w³aœciwoœci wyjœciowe
2. w³aœciwoœci biologiczne (in vitro, in vivo)
3. degradacja w œrodowisku biologicznym (odpowiedŸ materia³u)

In¿ynier biomedyczny, lekarz, weterynarz, biolog,
immunolog…

Produkcja , dobór metody sterylizacji In¿ynier, ekonomista, in¿ynier biomedyczny

Badania wyrobu implanty (in vitro, in vivo),
ocena degradacji w œrodowisku biologicznym

In¿ynier biomedyczny, lekarz, biolog, weterynarz

Badania kliniczne Lekarz, organizator badañ klinicznych

Atest Urzêdnicy instytucji, wydaj¹cych pozwolenia
na wprowadzenie do kliniki nowych biomateria³ów

Materia³ dociera do pacjenta – nowy implant – nowe mo¿liwoœci
leczenia chorych tkanek

Lekarz, in¿ynier biomedyczny.

Tabela 1
Od idei do pacjenta
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4.2.A. Biomateria³y do sterowanej regeneracji tkanek
Marta B³a¿ewicz

1. WPROWADZENIE

Wspó³czesna medycyna potrzebuje materia³ów by leczyæ,
zespalaæ, uzupe³niaæ ubytki chorych tkanek. Jednak¿e
leczenie przy zastosowaniu materia³ów nie witalnych,
nie jest bynajmniej domen¹ medycyny wspó³czesnej.

Stosowanie materia³ów ró¿nego pochodzenia, w celu
ratowania ¿ycia i zdrowia, by³o znane ju¿ u zarania
ludzkich dziejów. W wykopaliskach czêsto natrafia siê
na szcz¹tki ludzkich szkieletów, w których tkwi¹ frag-
menty z³ota czy koœci s³oniowej, wykorzystywane kiedyœ
do zespoleñ i uzupe³niania koœci, uzupe³niania ubytków
koœci czaszki, czy ubytków uzêbienia (rys. 1).

Trudno dzisiaj znaleŸæ dziedzinê medycyny, która
nie korzysta³aby z syntetycznych materia³ów (rys. 2, 3).
Chirurgia kostna i ortopedia to dziedziny medycyny,
które nale¿¹ do najbardziej „materia³och³onnych”. Œru-
by, gwoŸdzie, p³ytki do zespalania od³amów kostnych,
endoprotezy stawów, czy materia³y do wype³niania

ubytków kostnych, to zaledwie niektóre z implantów,
wykorzystywanych w tej dziedzinie medycyny. Podob-
nie stomatologia, to taka dziedzina medycyny, która wy-
korzystuje ró¿norodne tworzywa sztuczne, w tym ma-
teria³y do wype³nieñ, cementy kostne, materia³y do kon-
strukcji ró¿nego rodzaju protez, do leczenia ubytków
kostnych, czy wreszcie materia³y na sztuczne korzenie
zêbowe i materia³y do konstrukcji koron zêbowych.

Sztuczne materia³y wykorzystuje siê nie tylko do le-
czenia i zespalania tkanki kostnej, s¹ one coraz szerzej
stosowane w laryngologii, okulistyce, neurologii i ne-
frologii. Trudno sobie wyobraziæ jakiekolwiek inwazyj-
ne dzia³anie medyczne, któremu nie towarzyszy³oby
przerwanie ci¹g³oœci tkanek, tkanki te musz¹ zostaæ ze-
spolone przy wykorzystaniu nici chirurgicznych, naj-
bardziej popularnego i powszechnie stosowanego bio-
materia³u.

Rys. 1. Z³ota proteza dentystyczna, pochodz¹ca z nekropolii
rzymskiej datowana 1–2 w. n.e.

�ród³o: http://www.paleopatologia.it/articoli/Paleopatologia/AGold
Dental ProsthesisRoman.html

Rys. 2. Œruby ortopedyczne (kompozyt C/C, polimer, metal) (a),
endoprotezy stawu biodrowego (stopy tytanu) (b)

�ród³o: http://www.totaljoints.info/Hip.jpg

a)

b)



2. KARDIOCHIRURGIA

Szczególne miejsce wœród dziedzin medycyny korzys-
taj¹cych z in¿ynierii materia³ów zajmuje kardiochirur-
gia. To w³aœnie ta dziedzina, przy pomocy materia³ów
nie tylko leczy, ale i ratuje ¿ycie pacjentom. Sztuczne
materia³y, z których wykonuje siê protezy naczyniowe,
stenty naczyniowe, zastawki serca, sztuczne komory
serca ratuj¹ ¿ycie i poprawiaj¹ komfort chorym na mia¿-
d¿ycê i choroby serca (rys. 4).

In¿ynieria biomateria³ów, wywodz¹ca siê z in¿ynie-
rii materia³owej, to interdyscyplinarna dziedzina wie-
dzy, która zajmuje siê projektowaniem, wytwarzaniem
i badaniami materia³ów przeznaczonych na potrzeby
medycyny. Ta stosunkowo m³oda dziedzina wiedzy,
maj¹ca swój pocz¹tek w po³owie ubieg³ego wieku, roz-
wija siê niezwykle dynamiczne, a zapotrzebowanie na
tzw. materia³y dla biologii nie dotyczy ju¿ tylko samej
medycyny, ale równie¿ in¿ynierii genetycznej czy bio-
logii molekularnej. Pomimo tego, ¿e jest to m³oda dzie-
dzina wiedzy, to jednak spojrzenie dotycz¹ce proble-
mów materia³owych w medycynie ulega³o ci¹g³ej ewo-
lucji. WyraŸnej zmianie uleg³y przede wszystkim wy-
magania stawiane biomateria³om. Jeszcze ok. 50 lat
temu uwa¿ano, ¿e najlepszy implant to taki, który jest
obojêtny, nie ulega degradacji œrodowisku biologicz-
nym i równoczeœnie indukuje s³ab¹ odpowiedŸ biolo-
giczn¹. Odkrycie zjawiska tzw. bioaktywnoœci materia-
³ów ceramicznych stymuluj¹cych komórki do procesów
naprawczych, jak równie¿ wprowadzenie do obszaru
materia³ów implantacyjnych, polimerów resorbowal-
nych, charakteryzuj¹cych siê kontrolowan¹ degradacj¹
(zanikiem) w zasadniczym stopniu zmieni³o podejœcie
do projektowania biomateria³ów [1, 2]. Wytwarzanie
nowoczesnych, inteligentnych biomateria³ów sta³o siê
mo¿liwe dziêki rozwojowi, nie tylko technologii mate-
ria³owych, ale przede wszystkim wykorzystaniu wiedzy
pochodz¹cej z nauk biologicznych i medycznych.

3. PROJEKTOWANIA BIOMATERIA£ÓW

Projektowanie biomateria³ów nowej generacji opiera
siê zatem na za³o¿eniu, ¿e odpowiedni sk³ad chemiczny
materia³u, stan chemiczny jego powierzchni i jej budo-
wa w skali nano- i mikrometrycznej, to elementy, które
dobrane w sposób zaplanowany decyduj¹ o rodzaju od-
powiedzi komórkowej (reakcji otoczenia biologiczne-
go) na ten materia³. Materia³y dla medycyny, które pro-
jektuje siê w oparciu o znajomoœæ biologii komórki oraz
wiedzê o zjawiskach wystêpuj¹cych na granicy biosys-
tem – implant to materia³y do sterowanej regeneracji
tkanek, a w szerszym ujêciu materia³y do tzw. sterowa-
nego leczenia tkanek.
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Rys. 3. Implanty krêgos³upa (a), sztuczne naczynia krwionoœne ,(b) proteza wiêzad³a kolanowego (c)
�ród³o: www.discoveriesinmedicine.com; www.tecomet.com/spinal.htm

a) b) c)

Rys. 4. Mechaniczna zastawka serca wykonana z metalu,
pokrytego warstw¹ wêgla pirolitycznego oraz polimerowej
w³ókniny (a). Stenty do naczyñ wieñcowych (niektóre rodzaje
stentów zawieraj¹ substancje uwalniaj¹ce leki lub/i zaopatry-
wane s¹ w magnetyczne cz¹stki, pozwalaj¹ce monitorowanie
(MRJ) ich kszta³tu we wnêtrzu naczynia krwionoœnego) (b)

�ród³o: www.jhu.edu/~matsci/teaching

a)

b)



Poni¿ej opisano kilka przyk³adów implantów wielo-
funkcyjnych, których oddzia³ywanie z ¿ywym organiz-
mem ma z³o¿ony, kilkuetapowy charakter.

Przyk³ady opisane reprezentuj¹ odpowiednio: im-
plant skóry, przewodnik nerwu i materia³ do regeneracji
ubytków kostnych. Implanty te stanowi¹ przyk³ad bio-
materia³ów nowej generacji, które dziêki swojej budo-
wie i w³aœciwoœciom pozwalaj¹ na skuteczn¹ regenera-
cje tkanek.

Implanty te, chocia¿ zasadniczo ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹, maj¹ kilka wspólnych cech, zwi¹zanych z ich kon-
strukcj¹, mianowicie, zbudowane s¹ z dwóch g³ównych
elementów; membrany os³aniaj¹cej, charakteryzuj¹cej
siê selektywn¹ przepuszczalnoœci¹ oraz w³óknistego
trójwymiarowego pod³o¿a.

Membrana os³aniaj¹ca (space maker) ma za zadanie
stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla odbudowuj¹cej
siê tkanki. Powinna chroniæ obszar implantu przed do-
staniem siê do niego czynników zewnêtrznych np. komó-
rek nie uczestnicz¹cych w regeneracji tkanki i jedno-
czeœnie zapewniæ optymalne warunki do odbudowy
tkanki. Pod membran¹ znajduje siê w³óknina (pod³o¿e),
stanowi¹ca trójwymiarowy uk³ad w³ókien, który spe³nia
rolê sztucznej macierzy zewn¹trz komórkowej. W³ókna
tworz¹ce nieregularny uk³ad to typowy materia³ biomi-
metyczny (inspirowany przez naturê) naœladuj¹cy bu-
dowê tkanek ludzkiego organizmu. W³ókna o ró¿nej bu-
dowie, œrednicy oraz odmiennych parametrach mecha-
nicznych wchodz¹ w sk³ad wielu tkanek i narz¹dów.
Konstrukcja w³óknistego, ewentualnie porowatego, pod-
³o¿a komórkowego zale¿y od rodzaju tkanki do której
przeznaczony jest implant. Innymi s³owy tê czêœæ im-
plantu dostosowuje siê do „wymagañ” komórek, regene-
rowanej tkanki. A zatem w³ókna ró¿niæ siê mog¹ œred-
nic¹, sposobem u³o¿enia w przestrzeni oraz parametra-
mi powierzchni, które zapewni¹ adhezjê okreœlonego
rodzaju komórek.

Oprócz dwóch (opisanych powy¿ej) elementów, im-
planty do sterowanej regeneracji tkanek zaopatrywane
s¹ na ogó³ w bioaktywne moleku³y (substancje wystê-
puj¹ce w tkankach, czynniki wzrostu), które efektywnie
przyspieszaj¹ procesy regeneracji tkanek.

4. IMPLANT SKÓRY

Implanty skóry nale¿¹ do materia³ów, które w praktyce
stosowane s¹ jedynie w wyspecjalizowanych oœrodkach
medycznych. Wskazaniami do stosowania sztucznej
skóry (implant skóry) s¹ rozleg³e oparzenia, trudno go-
j¹ce siê rany, blizny ograniczaj¹ce ruchomoœæ koñczyn
oraz wzglêdy kosmetyczne.

Skóra ludzka, z punktu widzenia in¿ynierii materia-
³owej, jest niezwykle z³o¿onym tworzywem, mo¿na
o niej powiedzieæ, ¿e jest kompozytem o wysokiej hie-
rarchii struktury. Skóra sk³ada siê z trzech g³ównych
warstw, a mianowicie tkanki podskórnej, skóry w³aœci-

wej i naskórka. Jest najwiêkszym narz¹dem ludzkiego
organizmu, ma oko³o 2 m2 i spe³nia wiele wa¿nych
funkcji w ludzkim organizmie. Mówi¹c dalej jêzykiem
in¿ynierii materia³ów, skóra w³aœciwa zbudowana jest
z w³óknistego kompozytu typu 3D. Do powierzchni tego
„kompozytu” przylega cienka warstewka naskórka.

Implanty skóry, podobnie jak tkanka do której jest
przeznaczony ma budowê warstwow¹. Sk³ada siê z dwóch
zasadniczych warstw; warstwy zbudowanej z w³óknis-
tego porowatego kompozytu, naœladuj¹cego sw¹ bu-
dow¹ skórê w³aœciw¹ oraz przylegaj¹cej do niej cienkiej
membrany polimerowej (naskórek). Porowaty kompo-
zyt, stanowi¹cy integraln¹ czêœæ implantu, najczêœciej
wytwarzany jest z w³ókien kolagenowych lub w³ókien
polilaktydowych (PLA), które zanurzone s¹ w matrycy,

CZÊŒÆ 4. BIOMATERIA£Y: TO CO PODPOWIADA NATURA...

Rys. 5. Schemat przedstawiaj¹cy poszczególne etapy leczenia
skóry za pomoc¹ implantu firmy INTEGRA. Integra -Dermal
Regeneration Template, Massachusetts General Hospital,

Burn Research Center
�ród³o: http://www.burnresearchcenter.org/brcpublicwebsite/artifici-

alskin.htm



zawieraj¹cej sk³adniki charakterystyczne dla macierzy
zewn¹trzkomórkowej (np.,glikozaminoglikany, siarczan
chondroityny). Implantom skóry, oprócz biozgodnoœci,
stawia siê wiele wymagañ dotycz¹cych odpowiedniej
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie i œcinanie, przepuszczal-
noœci dla gazów i cieczy, porowatoœci, pozwalaj¹cej na
migracje komórek do wnêtrza implantu, dobrej adhezji
do tkanek i optymalnego dla odbudowy tkanki czasu de-
gradacji.

Sztuczn¹ skórê nak³ada siê na ca³kowicie wyczysz-
czon¹ ranê, po usuniêciu zniszczonej tkanki pacjenta.
Po oko³o 7 dniach od implantacji do wnêtrza porowate-
go, w³óknistego kompozytu zaczynaj¹ wrastaæ naczynia
krwionoœne i rozpoczyna siê regeneracja skóry w³aœ-
ciwej. Po dwóch tygodniach skóra w³aœciwa jest ju¿
w znacznym stopniu odbudowana, a w³ókna tworz¹ce
implant zdegradowane, wtedy zdejmuje siê z implantu
polimerow¹ membranê, a w jej miejsce nak³ada siê frag-
menty naskórka, pobrane od pacjenta. Naskórek pacjen-
ta szybko zaczyna narastaæ na odbudowuj¹cej siê skórze
w³aœciwej i w rezultacie miejsce rany zostaje pokryte
odbudowan¹ skór¹.

5. PRZEWODNIK NERWÓW

Neurochirurgia nale¿y do tych dziedzin medycyny, któ-
re w coraz wiêkszym stopniu wykorzystuj¹ biomateria-
³y. Przyk³adem implantu, który steruje regeneracj¹ tka-
nek nerwowych mo¿e byæ tzw. przewodnik nerwu (nerve
guide). Leczenie nerwów obwodowych, zwi¹zane z ko-
niecznoœci¹ przywracania im ci¹g³oœci to powa¿ny pro-
blem kliniczny. Do przywracania ci¹g³oœci nerwom,
które uleg³y przerwaniu lub zniszczeniu szczególnie
przydatna okaza³a siê metoda, polegaj¹ca na zastosowa-
niu implantu w kszta³cie rurki. Zastosowanie tego ro-
dzaju implantów w neurochirurgii jest perspektywiczn¹
alternatyw¹ dla metod tradycyjnych i jej stosowanie po-
zwala niejednokrotnie na uzyskiwanie bardzo dobrych
wyników leczenia [3].

Nerw obwodowy zbudowany jest z kilku, kilkudzie-
siêciu lub kilkuset pêczków nerwowych u³o¿onych
równolegle wzglêdem siebie i otoczonych tkank¹ ³¹czn¹
(epinerium). Z kolei pêczki nerwowe to w³ókna nerwo-
we u³o¿one równie¿ równolegle otoczone tkank¹ na

zewn¹trz (endonerium) oraz tkank¹, która otacza posz-
czególne w³ókna (perineurium). Dla prawid³owego fun-
kcjonowania nerwu niezbêdna jest jego ci¹g³oœæ anato-
miczna oraz sprawne po³¹czenie synaptyczne z jego
efektorem. Regeneracja uszkodzonych nerwów prze-
biega znacznie trudniej ni¿ ma to miejsce w przypadku
leczenia innych tkanek.

Implanty stosowane do regeneracji przerwanych ner-
wów obwodowych otrzymuje siê w formie rurek o po-
rowatych œcianach (space maker). Materia³y te musz¹
spe³niaæ szereg wymagañ; zbudowane byæ musz¹ z ma-
teria³ów biozgodnych i resorbowalnych, parametry me-
chaniczne (odkszta³cenie odwracalne w zakresie si³y
dzia³aj¹cej na implant) powinny byæ zbli¿one z parame-
trami nerwu, natomiast wnêtrze rurki powinno byæ
wype³nione porowatym lub w³óknistym tworzywem
stanowi¹cych pod³o¿e dla odbudowuj¹cej siê tkanki. To
jednak nie wszystko, materia³y, z których wykonuje siê
przewodniki nerwów powinny zawieraæ tak¿e elementy
nadaj¹ce implantom okreœlone w³aœciwoœci elektrycz-
ne. Powierzchnia wewnêtrznego rusztowania zawieraæ
musi szereg substancji bioaktywnych, przyspieszaj¹-
cych regeneracjê nerwu (laminina, fibronektyna, czyn-
nik wzrostu nerwu – NGF nerve growth factor). Dodat-
kowo, rozk³ad stê¿enia substancji bioaktywnych, immo-
bilizowanych na powierzchni wewnêtrznego rusztowa-
nia powinien byæ odpowiednio zró¿nicowany wzd³u¿
osi implantu. Stê¿enie substancji wp³ywaj¹cych na re-
generacje nerwu musi byæ wy¿sze w okolicach dystal-
nej czêœci nerwu (czyli tej oderwanej) w porównaniu
z jego czêœci¹ proksymaln¹. Schemat implantu do rege-
neracji nerwu przedstawiono na rysunku 6.

Na rysunku 7 przedstawiono materia³y wykorzysta-
ne do konstrukcji implantu (nerve guide) opracowanego
w Katedrze Biomateria³ów AGH [4].

Marta B³a¿ewicz
Biomateria³y do sterowanej regeneracji tkanek

Rys. 6. Schemat implantu do regeneracji nerwu (nerve guide).
Porowata rurka polimerowa z wprowadzonymi do jej wnêtrza
koñcami przerwanego nerwu, implant zawiera we wnêtrzu
pod³o¿e zaopatrzone w czynniki bioaktywne, których stê¿enie

zmienia siê wzd³u¿ osi implantu

Rys. 7. Materia³y do konstrukcji implantu, przeznaczonego do sterowanej regeneracji nerwu. Porowata rurka polimerowa (a),
przekrój przez rurkê, w³ókna resorbowalne przeznaczone do wype³nienia wnêtrza implantu (c), mikroskopowy obraz (SEM)

œciany implantu (d)

a) b) c) d)



Na rysunku widoczna jest porowata membrana,
z której zbudowana jest rurka (space maker) oraz w³ók-
na resorbowalne, przeznaczone na wype³nienie jej wnê-
trza. Wnêtrze rurki modyfikuje siê dodatkowo; zarówno
nanorurkami wêglowymi, które wp³ywaj¹ na w³asnoœci
elektryczne implantu oraz aktywnymi substancjami de-
cyduj¹cymi o szybkoœci regeneracji tkanki.

6. IMPLANTY DO STEROWANEJ
REGENERACJI KOŒCI

Problemy, zwi¹zane z leczeniem ubytków tkanki kost-
nej dotykaj¹, m.in. stomatologii. Koniecznoœæ leczenia
ubytków tkanki kostnej pojawia siê gdy pacjent choruje
na paradentozê lub gdy ubytki w ¿uchwie nie pozwalaj¹
na implantowanie sztucznych korzeni zêbowych, zwa-
nych potocznie przez dentystów implantami zêbowymi.

W obu wymienionych przypadkach zastosowaæ mo¿-
na implanty do sterowanej regeneracji tkanki kostnej
GBR (Guided Bone Regeneration).

Ideê takiego implantu, najlepiej przedstawiæ na przy-
k³adzie ubytków tkanki kostnej, tworz¹cych siê wokó³
zêbów. Powstawanie ubytków prowadzi najczêœciej do
szeregu dolegliwoœci, w tym do „rozchwiania siê” i nas-
têpnie wypadania zêbów. W celu odbudowy koœci sto-
suje siê implanty bêd¹ce membranami, wykazuj¹cymi
selektywn¹ przepuszczalnoœæ. Membranê tak¹ umiesz-
cza siê pomiêdzy dzi¹s³em i zêbem i mocuje przy pomo-
cy nici lub resorbowalnych pinów. Pory w membranie
s¹ tak dobrane, ¿e stanowi¹ barierê nie do przebycia dla
komórek tkanki dzi¹s³a, czyli fibroblastów. W zwi¹zku
z tym komórki te, z natury bardziej „przedsiêbiorcze”
od osteoblastów, nie zak³ócaj¹ odbudowy tkanki kost-
nej w przestrzeni ograniczonej membran¹, jednak¿e
sama izolacja od fibroblastów nie wystarczy. By odbud-
owa koœci przebiega³a efektywnie, potrzebne s¹ jeszcze
odpowiednie substancje przyspieszaj¹ce jej odbudowê
oraz miejsca, do których komórki kostne mog³yby adhe-
rowaæ. Sytuacja jest zatem podobna do tej, jaka ma miej-
sce w przypadku implantów do regeneracji nerwów,
a zatem potrzebne jest rusztowanie (dotyczy to zw³asz-
cza du¿ych ubytków koœci) oraz czynniki bioaktywne,

stymuluj¹ce odbudowê tkanki. Problemy te mo¿na roz-
wi¹zywaæ na ro¿ne sposoby. Jednym z nich jest umiesz-
czanie w obrêbie ubytku granulek z hydroksyapatytu,
czyli materia³u bêd¹cego naturalnym sk³adnikiem koœ-
ci, który bardzo intensywnie pobudza proces odnowy
koœci. Mo¿liwe s¹ te¿ inne rozwi¹zania, dotycz¹ce kon-
strukcji samej membrany. Membrana sk³adaæ siê mo¿e
np., z dwóch warstw porowatych, z których jedna, prze-
znaczona do bezpoœredniego kontaktu z tkank¹ kostn¹,
ma z³o¿on¹ budowê, zarówno pod wzglêdem sk³adu,
jak i mikrostruktury.

Na rysunku 8 przedstawiono przyk³ad implantu dwu-
warstwowego, zbudowanego z porowatej folii polime-
rowej oraz po³¹czonej z ni¹ w³ókniny modyfikowanej
wêglowej [5]. W³óknina zespolona z foli¹ polimerow¹
jest pod³o¿em dla komórek kostnych. Regeneracja tkanki
kostnej na pod³o¿u zbudowanym z w³ókien wêglowych
przebiega wyj¹tkowo intensywnie, aczkolwiek pewna
iloœæ w³ókien zostaje wbudowana w odtwarzaj¹c¹ siê
tkankê kostn¹ [6]. Nie stanowi to na ogó³ problemu, nie-
mniej jednak w³ókna wêglowe mog¹ zostaæ z powo-
dzeniem zast¹pione resorbowaln¹ w³óknin¹ polimero-
w¹, zaopatrzon¹ w bioaktywne substancje.

7. PODSUMOWANIE

Opisane powy¿ej trzy rodzaje implantów, przeznaczo-
nych do leczenia ubytków tkanek maj¹ jak widaæ, sze-
reg wspólnych cech, dotycz¹cych ich konstrukcji. Ka¿-
dy z nich, bez wzglêdu na to do jakiej tkanki jest prze-
znaczony zawiera czêœæ, któr¹ mo¿na okreœliæ jako pod-
³o¿e dla komórek, odbudowuj¹cych tkankê. We wszyst-
kich opisanych przyk³adach pod³o¿e to ma zapewniæ
odpowiedni¹ dystrybucjê komórek we wnêtrzu implan-
tu. Spe³nia ono rolê sztucznej macierzy zewn¹trzkomór-
kowej, a jego w³óknista forma ma wyraŸnie charakter
biomimetyczny, posiada bowiem uk³ad w³ókien charak-
terystyczny dla sposobu rozprowadzenia ich w obrêbie
poszczególnych tkanek. Nastêpn¹ wspóln¹ cech¹ dla
wszystkich omawianych implantów to immobilizacja
aktywnych sk³adników w obrêbie pod³o¿a, zaœ trzecia
to obecnoœæ porowatej membrany ochraniaj¹cej miejs-
ce, w której nastêpuje odbudowa zniszczonej tkanki.
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Rys. 8. Polimerowo-wêglowy implant przeznaczony do sterowanej regeneracji koœci GB. Schemat przedstawiaj¹cy miejsce apli-
kacji implantu (a), implant wraz z nici¹ chirurgiczn¹ (b), mikroskopowy obraz SEM, przekroju porzecznego implantu (c)

a) b) c)



Implanty, omawiane powy¿ej wymagaj¹ bardzo pre-
cyzyjnego przygotowania a ich stosowanie obarczone
bywa czêsto ró¿nymi problemami. Jednak¿e, zwa¿ywszy
ich atrakcyjnoœæ dla medycyny, zwi¹zan¹ z regeneracj¹
zniszczonej tkanki, mo¿na siê spodziewaæ ¿e nast¹pi
postêp w tej dziedzinie, który spowoduje znacznie po-
wszechniejsze stosowanie implantów typu; membrana/
pod³o¿e/czynnik aktywny.

Literatura

[1] Hench L.L., Bioceramics, A clinical success, Amer.
Ceram. Soc. Bull., 6,1988, 67.

[2] Gogolewski S., Bioresorbable polymers in trauma
and bone surgery, Injury, 31, 2000, 38.

[3] Szarek D., Jarmundowicz W., Fr¹czek A., B³a¿e-
wicz S., Biomaterials in the treatment of peripheral
nerve injuries – an overview of methods and mate-
riale, Engineering of Biomaterials – In¿ynieria Bio-
materia³ów, 56–57, 2006, 40.

[4] B³a¿ewicz S., Non-metallic, multifunctional com-
posites in biomaterials engineering, Biomaterials in
Regenerative Medicine, Vienna 2006.

[5] Chomyszyn-Gajewska M., Czajkowska B., B³a¿e-
wicz M., Ptak M., In vitro response of macrophages
to a new carbon polylactide composite for the trea-
tment of periodontal diseases, Biomaterials, 23,
2002, 463.

[6] B³a¿ewicz M., Wêgiel jako biomateria³ – badania
nad biozgodnoœci¹ w³ókien wêglowych, Prace Ko-
misji Ceramicznej PAN, Kraków 2001.

Marta B³a¿ewicz
Biomateria³y do sterowanej regeneracji tkanek



4.2.B. Endoprotezy
Eliasz Kañtoch

1. WPROWADZENIE

Badania wskazuj¹, ¿e w Stanach Zjednoczonych 21 mi-
lionów osób cierpi z powodu osteoartozy. Osteoartoza
(z grec. osteo – kostny, arthro – ³¹czyæ, itis – zapalny),
okreœlana tak¿e chorob¹ zwyrodnienia stawów, jest po-
stêpuj¹cym stanem œcierania siê chrz¹stki stawowej.
Chrz¹stka stawowa sprawia, ¿e koœci mog¹ swobodnie
siê poruszaæ w stawie. Zanik chrz¹stki stawowej do-
prowadza do tarcia koœci o koœæ, co prowadzi do silnego
bólu i unieruchomienia stawu.

Czy mo¿na w jakiœ sposób pomóc pacjentom, którzy
cierpi¹ z powodu tej choroby? Rozwój in¿ynierii bio-
medycznej spowodowa³, ¿e sta³o siê mo¿liwe wszcze-
pianie ludziom sztucznych stawów, którymi s¹ endopro-
tezy (rys. 2). Wskazaniem do endoprotezowania stawu
biodrowego jest obok choroby zwyrodnieniowej stawu
biodrowego równie¿ z³amanie szyjki koœci udowej.

Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie
podstawowych w³asnoœci endoprotez.

2. TROCHÊ HISTORII

Endoprotezy znane s¹ ju¿ od XIX wieku. Na pocz¹tku
do konstrukcji endoprotez u¿ywano metali szlachetnych
(platyna, srebro) i koœci s³oniowej. Z powodu nieprze-
strzegania higieny oraz stosowania nieodpowiednich
materia³ów zabiegi by³y ryzykowne dla pacjenta i czê-
sto koñczy³y siê niepowodzeniem.

XX wiek przyniós³ gwa³towny rozwój endoprotezo-
plastyki. Zastosowanie nowoczesnych materia³ów takich
jak polietylen, cement akrylowy oraz nowe stopy metali
umo¿liwi³o przeprowadzanie bezpiecznych dla pacjenta
operacji.

3. MATERIA£Y NA ENDOPROTEZY

Obecnie g³ównymi materia³ami, z których buduje siê
endoprotezy s¹: stopy tytanu i kobaltu, ceramika ko-
rundowa, ceramika cyrkonowa (ZrO2), stopy tytanu
z pokryciami ceramicznymi oraz monokryszta³y szafiru
(�-Al2O3). Mo¿liwe jest dalsze polepszanie w³aœciwoœci
u¿ytkowych implantów metalicznych, dziêki zastoso-
waniu nowoczesnych metod zmiany stanu fizykoche-
micznego powierzchni implantów metalowych.

Obecnie zastosowanie znalaz³y metody:

– implantacja jonów,
– metody PVD oraz CVD,
– metoda zol – ¿el,
– natryskiwanie plazmowe.

Implantacja jonów jest procesem domieszkowania
materia³ów opartym o wykorzystanie wysokiej energii
kinetycznej. Uformowana wi¹zka jonów kierowana jest
na powierzchniê dowolnego materia³u. Dziêki odpowied-
nio du¿ej energii jonów zostaj¹ one wprowadzone (wbi-
te) do bombardowanego materia³u na g³êbokoœæ do jed-
nego mikrometra. Kinetyczny charakter procesu powo-
duje, ¿e dowolny materia³ mo¿e byæ domieszkowany
praktycznie dowoln¹ domieszk¹.

Proces PVD (Physical Vapour Deposition), polega na
fizycznym osadzaniu cienkich warstw z fazy gazowej.
Uzyskiwana warstwa o gruboœci zwykle rzêdu 3÷5 �m
posiadaj¹c bardzo du¿¹ twardoœæ, najczêœciej w granicach
2000÷3000 HV, znacznie zwiêksza odpornoœæ, np.
ostrzy narzêdzi na zu¿ycie œcierne.

Rys. 1. Zwyrodnienie stawu kolanowego
�ród³o: [7]

Rys. 2. Endoproteza stawu biodrowego
�ród³o: [11]



Proces CVD (Chemical Vapour Deposition) che-
miczne osadzanie z fazy gazowej. W metodzie tej war-
stwa nowego materia³u tworzy siê na powierzchni
ogrzewanego pod³o¿a na skutek reakcji chemicznych
zachodz¹cych w fazie gazowej lub w fazie pary.

Metoda zol – ¿el mo¿e byæ rozpatrywana jako me-
toda chemicznej syntezy materia³ów nieorganicznych
i niemetalicznych. Polega ona na sporz¹dzeniu roz-
tworów koloidalnych w wyniku hydrolizy i kondensacji
u¿ytych prekursorów. Zaawansowany proces kondensa-
cji, po³¹czony najczêœciej z odparowaniem rozpuszczal-
nika, prowadzi do osadzania ¿eli, z których po wypale-
niu mo¿na uzyskaæ b¹dŸ ceramikê monolityczn¹, b¹dŸ
te¿ pow³okê ceramiczn¹ na ró¿nych pod³o¿ach.

Natryskiwanie plazmowe polega na stapianiu prosz-
ku w strudze plazmy wykonanego ze stopów metali,
tlenków i cermetali i rzucaniu roztopionych cz¹stek stru-
mieniem gazu plazmowego na przygotowane pod³o¿e.
Obecnie technologia jest powszechnie stosowane w prze-
myœle budowniczym i lotniczym, w kosmonautyce,
elektronice, chemii i energetyce j¹drowej .

Zastosowanie omówionych metod w produkcji en-
doprotez umo¿liwia otrzymania produktu, spe³niaj¹ce-
go krytyczne wymagania stawiane w ortopedii doty-
cz¹ce w³aœciwego zwi¹zania pow³oki implantu z syste-
mem kostnym. Dzieje siê tak dziêki zastosowaniu sk³a-
du chemicznego, naœladuj¹cego sk³ad koœci i tworzenia
siê w zwi¹zku z tym optymalnego po³¹czenia w obszarze
koœæ – syntetyczny materia³.

4. STAW BIODROWY DO WYMIANY

W trakcie zabiegu wymiany stawu biodrowego chirurg
ortopeda usuwa zniszczon¹ g³owê koœci udowej i wpro-
wadza do kana³u kostnego endoprotezê stawu biodro-
wego, metalowa lub ceramiczna g³ówka endoprotezy
zostaje umieszczona w panewce stawu biodrowego, ten
rodzaj protezy nazywa siê protez¹ po³owicz¹. W przy-
padku gdy wymiany wymaga równie¿ panewka stawu
biodrowego stosuje siê tzw. protezê totaln¹ wyposa¿on¹
w sztuczn¹ panewkê, montowan¹ w koœci miednicy.

Proteza w zale¿noœci od rodzaju trzpienia mo¿e byæ mo-
cowana przy u¿yciu cementu kostnego lub ustabilizo-
wana we w³aœciwej pozycji bez jego stosowania.

Po operacji chory pozostaje w szpitalu ok. 3–5 dni.
Natomiast powrót do pe³ni si³ nastêpujê po ok. 3–6 mie-
siêcy w zale¿noœci od rodzaju zabiegu, stanu zdrowia
pacjenta i sukcesu rehabilitacji.

5. PODSUMOWANIE

Ca³kowita wymiana stawu biodrowego na endoprotezê
sta³a siê jedn¹ z najlepiej przewidywalnych i niezawod-
nych dostêpnych procedur medycznych. Zmieni³a ¿ycie
wielu pacjentów umo¿liwiaj¹c im polepszenie jakoœci
i powrót do aktywnego ¿ycia.
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4.3.A. Wizualizacja ruchu – systemy rejestracji ruchu
i ich zastosowanie

Wies³aw Chwa³a, Pawe³ Maciejasz

1. PORUSZAM SIÊ, WIÊC JESTEM

„Poruszam siê wiêc jestem” mo¿na by rzec, parafrazu-
j¹c œredniowiecznego francuskiego filozofa – Kartezju-
sza. Ca³e nasze ¿ycie, wszelka aktywnoœæ, wi¹¿e siê
z nieustannym ruchem. Nawet gdy œpimy, nasza klatka
piersiowa nieustannie siê unosi i opada na skutek ak-
tywnoœci oddechowej. Bardzo czêsto, nawet nieœwia-
domie, dokonujemy analizy ruchu. Na podstawie mi-
miki twarzy stwierdzamy, ¿e ktoœ siê cieszy, albo ¿e jest
smutny. Ogl¹daj¹c sztukê w teatrze czy film w kinie,
dziêki ruchom cia³a aktorów jesteœmy w stanie wyobra-
ziæ sobie scenê, któr¹ oni odgrywaj¹. Takich przyk³a-
dów mo¿na by podaæ jeszcze wiele.

W staro¿ytnoœci jedn¹ z podstawowych metod dia-
gnostyki lekarskiej by³a obserwacja ruchu badanej oso-
by. Nie wszystko jednak mo¿na zaobserwowaæ go³ym
okiem. Wraz z rozwojem techniki zaczêto wykorzy-
stywaæ jej najnowsze osi¹gniêcia do rejestracji i analizy
ruchu. Historia nowo¿ytnej rejestracji i analizy ruchu
zaczê³a siê w drugiej po³owie XIX wieku, gdy Muy-
bridge dokona³ rejestracji ruchu osoby badanej za po-
moc¹ aparatu fotograficznego, w celu jego póŸniejszej
analizy.

Obecnie metody rejestracji ruchu s¹ znacznie bar-
dziej zaawansowane. Komercyjnie dostêpne s¹ ró¿norod-
ne systemy rejestracji i analizy ruchu (Motion Capture
Systems), a spektrum ich zastosowañ jest olbrzymie
[1–4].

2. PO CO SIÊ TO ROBI?

Cz³owiek, ze wzglêdu na konstrukcjê zmys³u wzroku,
która podlega zjawisku perspektywy (zniekszta³canie
wymiarów liniowych postrzeganych przedmiotów), ma
powa¿ne problemy z prawid³ow¹ ocen¹ rzeczywistych
wymiarów liniowych w otaczaj¹cym nas œwiecie. Staje
siê to szczególnie k³opotliwe w sytuacji, kiedy jesteœmy
zmuszeni do precyzyjnej oceny i wnioskowania w ob-
szarze parametrów ruchu.

Poniewa¿ ruch i obserwowany biomechanizm (szkie-
let napêdzany miêœniami) maj¹ cechy przestrzeni trój-
wymiarowej, to ich dwuwymiarowa ocena jest niewy-
starczaj¹ca i wprowadza stosunkowo wysoki poziom
b³êdów. Stosowanie choæby najdoskonalszych kamer
cyfrowych do p³askiej rejestracji ruchu nie zawsze daje

po¿¹dane rezultaty, bo obiektywy kamer, podobnie jak
oko ludzkie, upoœledzone s¹ przez zjawisko perspekty-
wy. Obserwacja i analiza rozbudowanych przestrzennie
sekwencji ruchu w przestrzeni dwuwymiarowej wyma-
ga zatem spe³nienia rygorystycznych wymagañ. G³ów-
nym filarem poprawnej rejestracji jest koniecznoœæ za-
pewnienia ci¹g³ego przemieszczania siê kamery z prêd-
koœci¹ poruszaj¹cego siê filmowanego obiektu oraz za-
chowania prostopad³ego ustawienia obiektywu kamery
w stosunku do filmowanego obrazu. Czêsto nie mo¿na
sprostaæ tym wymaganiom. Natomiast w przypadku sta-
cjonarnego ustawienia kamery, mo¿liwa jest jedynie re-
jestracja bardzo krótkich sekwencji ruchu szybko poru-
szaj¹cego siê sportowca czy aktora. Z tych oczywistych
wzglêdów poszukiwania badaczy u schy³ku ubieg³ego
wieku zmierza³y w kierunku skonstruowania systemów
pomiarowych, pozwalaj¹cych na rzeczywiste, trójwy-
miarowe odwzorowanie ruchu cia³a cz³owieka [5, 6].
Dlatego w ostatnich dekadach ubieg³ego stulecia po-
jawi³y siê pierwsze systemy s³u¿¹ce do analizy 3D (po-
wszechnie stosowana nazwa analizy trójwymiarowej),
bêd¹ce odpowiedzi¹ na oczekiwania badaczy i œwiata
mediów. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki szybkiemu wzro-
stowi mo¿liwoœci obliczeniowych komputerów, ko-
niecznych do przetwarzania danych uzyskanych w eks-
perymentach pomiarowych.

Systemy trójwymiarowej wizualizacji ruchu wkro-
czy³y przebojem w wiele dziedzin aktywnoœci intelektual-
nej cz³owieka. Znajduj¹ zastosowanie, pocz¹wszy od
animacji w reklamach, poprzez tzw. „efekty specjalne”
w filmach, a¿ po zaawansowane aplikacje wykorzysty-
wane w sporcie wyczynowym czy medycynie. Szcze-
gólnie dynamicznie rozwijaj¹ siê tradycyjne obszary za-
stosowania systemów rejestracji i analizy ruchu, jakimi
s¹ medycyna i fizjoterapia. Wykorzystuje siê je do dia-
gnostyki schorzeñ, planowania procesu leczenia oraz
œledzenia postêpów rehabilitacji [5–7].

Na podstawie zarejestrowanego obrazu mo¿na wy-
znaczyæ trajektorie ruchu poszczególnych czêœci cia³a
cz³owieka (rys. 1), porównaæ je z wartoœciami tzw.
„normy fizjologicznej” i stwierdziæ ewentualne odchy-
lenia od stanu prawid³owego.

Z kolei naukowcy zajmuj¹cy siê badaniem ruchu,
wykorzystuj¹ te same systemy w celu lepszego poznania
zale¿noœci zachodz¹cych pomiêdzy poszczególnymi
grupami miêœniowymi w trakcie wykonywania czyn-
noœci dnia codziennego (rys. 2).
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Szczególnie du¿ym zainteresowaniem cieszy siê za-
stosowanie tych systemów do analizy chodu. Dziêki ta-
kim badaniom sta³o siê na przyk³ad mo¿liwe skonstruo-
wanie dwuno¿nego robota chodz¹cego, naœladuj¹cego
sposobem chodzenia cz³owieka, czy ci¹g³e udoskona-
lanie konstrukcji protez stosowanych u pacjentów po
amputacjach koñczyn [8].

Systemy analizy ruchu s¹ równie¿ cennym narzê-
dziem w sporcie. W wielu dyscyplinach, dziêki zastoso-
waniu tych systemów, sta³o siê mo¿liwe wychwycenie
ma³o efektywnych ruchów nawykowo wykonywanych
przez sportowców (b³êdów technicznych), niedostrze-
galnych go³ym okiem (rys. 3), dziêki czemu mogli oni
w procesie treningu sportowego zbudowaæ nowy sche-
mat ruchowy, skutkuj¹cy popraw¹ techniki i uzyska-
niem lepszych wyników sportowych [9].

Systemy rejestracji ruchu s¹ te¿ powszechnie wyko-
rzystywane w kinematografii i grach komputerowych,
w celu tworzenia postaci animowanych, które sposo-
bem poruszania siê bardzo przypominaj¹ cz³owieka.
Osobom interesuj¹cym siê histori¹ kinematografii zna-
na jest technika rotoskopii, polegaj¹ca na zarejestro-
waniu za pomoc¹ kamery ruchu wykonywanego przez
aktora, a nastêpnie rysowaniu klatka po klatce, na za-
sadzie kalki postaci animowanej, która wykonuje te sa-
me ruchy co aktor. Dziêki systemom rejestracji i analizy
ruchu czynnoœæ ta wykonywana jest niemal automa-
tycznie – na ciele aktora umieszcza siê kilkadziesi¹t
(albo nawet kilkaset) punktów (markerów) i za pomoc¹
kamer œledzi siê ich po³o¿enie w czasie odgrywania
przez aktora okreœlonej sceny. Nastêpnie rysuje siê trój-
wymiarow¹ animowan¹ postaæ i przypisuje siê odpo-
wiednim punktom na ciele tej postaci trajektorie odpo-
wiadaj¹cych im punktów na ciele aktora. Wykorzysta-
nie odpowiednich algorytmów sprawia, ¿e ca³a postaæ
porusza siê dok³adnie w ten sam sposób co aktor. Tech-
nika ta zosta³a wykorzystana w ostatnich latach do pro-
dukcji wielu animowanych filmów, które mo¿na by³o
zobaczyæ na ekranach naszych kin. Warto przy tej oka-
zji zwróciæ uwagê na film „Express Polarny”, w którym
dziêki wykorzystaniu tej techniki Tom Hanks móg³
wcieliæ siê a¿ w piêæ ró¿nych postaci.

W przemyœle wykorzystuje siê systemy rejestracji
ruchu w celu utworzenia wirtualnych modeli cz³owie-
ka-operatora, dziêki czemu ju¿ na etapie projektowania
ró¿nego rodzaju urz¹dzeñ czy pojazdów, mo¿liwe jest
utworzenie symulacji wspó³pracy cz³owieka z danym
urz¹dzeniem. Umo¿liwia to z jednej strony zaoszczê-
dzenie znacznej iloœci pieniêdzy i czasu, bo nie ma ko-
niecznoœci wykonywania wielu ró¿nych prototypów,
a z drugiej strony – projektowanie coraz wygodniej-
szych w obs³udze urz¹dzeñ.
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Rys. 1. Wykorzystanie modelowania ruchu w diagnostyce
medycznej
�ród³o: [23]

Rys. 2. Wizualizacja czynnoœci odkurzania
�ród³o: badania w³asne

Rys. 3. Wykorzystanie trójwymiarowej analizy ruchu w ocenie
techniki sportowej

�ród³o: badania w³asne



Istotnym zagadnieniem jest równie¿ wykorzystanie
omawianych tutaj systemów w celu automatycznego
rozpoznawania czynnoœci wykonywanych przez osobê
obserwowan¹. W ostatnich latach wiele grup naukow-
ców podjê³o badania w tej dziedzinie, co ma zwi¹zek
z dwoma g³ównymi polami zastosowañ takich rozwi¹-
zañ. Pierwszym z nich s¹ ulepszone interfejsy umo¿li-
wiaj¹ce komunikacjê pomiêdzy cz³owiekiem a maszyn¹
(tzw. man-machine interface), w praktyce mo¿e to po-
zwoliæ na przyk³ad na sterowanie za pomoc¹ samych
tylko gestów urz¹dzeniami znajduj¹cymi siê w otocze-
niu cz³owieka albo konstruowanie gier komputerowych,
w których gracz zamiast sterowaæ postaci¹ za pomoc¹
myszki, bêdzie postaci¹ bior¹c¹ udzia³ w grze, która po-
rusza siê przed kamer¹ i obserwuje siebie w centrum
wydarzeñ na monitorze lub wyœwietlaczu. Drugie pole
zastosowañ zwi¹zane jest z systemami bezpieczeñstwa
instalowanymi na przyk³ad na lotniskach lub w halach
widowiskowych. Systemy takie mog³yby automatycz-
nie rozpoznaæ potencjalnie niebezpieczne zachowania
osób znajduj¹cych siê w obserwowanym obszarze i po-
wiadomiæ o tym zdarzeniu odpowiednie s³u¿by.

3. REJESTRACJA – JAK TO SIÊ ROBI?

W celu zarejestrowania ruchu obserwowanych osób, wy-
korzystuje siê ró¿ne rozwi¹zania techniczne. W wiêk-
szoœci tych systemów rejestracja ruchu oparta jest na
wykorzystaniu czujników optycznych, spotykane s¹ jed-
nak równie¿ systemy wykorzystuj¹ce czujniki magne-
tyczne lub inercyjne.

Dostêpne s¹ obecnie dla badaczy dwa rodzaje syste-
mów pomiarowych wykorzystuj¹cych czujniki optyczne:

1) systemy pasywnych markerów (Ariel, Vicon, Peak
Performance, United Technologies, Expert Vision
i Elite);

2) systemy markerów aktywnych (optoelektrycznych)
(Selspot, Watsmart i Optotrak).

Systemy te s¹ znacznie bardziej zaawansowane tech-
nologicznie od tradycyjnych metod kinematograficz-
nych. Spoœród systemów optycznych najczêœciej (zw³asz-
cza w praktyce klinicznej oraz w kinematografii) spoty-
kane s¹ te oparte na pasywnych markerach. W systemach
tych na powierzchniê cia³a badanej osoby, w œciœle
okreœlonych miejscach (zazwyczaj s¹ to znane punkty
antropometryczne) nakleja siê odblaskowe znaczniki,
tzw. markery. Jednoczeœnie dooko³a przestrzeni, w któ-
rej porusza siê badana osoba, umieszcza siê zestaw od
kilku do kilkunastu kamer bêd¹cych jednoczeœnie Ÿród-
³ami œwiat³a podczerwonego. W czasie badania osoba
badana wykonuje zadan¹ sekwencjê czynnoœci, czêsto
bardzo skomplikowanych koordynacyjnie. W tym cza-
sie kamery, dziêki zastosowaniu odpowiednich filtrów,
rejestruj¹ œwiat³o podczerwone odbite od markerów
(rys. 4). Je¿eli po³o¿enie danego markera zosta³o zareje-

strowane przez co najmniej dwie kamery, mo¿liwe jest
wyznaczenie po³o¿enia analizowanego markera w prze-
strzeni trójwymiarowej [10].

W systemach wykorzystuj¹cych pasywne markery,
pewn¹ trudnoœæ sprawia rozpoznanie, jakiemu po³o-
¿eniu na ciele osoby badanej odpowiada dany marker.
Jest to spowodowane tym, ¿e w wyniku przeprowadzo-
nej rejestracji otrzymuje siê po prostu zbiór jednakowo
wygl¹daj¹cych punktów poruszaj¹cych siê w przestrze-
ni. Wprawdzie doœwiadczonym osobom przeprowadza-
j¹cym takie badania ich identyfikacja nie sprawia wiêk-
szej trudnoœci, jednak pojawi³y siê systemy eliminuj¹ce
ten problem. Systemy te wykorzystuj¹ tzw. markery ak-
tywne, które zamiast odbijaæ œwiat³o, same s¹ Ÿród³em
œwiat³a. Jeszcze do niedawna sterowanie sekwencj¹
zaœwiecenia siê markerów wymaga³o doprowadzenia
przewodu do ka¿dego z nich, jednak obecnie wykorzy-
stuje siê w tym celu komunikacjê bezprzewodow¹. Jed-
nostka centralna steruje kolejnoœci¹ i czasem œwiecenia
poszczególnych markerów, w rzeczywistoœci markery
te mrugaj¹ z bardzo du¿¹ czêstotliwoœci¹, jednak ka¿dy
marker z inn¹, dziêki czemu system „wie”, który marker
w danym momencie œwieci.

Powa¿n¹ wad¹ opisanych systemów jest ich cena,
wynikaj¹ca z koniecznoœci zastosowania bardzo dro-
gich kamer. Najtañsze systemy tego typu kosztuj¹ ok.
50 tys. dolarów. Wydaje siê jednak, ¿e równie¿ i ten
problem w najbli¿szym czasie zostanie rozwi¹zany. Na-
ukowcy z Mitshubishi Electric Research Laboratories
w Cambridge w USA pracuj¹ obecnie nad rozwi¹za-
niem odwrotnym do obecnie stosowanego. W propono-
wanym przez nich rozwi¹zaniu, to czujniki œwiat³a by-
³yby umieszczone na ciele osoby badanej, natomiast
przestrzeñ, w której odbywa³oby siê badanie, oœwietlo-
na by³aby z kilku Ÿróde³ œwiat³a podczerwonego. Fala
œwietlna emitowana przez te Ÿród³a by³aby odpowiednio
modulowana tak, aby w ka¿dym punkcie tej przestrzeni
wypadkowa fala œwietlna mia³a niepowtarzalne para-
metry. Na podstawie zarejestrowanych parametrów tej
fali (takich jak amplituda, wartoœæ œrednia i czêstotli-
woœæ) mo¿na by³oby wówczas jednoznacznie okreœliæ,
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Rys. 4. Widok po³o¿enia kamer i markerów w trakcie
rejestracji ruchu

�ród³o: badania w³asne



w którym punkcie badanej przestrzeni zosta³a ona zare-
jestrowana.

Podstawow¹ zalet¹ tej metody jest to, ¿e wymaga-
³aby ona wykorzystania prostych i tanich elementów,
które ju¿ teraz produkuje siê seryjnie, tzn. emiterów
i odbiorników podczerwieni, które wykorzystywane s¹
na przyk³ad do obs³ugiwania telewizora za pomoc¹
pilota [17].

Rozwi¹zania wykorzystuj¹ce markery optyczne nie
s¹ jednak pozbawione wad. Czêsto zdarza siê, ¿e marker
znika z pola widzenia kamer, bo zosta³ przes³oniêty
przez rêkê osoby badanej, albo osoba badana zmieni³a
kierunek ruchu tak, ¿e nie jest on ju¿ widoczny. W pe-
wien sposób problem ten rozwi¹zuje siê, stosuj¹c wiêk-
sz¹ liczbê kamer, jednak i to nie rozwi¹zuje go ca³ko-
wicie. Miêdzy innymi z tego powodu w systemach prze-
znaczonych do niektórych zastosowañ wykorzystuje siê
czujniki magnetyczne [11]. W systemach takich, za
pomoc¹ trzech wzajemnie prostopad³ych uzwojeñ na-
dajnika, wytwarzane jest pole magnetyczne. Czujniki
umieszczone na ciele osoby badanej równie¿ zawieraj¹
trzy wzajemnie prostopad³e uzwojenia, które pozwalaj¹
zmierzyæ napiêcie i natê¿enie pr¹du w nich indukowa-
nego, dziêki czemu mo¿liwe jest nie tylko dok³adne wy-
znaczenie po³o¿enia takiego czujnika w badanej prze-
strzeni, ale równie¿ jego orientacji, tzn. wyznaczenie
w któr¹ stronê czujnik ten w danej chwili jest zwrócony
(czego np. nie umo¿liwiaj¹ czujniki optyczne). Wad¹
rozwi¹zañ korzystaj¹cych z czujników magnetycznych
jest znaczne ograniczenie rozmiarów przestrzeni pomia-
rowej (kilka metrów w poszczególnych kierunkach) oraz
du¿a wra¿liwoœæ na zak³ócenia pracy tych systemów
przez pracuj¹ce w pobli¿u urz¹dzenia elektryczne, a na-
wet znajduj¹ce siê w pobli¿u metalowe przedmioty [3].

Innym mo¿liwym do zastosowania rozwi¹zaniem s¹
czujniki inercyjne [11]. W tym przypadku wykorzystuje
siê masê zawieszon¹ na elemencie sprê¿ystym, która
odkszta³ca ten element na skutek przemieszczenia. Ko-
rzystaj¹c z prawa Hooke’a, mo¿na wyznaczyæ, ¿e si³a F,
z jak¹ sprê¿yna usi³uje powróciæ do po³o¿enia równo-
wagi, jest proporcjonalna do jej wyd³u¿enia x, czyli
F = kx, gdzie k jest wspó³czynnikiem proporcjonalnoœci.
Jednoczeœnie z drugiego prawa dynamiki Newtona wy-
nika, ¿e przyspieszenie a pewnego cia³a jest proporcjo-
nalne do si³y F, która to przyspieszenie wywo³a³a, przy
czym wspó³czynnikiem proporcjonalnoœci jest jego
masa m, czyli F = ma. St¹d wynika, ¿e obserwuj¹c wy-
d³u¿enie sprê¿yny na skutek przyspieszenia ca³ego uk³a-
du, mo¿emy wyznaczyæ przyspieszenie tego uk³adu, ko-
rzystaj¹c z zale¿noœci: a = (kx)/m. Warto zauwa¿yæ, ¿e
na podobnej zasadzie funkcjonuje nasz narz¹d równo-
wagi znajduj¹cy siê w uchu wewnêtrznym, pozwalaj¹cy
nam rozpoznaæ kierunek, w którym siê przemieszcza-
my, nawet gdy mamy zamkniête oczy. Wad¹ rozwi¹zañ
korzystaj¹cych z czujników inercyjnych jest ich wysoka
cena, tym wiêksza, im te czujniki s¹ dok³adniejsze.

Uwa¿ny czytelnik na pewno zwróci³ uwagê, ¿e
wszystkie do tej pory omówione systemy wymagaj¹
umieszczenia pewnych czujników na ciele osoby bada-
nej, a niektóre z nich równie¿ stworzenia specjalnych
warunków, w których pomiar mo¿e zostaæ przeprowa-
dzony.

Z omówionych do tej pory systemów, tylko czujniki
inercyjne pozwala³y na prowadzenie pomiarów poza la-
boratorium. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e ¿aden z tych
systemów nie nadaje siê do rozpoznawania niebez-
piecznych zachowañ wœród grupy ludzi, gdy¿ trudno
sobie wyobraziæ, aby na ciele wszystkich osób wcho-
dz¹cych np. na lotnisko, umieszczaæ specjalne znaczni-
ki. Równie¿ bardzo powa¿n¹ wad¹ systemów korzysta-
j¹cych z ró¿nego rodzaju znaczników jest pewien sto-
pieñ niedok³adnoœci pomiarów, wynikaj¹cy z przemiesz-
czania siê tych znaczników wraz ze skór¹, wzglêdem
punktów anatomicznych znajduj¹cych siê pod skór¹,
których po³o¿enie powinny one wyznaczaæ. Ze wzglêdu
na wy¿ej wymienione czynniki, w wielu jednostkach
badawczych na œwiecie prowadzone s¹ obecnie badania
nad algorytmami pozwalaj¹cymi wyodrêbniæ sylwetkê
ludzk¹ z zarejestrowanego obrazu, bez koniecznoœci
umieszczania jakichkolwiek znaczników na ciele osoby
badanej. Choæ zagadnienie wydaje siê trudne i wymaga
wykorzystania du¿ych mocy obliczeniowych, ju¿ teraz
znane s¹ rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce rejestracjê ruchu
osób badanych za pomoc¹ takich systemów, uzyskuj¹ce
podobn¹ dok³adnoœæ, co systemy korzystaj¹ce z mar-
kerów [18]. Ze wzglêdu na du¿¹ z³o¿onoœæ algorytmów
wykorzystywanych w tych systemach, odmienny zakres
zastosowañ oraz fakt, ¿e ci¹gle s¹ one jeszcze tylko
w fazie badañ laboratoryjnych, nie bêd¹ one tutaj sze-
rzej omawiane.

4. REJESTRACJA, A CO POTEM?

Samo zarejestrowanie trajektorii znaczników umiesz-
czonych na ciele osoby badanej nie dostarcza jeszcze
wystarczaj¹cych informacji, aby mo¿na by³o przepro-
wadziæ analizê ruchu. Dane uzyskane w czasie badania
musz¹ byæ odpowiednio opracowane, aby mog³y byæ
zaprezentowane w postaci wykresów i symulacji, które
s¹ przydatne dla lekarzy, fizjoterapeutów, trenerów czy
re¿yserów. Dopiero po wykonaniu tych niezbêdnych
czynnoœci mo¿na je wykorzystaæ do utworzenia anima-
cji. W tym celu wykorzystuje siê tzw. modele, czyli
skrypty obliczeniowe, które bazuj¹c na zarejestrowa-
nych trajektoriach markerów, znajomoœci ich miejsc na-
klejenia na skórze, czêsto równie¿ na danych antropo-
metrycznych osoby badanej (d³ugoœæ koñczyn, obwód
bioder, itp.), obliczaj¹ po¿¹dane wartoœci [5, 6].

To, jakie wyniki uzyska siê w wyniku przeprowa-
dzenia badania, zale¿y od tego, jaki model zosta³ wy-
korzystany w celu przeprowadzenia obliczeñ. Dlatego
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modele wykorzystywane w czasie badania dobiera siê
w zale¿noœci od poszukiwanych parametrów. Jest wiele
ró¿nych modeli obliczeniowych dostarczanych wraz
z systemami analizy ruchu przez ich producentów
(rys. 5), jednak czêsto u¿ytkownicy tych systemów
tworz¹ modele obliczeniowe na w³asne potrzeby [12].

Niemal wszystkie modele wyznaczaj¹ po³o¿enia
i orientacje poszczególnych segmentów cia³a w czasie
ruchu, czyli ich kinematykê, przy czym to, na jakie seg-
menty zostanie podzielone cia³o, zale¿y od danego mo-
delu i celu w jakim jest on wykorzystywany. Za segment
uwa¿a siê tak¹ czêœæ cia³a, której poszczególne punkty
pozostaj¹ w sta³ych odleg³oœciach w czasie trwania ca-
³ego ruchu. Znane s¹ modele, które przedstawiaj¹ koñ-
czynê górn¹ w postaci trzech segmentów, traktuj¹c ra-
miê, przedramiê i rêkê jako bry³y sztywne, spotykane s¹
jednak równie¿ modele, w których sama rêka z³o¿ona
jest z kilkunastu lub kilkudziesiêciu segmentów (rys. 6).

Aby unikn¹æ nieporozumieñ, nale¿y tu przypomnieæ,
¿e w anatomii rêk¹ okreœla siê czêœæ cia³a znajduj¹c¹ siê
dystalnie od stawu promieniowo-nadgarstkowego, któ-
r¹ czêsto w mowie potocznej nazywamy d³oni¹. Do od-
wzorowania ruchów rêki we wszystkich wa¿niejszych
stawach potrzeba a¿ kilkudziesiêciu markerów o bardzo
ma³ej œrednicy ok. 1 mm.

Markery s³u¿¹ do wyznaczenia poszczególnych seg-
mentów cia³a. Naklejane s¹ g³ównie w biomechanicz-
nych osiach stawów, w miejscach, gdzie bezpoœrednio
pod skór¹ znajduj¹ siê ³atwe do zlokalizowania elemen-
ty kostne oraz w charakterystycznych punktach na
miednicy, klatce piersiowej i g³owie. Umo¿liwia to od-
wzorowanie segmentów cia³a w przestrzeni oraz zmie-
rzenie odpowiednich parametrów, np. rozpiêtoœci klatki
piersiowej czy wymiarów miednicy.

Poniewa¿ model obliczeniowy bazuje na za³o¿eniu,
¿e markery znajduj¹ siê w okreœlonych po³o¿eniach na
skórze, ich niedok³adne naklejenie mo¿e spowodowaæ
otrzymanie b³êdnych wyników. Do wyznaczenia po³o-
¿enia i orientacji danego segmentu, wystarczy wyzna-
czenie po³o¿eñ trzech markerów naklejonych na tym
segmencie, przy czym markery umieszczone na osi sta-
wów wykorzystywane s¹ do wyznaczenia orientacji
w przestrzeni dwóch s¹siednich segmentów. Na przy-
k³ad w celu wyznaczenia kinematyki podudzia zazwy-
czaj umieszcza siê jeden marker na kostce zewnêtrznej,
drugi na osi stawu kolanowego po stronie zewnêtrznej,
a trzeci marker na podudziu tak, aby nie tworzy³ on
wspólnej linii z pozosta³ymi dwoma markerami. Jedno-
czeœnie marker umieszczony na osi stawu kolanowego
wykorzystywany jest przy wyznaczaniu po³o¿enia
i orientacji uda. Umieszczenie tych markerów po stronie
zewnêtrznej zapobiega przes³oniêciu ich przez drug¹
nogê [6].

Oprócz wyznaczenia kinematyki poszczególnych
segmentów, czêsto modele obliczeniowe wykorzystuj¹
informacje na temat zmiany si³y reakcji pod³o¿a zareje-
strowanych za pomoc¹ platform dynamometrycznych,
w celu wyznaczenia si³ wytworzonych przez poszcze-
gólne grupy miêœniowe oraz momentów pochodz¹cych
od tych si³, czyli tzw. kinetyki. Niektóre modele poz-
walaj¹ równie¿ na szacowanie po³o¿enia i oscylacjê
ogólnego œrodka ciê¿koœci cia³a podczas ruchu [13].
Daje to nastêpnie podstawê do szacowania pracy wyko-
nywanej przez miêœnie czy rozwijanej mocy. Czêstym,
praktycznym wykorzystaniem takich obliczeñ jest po-
dejmowanie prób zmniejszenia tzw. „kosztu energetycz-
nego” techniki somatycznej sportowca lub usprawnia-
nej ruchowo osoby z oznakami niewydolnoœci miêœnio-
wej. W badaniach w³asnych autorów wykorzystuje siê
ten algorytm w doskonaleniu techniki chodu sporto-
wego, biegów lekkoatletycznych, techniki w sportach
walki itp. Nale¿y tutaj podkreœliæ, ¿e fenomen wielo-
krotnego mistrza olimpijskiego w chodzie sportowym,
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Rys. 5. Uk³ad kostny odwzorowany wg modelu Golem
(Oxford Metrics Ltd.)

�ród³o: [23]

Rys. 6. Uk³ad rêki odwzorowany wg modelu RHand
(Oxford Metrics Ltd.)
�ród³o: badania w³asne



którego sukcesami zachwyca³a siê ca³a Polska, wynika³
miêdzy innymi z wypracowania perfekcyjnej z punktu
widzenia ekonomiki ruchu techniki sportowej, której
nie uda³o siê do tej pory powieliæ ¿adnemu z badanych
w naszej pracowni wspó³czesnych mistrzów chodu
sportowego [14].

Wyników uzyskiwanych za pomoc¹ tych systemów
nie mo¿na jednak przyjmowaæ bezkrytycznie, z czego
ka¿dy ich u¿ytkownik powinien zdawaæ sobie sprawê.
Poprawnoœæ uzyskanego rezultatu zale¿y od szeregu
czynników, takich jak starannoœæ osoby naklejaj¹cej
markery na ciele osoby badanej, odpowiednia identyfi-
kacja miejsc naklejenia markerów, dok³adnoœæ skalib-
rowania systemu pomiarowego, poprawnoœæ wprowa-
dzonych parametrów, a przede wszystkim poprawnoœæ
modelu obliczeniowego. To w³aœnie model obliczenio-
wy stanowi w zasadniczej mierze o dok³adnoœci otrzy-
manych wyników, gdy¿ korzysta on z szeregu za³o¿eñ
i uproszczeñ, które nie w ka¿dym wypadku s¹ s³uszne.
Zw³aszcza z du¿¹ ostro¿noœci¹ nale¿y podchodziæ do
wyznaczonych wielkoœci kinetycznych. Wprawdzie do-
konuj¹c pewnych za³o¿eñ dotycz¹cych rozk³adu si³
w poszczególnych stawach, mo¿na wyznaczyæ jeszcze
ze stosunkowo niewielkim b³êdem wypadkowe war-
toœci si³, to jednak wyznaczone wartoœci momentów si³,
ze wzglêdu na zazwyczaj krótkie i trudne do wyznacze-
nia ramiê ich dzia³ania, czasami ró¿ni¹ siê w zale¿noœci
od modelu wykorzystanego do ich obliczenia. Nale¿y
równoczeœnie zauwa¿yæ, ¿e modele obliczeniowe wy-
korzystuj¹ coraz bardziej zaawansowane algorytmy, co
prowadzi do otrzymywania dok³adniejszych wyników.

Wyniki uzyskane za pomoc¹ modelu obliczeniowe-
go zapisywane s¹ w odpowiednich plikach, które mog¹
byæ zaimportowane do programów umo¿liwiaj¹cych
ich wizualizacjê. Na rynku dostêpne s¹ profesjonalne
programy umo¿liwiaj¹ce tworzenie multimedialnych
raportów, które prezentuj¹ wyniki za pomoc¹ przejrzys-
tych animacji i wykresów (rys. 7).

Dodatkowo za ich pomoc¹ mo¿na wykonaæ zesta-
wienie wyników pochodz¹cych z ró¿nych badañ oraz
od ró¿nych pacjentów, przeprowadziæ uœrednianie otrzy-
manych wyników, a tak¿e porównaæ je z wartoœciami
uznawanymi za tzw. „normê biomechaniczn¹” dla osób
nale¿¹cych do danej grupy wiekowej [15].

Zaawansowane techniki obrazowania medycznego
(rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy) umo¿-
liwiaj¹ utworzenie realistycznie wygl¹daj¹cych trójwy-
miarowych obrazów poszczególnych segmentów cia³a
– jest to tzw. „mesh”. Dziêki wygenerowanym przez
model obliczeniowy trajektoriom ruchu poszczegól-
nych segmentów cia³a oraz wykorzystaniu odpowied-
niego mesha, mo¿liwa jest wizualizacja zarejestrowa-
nego ruchu, w sposób umo¿liwiaj¹cy jego ³atw¹ analizê
(rys. 7).

5. A JAK SIÊ TO ROBI
ZA POMOC¥ SYSTEMU VICON?

System Vicon s³u¿¹cy do rejestracji i analizy ruchu
w przestrzeni trójwymiarowej zosta³ opracowany w Ox-
fordzie. Przez wiele lat udoskonalano jego mechanizmy
tak, ¿e obecnie nale¿y do wiod¹cych systemów na rynku
aplikacji 3D (systemów trójwymiarowej analizy ruchu).
Wykorzystuje on w rejestracji bierne markery, które od-
zwierciedlaj¹ po³o¿enie charakterystycznych punktów
kostnych i osi stawów. Markerami s¹ plastikowe kulki
o ró¿nej œrednicy (zró¿nicowane w zale¿noœci od wiel-
koœci obiektu i obszaru badañ), pokryte materia³em od-
blaskowym. System okreœla trójwymiarowe po³o¿enie
markerów w postaci punktów i rejestruje ich zmiany
w przestrzeni [16–18].

System sk³ada siê ze stacji danych i kamer. Kamery
s¹ zaopatrzone w zespó³ diod luminescencyjnych,
wysy³aj¹cych naprzemiennie promieniowanie œwietlne
o d³ugoœci fali na pograniczu œwiat³a widzialnego i pod-
czerwieni. Po odbiciu promieniowania przez markery
obraz zostaje zarejestrowany przez kamery. Szybkoœæ
zapisu informacji zale¿y od rodzaju kamery i szybkoœci
badanych ruchów.
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Rys. 7. Wizualizacja ruchu badanej osoby z wykresami pracy
miêœni w cyklu chodu

�ród³o: [23]



Kamery (rys. 8) pracuj¹ standardowo z czêstotli-
woœci¹ 60 Hz, która mo¿e wzrastaæ nawet do 1000 Hz.
P³aski, dwuwymiarowy obraz, sfilmowany przez ka¿d¹
z kamer, przesy³any jest do stacji danych, gdzie na pod-
stawie porównania obrazów ze wszystkich kamer
zostaje przetworzony w obraz przestrzenny, okreœlaj¹cy
trójwymiarowe po³o¿enie markerów. Stacjê danych
tworzy wyspecjalizowany komputer, gromadz¹cy i ana-
lizuj¹cy informacje zarejestrowane przez poszczególne
kamery, które nastêpnie s¹ opracowywane w aplika-
cjach do analizy zebranego materia³u.

Ka¿d¹ sesjê pomiarow¹ poprzedza statyczna i dyna-
miczna kalibracja linii pomiarowej, polegaj¹ca na dostar-
czeniu informacji okreœlaj¹cych po³o¿enie w przestrzeni
uk³adu wspó³rzêdnych: jego pocz¹tku i podstawowych
osi. Kalibracja przyczynia siê tak¿e do w³aœciwej oceny
odleg³oœci pomiêdzy markerami w przestrzeni, aby fil-
mowany przez kamery obiekt nie uleg³ zniekszta³ceniu
przez zjawisko perspektywy. Po dokonaniu kalibracji
mo¿na przyst¹piæ do badañ, pamiêtaj¹c, aby nie zmie-
niaæ ju¿ po³o¿enia kamer.

6. PRZYGOTOWANIE
I PRZEPROWADZENIE BADAÑ

Badanie rozpoczyna siê od przygotowania osoby bada-
nej. Bezpoœrednio na skórê badanego przykleja siê mar-
kery wed³ug schematu, odpowiadaj¹cego wybranemu
biomechanicznemu modelowi cia³a.

Podczas naklejania markerów nale¿y uwzglêdniæ
orientacjê przestrzenn¹ osi obrotów stawów, których
po³o¿enie (szczególnie w obszarze stopy) ró¿ni siê od
przebiegu osi uk³adu wspó³rzêdnych. Jak ju¿ wspom-
niano, precyzyjna lokalizacja punktów antropometrycz-
nych jest gwarantem poprawnej rejestracji i opracowa-
nia wyników badania ruchu.

Po zarejestrowaniu dowolnego ruchu w obszarze
przestrzeni pomiarowej dokonuje siê identyfikacji mar-
kerów i wprowadza siê do modelu obliczeniowego rze-
czywiste wymiary antropometryczne badanej osoby.
Model obliczeniowy mo¿na porównaæ obrazowo do
mapy naszego cia³a, gdzie okreœlona jest budowa po-
szczególnych koœci oraz okreœlone s¹ miejsca przycze-

pów miêœni. Po wprowadzeniu do modelu wymiarów
somatycznych badanego, uzyskujemy trójwymiarow¹
wizualizacjê poruszaj¹cego siê cia³a, bardzo podobn¹
do „orygina³u”. Studenci czêsto nie posiadaj¹c infor-
macji o osobie badanej i obserwuj¹c poruszaj¹cy siê
koœciec, trafnie identyfikuj¹ charakterystyczne cechy
chodu jednego ze swoich kolegów.

7. APLIKACJE W£ASNE ANALIZY 3D

W Krakowie prekursorami praktycznego wykorzysta-
nia analizy 3D w aplikacjach dla trenerów sportowych
byli R. Tadeusiewicz i W. Marczewski [19]. Z perspekty-
wy czasu mo¿na oceniæ, ¿e praca ta by³a zupe³nie nowa-
torskim pomys³em, proponuj¹cym obok s³owa pisanego
równie¿ komputerowe animacje przeznaczone do prak-
tycznego wykorzystania w analizie treningu sportowe-
go, co we wspó³czesnych wydawnictwach nie dziwi, ale
w tamtych latach nie by³o czêst¹ praktyk¹. Ta wspó³pra-
ca pracowników AGH i AWF zaowocowa³a w latach
póŸniejszych powstaniem specjalistycznej pracowni na
potrzeby trójwymiarowej analizy ruchu, której przyk³a-
dowe kierunki zainteresowañ znajdzie Czytelnik poni-
¿ej. Nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e pierwsze badania
biomechaniczne z zastosowaniem trójwymiarowej ana-
lizy ruchu na potrzeby kliniczne prowadzi³a ze swoim
zespo³em M. Syczewska [20] w IP CZD w Warszawie.

Pracownia biokinetyki AWF w Krakowie mo¿e po-
chwaliæ siê równie¿ w³asnymi osi¹gniêciami w dziedzi-
nie trójwymiarowej analizy ruchu. Poni¿ej zaprezento-
wano niektóre z badañ prowadzonych w tej pracowni
w ostatnich latach.

Dziêki wspó³pracy z badaczami z ró¿nych oœrodków
naukowych i terapeutycznych (AGH, BMK Terapia
Funkcjonalna itd.) mo¿liwe sta³o siê obserwowanie za-
chowania siê skoliotycznego krêgos³upa podczas wyko-
nywania ró¿nych czynnoœci, co stwarza szansê lepszego
zrozumienia mechaniki skoliozy i zastosowania sku-
teczniejszych metod jej terapii (rys. 9).
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Rys. 8. Kamera wykorzystywana do rejestracji ruchu
w systemie pomiarowym Vicon

�ród³o: [23]

Rys. 9. Wizualizacja modelu krêgos³upa zdeformowanego
przestrzennie

�ród³o: badania w³asne



Modelowanie chodu na podstawie analizy jego sta-
bilnoœci zastosowano w grupie badanych na chorobê
Parkinsona, co pozwoli³o okreœliæ kinematyczne para-
metry dr¿enia koñczyn oraz zidentyfikowaæ najbardziej
zagro¿one upadkiem fazy chodu pacjentów i zaplano-
waæ odpowiedni¹ terapiê [21].

Modyfikacje standardowych modeli obliczeniowych
na w³asne potrzeby pozwalaj¹ równie¿ na rejestracjê ru-
chu w bardzo trudnych (z technicznego punktu widze-
nia) warunkach pomiarowych, kiedy np. pacjent wy-
konuje okreœlone czynnoœci w pozycji poziomej (le¿¹c
w ³ó¿ku) (rys. 10). Niestety niewiele jeszcze wiemy
o interakcjach biomechanicznych elementów uk³adu ru-
chu podczas wczesnego usprawniania pacjentów, np. po
udarach i innych ciê¿kich schorzeniach neurologicz-
nych. Dlatego zastosowanie tego typu modeli daje szan-
sê na weryfikacjê skutecznoœci stosowanych metod te-
rapeutycznych.

Wspomniano ju¿ wy¿ej o szerokim zastosowaniu
analizy 3D na potrzeby sportu wysokokwalifikowanego.
We wspó³czesnym sporcie wyczynowym coraz czêœciej
stosuje siê zasadê „ci¹g³ego monitoringu motorycznego”,
polegaj¹c¹ na nieustannym kontrolowaniu parametrów
biomechanicznych i fizjologicznych sportowca, aby
kszta³towaæ najlepsz¹ formê sportow¹ na najwa¿niejsze
zawody sezonu. Oprócz wczesnych ostrze¿eñ, informu-
j¹cych o mo¿liwoœci wyst¹pienia przeci¹¿eñ treningo-
wych uk³adu ruchu, a w ich nastêpstwie odniesienia
kontuzji, modelowanie ruchu dostarcza równie¿ wiedzy
potrzebnej do elastycznej modyfikacji treningu spor-
towców, polegaj¹cej na uzyskiwaniu maksimum efek-
tów przy okreœlonej intensywnoœci i objêtoœci treningu.
Przyk³adem takiego dzia³ania mo¿e byæ stosowanie
zmodyfikowanego modelu do badañ w ³ucznictwie
(rys. 11). W po³¹czeniu z informacj¹ uzyskan¹ na pod-
stawie badañ biopotencja³ów czynnoœciowych miêœni
(EMG), badania te pozwoli³y na stworzenie algorytmu
kontroli symetrycznej pracy miêœni, koniecznej dla za-
chowania tzw. „sztywnej konstrukcji” i uzyskania cel-
nego strza³u [22].

Objêtoœæ tej pozycji nie pozwala na przytoczenie
wszystkich wykorzystywanych w praktyce aplikacji
trójwymiarowego modelowania ruchu, lecz mamy na-
dziejê, ¿e zachêci Ciê Czytelniku do siêgniêcia po szer-
sze opracowania tego problemu, abyœ móg³ lepiej zro-

zumieæ atakuj¹cy Ciê ze wszystkich stron wirtualny
œwiat gier, reklam i filmów. Mamy równie¿ nadziejê, ¿e
przytoczone przyk³ady pozwol¹ Ci dostrzec obok mar-
ketingowego wymiaru równie¿ humanistyczny wymiar
prezentowanych przedsiêwziêæ – s³u¿bê cz³owiekowi
w jego codziennej aktywnoœci.
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4.4.A. Mechanika wytwarzania g³osu
Wies³aw Wszo³ek, Maciej K³aczyñski

1. WPROWADZENIE

Powstawanie g³osu cz³owieka jest bardzo z³o¿onym
procesem fizjologicznym i jest œciœle zwi¹zane z oddy-
chaniem. G³os powstaje w krtani podczas drgania fa³-
dów g³osowych w fazie wydechowej. �ród³em g³osu s¹
drgaj¹ce fa³dy g³osowe, które powoduj¹ rytmiczne
otwieranie i zamykanie g³oœni. Si³¹, która wprawia je
w ruch, jest ciœnienie powietrza przetaczane i zatrzymy-
wane przez g³oœniê.

To zamykanie i otwieranie g³oœni wytwarza fale
akustyczne o niskim poziomie [7]. Ten dŸwiêk wytwo-
rzony przez g³oœniê nazywamy tonem krtaniowym lub
tonem podstawowym. Powsta³e fale ulegaj¹ nastêpnie
przekszta³ceniu w ponadkrtaniowych czêœciach toru g³o-
sowego. Wydaje siê wiêc s³uszne przedstawienie metod
badawczych, dotycz¹cych diagnostyki cyklu wibracyj-
nego fa³dów g³osowych w postaci schematu (rys. 2) [7].

Ton krtaniowy, rozumiany jako czêstotliwoœæ pod-
stawowa g³osu (F0), jest jedn¹ z najwa¿niejszych cech

w obszarach badania akustycznego sygna³u mowy. Ton
podstawowy odznacza siê bogatym widmem, w którym
wy¿sze harmonicze s¹ wprawdzie t³umione z nachyle-
niem oko³o 12 dB/oktawê, ale mimo to wyraŸnie wi-
doczne s¹ nawet harmoniczne o czêstotliwoœci trzy-
dziestokrotnie wy¿szej od czêstotliwoœci podstawowej
(rys. 3) [9].

Przebieg tonu krtaniowego zawiera bardzo istotne
informacje bêd¹ce podstaw¹ do rozpoznawania mowy
i cech osobniczych g³osu. Parametry tonu krtaniowego
zawieraj¹ równie¿ cechy przydatne w diagnostyce i te-
rapii medycznej. Na podstawie znajomoœci przebiegu
tonu krtaniowego mo¿liwa jest równie¿ analiza iloœcio-
wa i jakoœciowa deformacji mowy, zwi¹zanej ze zmia-
nami patologicznymi w rejonie krtani. Dziêki rozwojo-
wi profesjonalnych metod rejestracji i przetwarzania
sygna³ów akustycznych, powsta³ równie¿ szereg algo-
rytmów wyznaczania tego tonu. Jednak wci¹¿ dok³adne
wyznaczenie przebiegu tonu krtaniowego mówcy sta-
nowi problem w obszarze analizy sygna³u mowy.

Rys. 1. �ród³o g³osu – krtañ



2. METODY BADANIA I OPISU
MECHANIKI WYTWARZANIA G£OSU

Istnieje wiele metod opisu mechaniki wytwarzania
g³osu i pomiaru przebiegu funkcji tonu podstawowego
drgañ fa³dów g³osowych cz³owieka. Ta funkcja mo¿e
byæ estymowana na kilka sposobów m.in. pomiarami
wewnêtrznymi (metodami optycznymi), pomiarami ze-

wnêtrznymi (analiz¹ akustyczn¹ g³osu, metod¹ elekt-
ryczn¹). Najczêœciej stosowanymi metodami s¹ metody
elektryczne (elektroglotografia – EGG).

W dziedzinie czasu sygna³ mowy akustyczny p(t)
jest z³o¿eniem sygna³u tonu krtaniowego (jako sygna³u
Ÿród³owego) i sygna³u zwi¹zanego z oddzia³ywaniem
dalszej czêœci kana³u g³osowego na ton krtaniowy1. Na
rysunku 4 przedstawiono schematycznie ca³oœæ kana³u
g³osowego, w którym wyodrêbniono: Ÿród³o sygna³u
(g(t) – sygna³ Ÿród³a, Zg – impedancja wewnêtrzna
Ÿród³a), kana³ g³osowy H(�)2 oraz impedancjê promie-
niowania ust Zu.

Z pokazanego powy¿ej rysunku wynika, ¿e w akus-
tycznym sygnale mowy p(t) w³aœciwoœci Ÿród³a (w tym
przypadku g³oœni) i w³aœciwoœci kszta³tuj¹cego dŸwiêk
kana³u g³osowego s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane [9].
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Rys. 2

Rys. 3. Widmo tonu krtaniowego

1 Osobom znaj¹cym rachunek ró¿niczkowy i ca³kowy przypominamy, ¿e t¹ zale¿noœæ mo¿na opisaæ za pomoc¹ splotu prze-

biegu czasowego sygna³u Ÿród³a g(t) i odpowiedzi impulsowej kana³u g³osowego h(t)[9]: p t h t g d
t

( ) ( – ) ( ) .�A � � �
0

2 H(�) – oznacza w³asnoœci kana³u g³osowego w dziedzinie czêstotliwoœci (np. ró¿nego rodzaju wnêki rezonansowe),�= 2�f.

Rys. 4. Schemat kana³u g³osowego



Zatem zasadniczym problemem w wyznaczeniu para-
metrów Ÿród³a jest brak bezpoœredniego dostêpu do syg-
na³u akustycznego, wytwarzanego przez to Ÿród³o. Zna-
nych i stosowanych jest kilka metod pomiaru i wyzna-
czania przebiegu funkcji tonu podstawowego F0.

W literaturze (Fanta G., Flanagana J., Kacprowskie-
go J., Jassema W., Gubrynowicza R. i innych), mo¿na
spotkaæ szereg metod wyznaczania tonu podstawowego
[4].

Metody te mo¿na równie¿ podzieliæ na nastêpuj¹ce
grupy:

– podstawowe metody wyznaczania tonu podstawo-
wego:
• stroboskopowa.
• elektroglotografia;

– akustyczne metody wyznaczania tonu podstawo-
wego:
• analiza przejœæ przez zero (zero crossing mea-

sure),
• funkcja autokorelacji,
• analiza cepstralna,
• szacowanie okresu funkcji metod¹ opart¹ o filtr

FIR,
• algorytm wyznaczania stosunków czêstotliwoœci

harmonicznych do podharmonicznych (subhar-
monic to harmonic ratio).

W niniejszym rozdziale zostan¹ opisane wybrane
metody akustyczne i metoda elektroglotografii.

2.1. Metody akustyczne

Postêp techniczny i rozwój profesjonalnych metod cy-
frowej rejestracji i przetwarzania sygna³u akustycznego
mowy, pozwala na wyodrêbnienie z niego cech doty-
cz¹cych parametrów samego Ÿród³a. Istnieje kilkadzie-
si¹t algorytmów (bazuj¹cych na sygnale akustycznym
mowy) s³u¿¹cych do wyznaczania tonu podstawowego
F0. Wykorzystuj¹c te algorytmy, mo¿emy wyznaczyæ F0

z ró¿n¹ dok³adnoœci¹. Zdecydowana jednak wiêkszoœæ
tych algorytmów bazuje na sygnale p(t) w dziedzinie
czasu lub sygna³u przetworzonego do dziedziny czês-
totliwoœci3. Natomiast w tym rozdziale skupimy uwagê
na trzech metodach wyznaczania tonu podstawowego
bazuj¹cych na: analizie przejœæ przez zero, metodzie
cepstralnej, oraz wyznaczaniu stosunku czêstotliwoœci
harmonicznej do podharmonicznej.

Analiza przejœæ przez zero (Zero Crossing Measure
– ZCM) jest wykonywana w dziedzinie czasu, na pod-
stawie wyznaczenia punktów przeciêcia siê przebiegu
wartoœci akustycznego sygna³u mowy p(t) z osi¹ czasu t,
czyli punktów tj, dla których p(tj) = 0.

Dla przebiegu czasowego p(t) sygna³u mowy, funkcjê
przejœæ przez zero �0(x(t),t) wyra¿amy wg zale¿noœci:
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W praktyce, z punktu widzenia cyfrowego przetwa-
rzania sygna³u ZCM opiera siê na wyznaczeniu wartoœci
funkcji signum kolejno po sobie wystêpuj¹cych próbek
(n) badanego sygna³u p(n), zgodnie z zale¿noœci¹ (2)
[3].
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1 0

1 0
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G³ównymi kierunkami analizy ZCM, jest ocena
gêstoœci przejœæ przez zero �0 oraz analiza rozk³adów
interwa³ów czasowych miêdzy kolejnymi przejœciami
przejœæ przez zero.

W celu wyznaczenia tonu krtaniowego F0, dokonu-
jemy na czasowym sygnale mowy p(t) filtracji dolno-
przepustowej, a nastêpnie wykonujemy analizê przejœæ
przez zero uzyskuj¹c �0. Na rysunku 6 pokazano cza-
sowy sygna³ mowy p(t). W górnej czêœci tego rysunku
pokazano „surowy” sygna³ mowy p(t), natomiast w dol-
nej jego czêœci ten sam sygna³ mowy po zastosowaniu
filtru dolnoprzepustowego.

Znajomoœæ statystycznych w³aœciwoœci tych rozk³a-
dów interwa³ów w czasie pozwala wyznaczyæ œredni¹
czêstotliwoœæ tonu krtaniowego oraz jej wartoœci z okre-
su na okres.
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3 Metody transformacji sygna³u z dziedziny czasu do dziedziny czêstotliwoœci przedstawiono w rozdziale prof. T. Zieliñskiego.

Rys. 5. Graficzna interpretacja przejœcia przez zero sygna³u
�ród³o: [1]



Analiza cepstralna. Metoda estymacji F0 opieraj¹ca
siê na dzia³aniach w dziedzinie czasu i czêstotliwoœci
jest analiza cepstralna (cepstral analysis). Umo¿liwia
ona ocenê wzajemnych stosunków czêstotliwoœci sk³a-
dowych spektralnych zawartych w badanym sygnale.
Szczególn¹ cech¹ cepstrum jest mo¿liwoœæ rozseparo-
wania w sygnale mowy p(t) sk³adowych zwi¹zanych
z dzia³aniem samego Ÿród³a dŸwiêku od efektów zwi¹-
zanych z transmisj¹ kana³u g³osowego. Je¿eli przez
E(�, m) oznaczymy widmo emisji dŸwiêku (sygna³u
mowy) w kolejnych oknach czasowych m, to cepstrum ce

sygna³u jest to widmo uzyskane z widma logarytmicz-
nego E(�, m)4 [3].

Je¿eli przez fz(�,m) oznaczymy widmo mocy Ÿród³a
dŸwiêku (g³oœni), a przez ft(�,m) charakterystykê czê-
stotliwoœciow¹ kana³u g³osowego podczas emisji tego

dŸwiêku, to logarytmiczne widmo emisji w kolejnych
oknach czasowych m przedstawia siê jako (4)

log ( , ) log ( , ) ( , )E m f m f mz t� � �� � (4)

Je¿eli w widmie sygna³u wystêpuje okresowe po-
wtarzanie siê pr¹¿ków to w cepstrum odpowiada temu
pr¹¿ek okresowoœci.

Na rysunku 7 przedstawiono wynik analizy cepstral-
nej sygna³u akustycznego mowy dla samog³oski „a”
o przed³u¿onej fonacji.

Na rysunku tym widaæ na nim wyraŸnie rozesparo-
wanie efektów dzia³ania Ÿród³a dŸwiêku (krtani) oraz
efektów transmisji kana³u g³osowego. Estymacja tonu
krtaniowego F0 z wyznaczonego w m-tym oknie cep-
strum polega na poszukiwaniu wartoœci maksymalnej
z jej przebiegu w zakresach 70÷500 Hz dla mê¿czyzn,
oraz 160÷960 Hz dla kobiet.

Wies³aw Wszo³ek, Maciej K³aczyñski
Mechanika wytwarzania g³osu

Rys. 6. Czasowy przebieg sygna³u mowy p(t) – dŸwiêk „a”, przed³u¿ona fonacja

4 Osobom znaj¹cym rachunek ró¿niczkowy i ca³kowy przypominamy, ¿e t¹ zale¿noœæ mo¿na opisaæ za pomoc¹ równania
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Rys. 7. Cepstrum sygna³u mowy



Algorytm wyznaczania stosunków czêstotliwoœci
harmonicznych do podharmonicznych (Subharmo-
nic to Harmonic Ratio – SHR). Badania pokazuj¹ [8], ¿e
wyznaczenie tonu krtaniowego F0 jest œciœle powi¹-
zane z stosunkiem czêstotliwoœci podharmonicznych do
harmonicznych. Kiedy wartoœæ SHR jest wystarczaj¹co
du¿a (powy¿ej 0,4), podharmoniczne staj¹ siê widoczne
w widmie sygna³u mowy, a postrzegane F0 jest o oktawê
ni¿sze ni¿ oryginalna czêstotliwoœæ drgañ fa³dów g³o-
sowych. Ta prawid³owoœæ prowadzi do stwierdzenia, ¿e
wyznacznikiem tonu krtaniowego mo¿e byæ oszacowa-
nie SHR.

Algorytm SHR oparty jest o analizê w dziedzinie
czêstotliwoœci o skali logarytmicznej.

W skali liniowej, sumê amplitud harmonicznych
przedstawiæ mo¿na jako (5), a sumê amplitud podhar-
monicznych jako (6) [10]:
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Natomiast w skali logarytmicznej zale¿noœci (5) i (6)
przyjmuj¹ odpowiednio postaæ (7) i (8):
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W skali logarytmicznej, wartoœci odciête przy któ-
rych znajduj¹ siê f0 zostaj¹ przesuniête, wzglêdem skali
liniowej widma, w równych odstêpach, tj. o log(2),
log(4), …, log(2N). Dla ca³ego widma, te przesuniêcia
zostaj¹ dodane razem i s¹ oznaczone jako (9):

SUMA f A f neven
n

N

(log ) (log log ( ))� �
�
! 2

1

(9)

Zgodnie z (9) zale¿noœæ (7) przybiera teraz postaæ
(10):

SH SUMA f even� ( log ( , ))0 5 0 (10)

oraz

SH SS SUMA f even� � ( log ( ))0,25 0 (11)

Postêpuj¹c analogicznie dla sk³adowych podharmo-
nicznych wyznaczamy zale¿noœæ (12):

SS SUMA f odd� ( log( , ))0 5 0 (12)

oraz

	�SUMA f odd( log( , ))0 25 0 (13)

Ró¿nicê miêdzy SUMAeven i SUMAodd mo¿na przed-
stawiæ jako:

DA f SUMA f SUMA feven odd(log ) (log ) – (log )� (14)

a na podstawie zale¿noœci (10)–(14) mo¿na okreœliæ:

DA f SH SS(log( , )) –0 5 0 � (15)

DA f SH SS(log( , )) –0 25 0 � � 	 (16)

Dla „regularnej” mowy, gdy SS�0, maksymalna
wartoœæ DA(*) wystêpuje dla log(0,25f0). Natomiast
w przypadku gdy sygna³ jest niestabilny i podharmoni-
czne wystêpuj¹ maksymalna wartoœæ DA(*) wyst¹pi dla
log(0,25f0) czyli gdy 	�0, a kolejna wartoœæ maksymal-
na dla log(0,5f0). Znalezienie maksymalnej wartoœci
DA(*) wi¹¿e siê z wykryciem tonu podstawowego F0.
Stosunek podharmonicznych do harmonicznych (SHR)
wyra¿a siê zale¿noœci¹:
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(17)

Zale¿noœæ ta jest spe³niona gdy SS < SH.

Bazuj¹c na przedstawionym algorytmie, najpierw
wyznacza siê SHR a nastêpnie ton krtaniowy F0: wy-
znaczaj¹c po³o¿enie globalnego maksimum oznaczonego
jako log(f1). Nastêpnie, rozpoczynaj¹c od tego punktu
wyznacza siê po³o¿enie lokalnego maksimum oznaczo-
nego jako log(f2), le¿¹cego w zakresie [log(1,75f1),
log(2,25f1)]. Ostatecznie, zale¿noœæ (17) mo¿e zostaæ
przedstawiona jako:

SHR
DA f DA f

A f DA f
�

�
0 5 1 2

1 2

,
(log )– (log )

(log ) (log )
(18)

Jeœli SHR jest mniejszy ni¿ 0,2, czêstotliwoœæ f2 jest
przyjmowana jako ton krtaniowy F0, w przeciwnym
wypadku przyjmujemy czêstotliwoœæ f1.

2.2. Elektroglotografia

Elektoglotografia jest nieinwazyjnym sposobem pomia-
ru impedancji elektrycznej g³oœni, mierzonej pomiêdzy
dwoma elektrodami umieszczonymi na skórze szyi ba-
danego, na poziomie krtani. Impedancja elektryczna
ulega zmianom podczas ruchu fa³dów g³osowych, pod-
czas ich zwarcia osi¹ga ona mniejsze wartoœci, a w okre-
sie rozwarcia wiêksze. Zmiana impedancji przy zwarciu
wynosi od 1 do 2% ca³kowitej impedancji szyi w bada-
nym obszarze. Na rysunku 8 przedstawiono elektroglo-
tograf firmy KAYPentax.
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Z kolei na rysunku 9 pokazano sposób mocowania
elektrod na szyi pacjenta.

Pomiar impedancji wykonywany jest z wykorzysta-
niem sygna³u sinusoidalnego o czêstotliwoœci w zakre-
sie od 300 kHz do 5 MHz. Sygna³ ten jest wysy³any za
pomoc¹ wspomnianych elektrod (rys. 9) i dobrze prze-
nika przez mniej przewodz¹c¹ warstwê skóry. Zarejest-
rowany po zdemodulowaniu sygna³ jest przetworzony
i gromadzony w pamiêci komputera w postaci przebie-
gów czasowych. Tak zarchiwizowany podaje siê pre-
emfazie oraz dalszej analizie. Typowy przebieg sygna³u
EGG pokazano na rysunku 10 [6].

Rysunek 10 przedstawia glotogram, czyli czasowy
przebieg sygna³u elektroglotograficznego samog³oski „a”
o przed³u¿onej fonacji, prawid³owego mêskiego g³osu.

Na tym rysunku dodatkowo zaznaczono pojedynczy
okres T0 przebiegu sygna³u EGG oraz 4 fazy ruchu fa³-
dów, tj.:
1. faza zamkniêcia,
2. faza otwierania,
3. faza otwarcia,
4. faza zamykania5.

Wies³aw Wszo³ek, Maciej K³aczyñski
Mechanika wytwarzania g³osu

Rys. 8. Widok elektroglotografu firmy KAY

Rys. 9. Elektrody pomiarowe

Rys. 10. Przebieg czasowy sygna³u EGG – glotogram

5 Czytelnika chc¹cego zg³êbiæ tajniki i zastosowanie tej metody odsy³am do pracy habilitacyjnej: Marasek K.: Electroglotto-
graphy description of voice quality, Phonetic AIMS, Univesitat Stuttgard, 1997.

Rys. 11. Uœrednione widmo samog³oski „a” o przed³u¿onej fonacji. Wzorzec mêski



Na rysunku 11 pokazano widmo tonu podstawowe-
go dla dŸwiêku „a”.

Elektroglotografia nie okreœla ruchów ka¿dego fa³du
z osobna, pozwala jednak w porównaniu z innymi me-
todami na dok³adniejsz¹ reprezentacje fazy zamykania
i otwierania fa³dów g³osowych, szczególnie w pionie –
co daje mo¿liwoœæ bezpoœredniego mierzenia przebiegu
i wyznaczenia tonu podstawowego. Wad¹ tej metody
jest koniecznoœæ stosowania stosunkowo drogiego spe-
cjalistycznego sprzêtu pomiarowego, a w przypadku jej
stosowania u dzieci lub osób po przeprowadzonych za-
biegach chirurgicznych w rejonie krtani mo¿e byæ uci¹¿-
liwa lub ca³kowicie niemo¿liwa.
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4.5.A. Czym jest i do czego d¹¿y bionika?
Andrzej Samek

1. BIONIKA, RYS HISTORYCZNY

Przyroda by³a dla cz³owieka od zarania jego rozwoju
Ÿród³em inspiracji. Dopiero jednak ostatnie piêædziesiê-
ciolecie uœwiadomi³o ludziom jak doskona³e s¹ rozwi¹-
zania wystêpuj¹ce w œwiecie zwierz¹t i roœlin. Ta w³aœ-
nie œwiadomoœæ doprowadzi³a do powstania nowej dys-
cypliny naukowej – bioniki.

Nie sposób tu pomin¹æ prekursora badañ przyrody
dla celów technicznych jakim by³ w okresie renesansu,
wszechstronnie uzdolniony Leonardo da Vinci (1452–
–1519). Interesowa³ siê on tak¿e lataniem i uzna³, ¿e
proste wzorowanie siê na locie ptaków i budowie ich
skrzyde³ nie przyniesie rezultatów. Szkic jego maszyny
lataj¹cej oparty by³ na budowie skrzyde³ nietoperza
(rys. 1).

Marzenia cz³owieka o lataniu ci¹gle kierowa³y jego
wzrok na lot nietoperzy i ptaków. Przyk³adem mo¿e byæ
Francuz Clement Ader, który w 1892 r. skonstruowa³
aparat o skrzyd³ach nietoperza „Eole”, napêdzany ma-
szyn¹ parow¹ (rys. 2). W 1897 r. wykona³ pierwszy lot
w Europie. Tak¿e Otto Lilienthal, zbudowa³ w tym
okresie rodzaj lataj¹cego skrzyd³a i opublikowa³ ksi¹¿-
kê o locie ptaków.

Niezwyk³ym przyk³adem samolotu wzorowanego na
kszta³cie go³êbia by³ samolot Etrich-Taube (rys. 3),
u¿ytkowany w lotnictwie wojskowym Austrii w latach
1910–1914. Zbudowali go Ignacy i Igo Etrich, ojciec
i syn, którzy przez swoje badania nad zachowaniem siê
w powietrzu nasiona jawajskiej liany, zanonii (Zanonia
macrocarpa), wnieœli tak¿e swój wk³ad w koncepcje la-
taj¹cego skrzyd³a.

Zamkniête dotychczas dyscypliny wiedzy zaczynaj¹
siê wzajemnie przenikaæ. Powstaj¹ nowe interdyscypli-
narne dziedziny wiedzy. Stwarzaj¹ one zaskakuj¹ce
mo¿liwoœci. Coraz wyraŸniej uwidacznia siê doskona-
³oœæ rozwi¹zañ wystêpuj¹cych w œwiecie istot ¿ywych.

Rys. 1. Model lotni wykonanej na podstawie szkiców
Leonarda da Vinci

�ród³o: Le invencione della natura a la bionica. V. Coineau, Ed.
Paoline 1989

Rys. 3. Samolot Etrich Taube wzorowany na kszta³cie
go³êbia

�ród³o: archiwum autora (opracowanie w³asne)

Rys. 2. Samolot parowy 1892, Clement Ader
�ród³o: Le invencione della natura a la bionica. V. Coineau, Ed.

Paoline 1989 + Military Aircraft



W porównaniu z nimi osi¹gniêcia techniczne cz³owieka
nie wydaj¹ siê ju¿ tak wspania³e. Badania przyrodnicze
mog¹, wiêc staæ siê inspiracj¹ dla nowych rozwi¹zañ
technicznych. W ten sposób powsta³a nowa dyscyplina,
bionika.

Powstanie nowej dyscypliny zapocz¹tkowa³o utwo-
rzenie w 1956 r. przez Johna Keto, kierownika Aerona-
utical System Division zespo³u, który podj¹³ prace nad
zbadaniem mo¿liwoœci wykorzystania osi¹gniêæ biolo-
gii w technice.

W rok póŸniej, w 1957 r. powsta³ komitet maj¹cy na
celu zbadanie w³aœciwoœci systemów biologicznych do-
tycz¹cych przetwarzania sygna³ów i informacji. W roku
1956 Jack Steele wprowadzi³ dla nowej dyscypliny okre-
œlenie „bionics” – wywodz¹c je z biologii.

Zgodnie z definicj¹ Steele’a by³a to nauka o uk³adach
pracuj¹cych wed³ug wzorców, którymi s¹ uk³ady ¿ywe.

W 1960 r. odby³o siê pierwsze sympozjum poœwiê-
cone bionice. Od tego czasu datuje siê pocz¹tkowo
skromny, a póŸniej ogarniaj¹cy coraz to nowe dziedziny
rozwój bioniki, a tak¿e jej podzia³ na bardziej wyspecja-
lizowane dziedziny.

Podstawowa definicja bioniki nie uleg³a jednak wiê-
kszym zmianom i mo¿na j¹ uj¹æ nastêpuj¹co:

Bionika jest interdyscyplinarn¹ dziedzin¹ wiedzy,

której zadaniem jest systematyczne badanie istot

¿ywych w celu rozwi¹zywania technicznych, techno-

logicznych i architektonicznych problemów.

Wystêpuj¹ce w organizmach struktury i procesy
mog¹ s³u¿yæ jako podstawa budowy modeli, wzorców
lub byæ inspiracj¹ nowych rozwi¹zañ w konstrukcji
i technologii w ró¿nych dziedzinach techniki, a zw³asz-
cza w budowie maszyn.

G³ówne obszary badañ z zakresu bioniki, które do-
tychczas przynios³y lub mog¹ w przysz³oœci przynieœæ
znacz¹ce efekty przedstawiono na rysunku 4. Nale¿¹ do
nich badania zakresu biokinematyki, poruszania siê orga-
nizmów l¹dowych, biohydrodynamiki i bioaerodyna-
miki, biokomunikacji, a tak¿e badania struktur roœlin
i zwierz¹t.

Powstanie bioniki doprowadzi³o tak¿e do pewnych
zasadniczych zmian dotychczasowego stosunku cz³o-
wieka do przyrody. Utworzy³a siê bowiem relacja po-
miêdzy cz³owiekiem, a przyrod¹ o nowym, nie wystê-
puj¹cym dot¹d charakterze.

Badaniami z zakresu bioniki interesuj¹ siê nie tylko
specjaliœci z dziedzin technicznych, mechaniki, budowy
maszyn, materia³oznawstwa, robotyki czy cybernetyki
wykorzystuj¹c je do celów technicznych. Jest to rów-
nie¿ obszar badañ przyrodniczych zoologów, botani-
ków, i tutaj doœæ istotnej zmianie ulega ich postawa. Za-
miast podstawowych dot¹d metod opisowych, zaczyna
siê pojawiaæ analiza funkcjonalna badanych obiektów
œwiata przyrody.

Rozpatrywanie organizmu jako systemu biologicz-
nego, a zw³aszcza tworzenie modeli zbli¿a przyrod-
ników do podejœcia in¿ynierskiego, stosowania metod
analizy i syntezy. Wymaga równie¿ nowego filozoficz-
nego ujêcia relacji cz³owiek – przyroda i stwarza nowe
wyzwanie dla filozofii przyrody.

Narastaj¹cy bowiem kryzys ekologiczny o globalnym
charakterze spowodowa³, ¿e obecnie dotychczasowe re-
lacje dotycz¹ce cz³owieka i otaczaj¹cego go œwiata
budz¹ w¹tpliwoœci. Wywodz¹ce siê jeszcze z XIX w.
pogl¹dy o cz³owieku jako w³adcy i pana przyrody, ule-
gaj¹ zasadniczym zmianom. Wspó³czesny cz³owiek,
zw³aszcza in¿ynier, zaczyna dostrzegaæ w przyrodzie
mistrza i wzorce nieosi¹galnie doskona³ych rozwi¹zañ
technicznych (rys. 5).

Obserwowaæ mo¿na rewizjê pojêæ filozoficznych
dotycz¹cych okreœlenia tego co potocznie nazywano
przyrod¹. Dotychczasowe w¹skie, scjentyczne pojmo-
wanie przyrody jako obszaru bêd¹cego wy³¹czn¹ do-
men¹ badañ przyrodniczych zosta³o zakwestionowane.
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Rys. 4. Wa¿niejsze obszary badañ bionicznych
�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 5. Zmiana stosunku cz³owieka do przyrody
�ród³o: opracowanie w³asne



Pojawi³o siê jednak szereg niejasnoœci dotycz¹cych sa-
mego okreœlenia co nale¿y rozumieæ przez przyrodê lub
filozofiê przyrody.

Mo¿na bowiem rozumieæ przyrodê jako ca³oœæ
tego co istnieje, a wiêc nie istnieje nic, co nie by³oby
przyrod¹.

Mo¿na równie¿ rozumieæ przyrodê regionalnie,
jako pewien okreœlony obszar niepokrywaj¹cy wszyst-
kiego co istnieje.

Podobnie do tych dwóch podejœæ filozoficznych spo-
sobów okreœlenia przyrody, wyodrêbnia siê równie¿
dwa podejœcia do sposobów poznania przyrody.

Mo¿na uznaæ, ¿e nauki przyrodnicze potrafi¹ opisaæ
i wyjaœniæ wszystko co wystêpuje w przyrodzie. Jest to
podejœcie scjentyczne.

Mo¿na równie¿ przyj¹æ, ¿e do opisania i wyjaœnienia
wszystkich zjawisk wystêpuj¹cych w przyrodzie nauki
przyrodnicze nie s¹ wystarczaj¹ce, a do jej pe³nego zro-
zumienia konieczne jest podejœcie pluralistyczne.

Kombinacja tego rodzaju mo¿liwoœci ró¿nego okreœ-
lenia przyrody i sposobów jej rozumienia prowadzi do
czterech podstawowych, ró¿nych stanowisk w przestrze-
ni formowania filozofii przyrody.

Najbardziej rozpowszechnionym wœród filozofów
stanowiskiem jest uznawanie przyrody jako obszaru re-
gionalnego, oraz przyjêcie, ¿e nauki przyrodnicze s¹
podstawowym narzêdziem jej poznania. Powstanie bio-
niki spowodowa³o pewn¹ zmianê pojêæ ze wzglêdu na
pojawienie siê zupe³nie nowych, œwiadomych relacji
przyroda – technika. Celowe zatem bêdzie bli¿sze omó-
wienie tych relacji.

Bionika poszukuje wystêpuj¹cych w przyrodzie roz-
wi¹zañ jako wzorców pomocnych w projektowaniu
konstrukcyjnym i technologicznym. Tworzony jest za-
tem pewien model bêd¹cy podstawa do dalszej dzia³al-
noœci technicznej.

Zasady przenoszenia modelu pomiêdzy biologi¹
i technik¹ nie s¹ jednoznacznie okreœlone z filozoficz-
nego punktu widzenia.

Odró¿niæ bowiem mo¿na dwa podstawowe pojêcia
modelu:
1) pojêcie formalno-semantyczne,
2) pojêcie materialno-semantyczne.

Pojêcie formalno-semantyczne opiera siê na two-
rzeniu matematyczno-abstrakcyjnej struktury, bêd¹cej
prawzorem. Odtwarzana jest ona w pewnych zdetermi-
nowanych, specjalnych, logicznie bogatych strukturach
szczególnych, które bêd¹c modelami tworz¹ rozwi¹za-
nia o okreœlonym stopniu parametryzacji.

Pojêcie materialno-semantyczne opiera siê na wy-
szukanym wzorcu materialnym, zaczerpniêtym w przy-
padku bioniki z przyrody. Pragmatyczne ujêcie modelu
tego rodzaju oparte jest na formule: „dla jakiegoœ u¿yt-
kownika modelu Z dla okreœlonego celu C, X jest mo-
delem Y, co mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co (rys. 6).

Przyk³ad rozwi¹zania opartego na takim typie mo-
delu mo¿na przedstawiæ w postaci przedstawionej na
rysunku 7.

Istota zagadnienia polega na tym, ¿e wzorzec uzys-
kany w wyniku badañ bionicznych jest konkretnym
przypadkiem wystêpuj¹cym w przyrodzie, a powsta³ym
w wyniku rozwoju ewolucyjnego danego gatunku czy
rodzaju, na skutek specyficznych uwarunkowañ i oko-
licznoœci, przewa¿nie trudnych do dok³adnego opisu.

Konieczne jest zatem przekszta³cenie wzorca w mo-
del, bêd¹cy podstaw¹ dalszej dzia³alnoœci technicznej.

2. METODYKA BADAÑ BIONICZNYCH

Poszukiwanie rozwi¹zañ o okreœlonym stopniu analogii
prowadzi w praktyce do znalezienia wzorca, konkretne-
go rozwi¹zania wystêpuj¹cego w okreœlonym organiz-
mie lub grupie organizmów. To rozwi¹zanie, a czêœciej
zbiór rozwi¹zañ mo¿e umo¿liwiæ stworzenie pewnej
syntezy, modelu rozwi¹zania znalezionego w przyro-
dzie, które z kolei mo¿e byæ podstaw¹ do stworzenia
uproszczonego modelu technicznego.

Nale¿y zatem raczej uznaæ, ¿e znajdywane w przy-
rodzie rozwi¹zania nie s¹ rozwi¹zaniami w postaci mo-
deli, a konkretnymi rozwi¹zaniami powsta³ymi w wy-
niku procesu ewolucyjnego, dostosowania siê danego
organizmu lub populacji do wystêpuj¹cych warunków.
Budowa na tej podstawie modelu fizycznego, lub nawet
matematycznego mo¿e byæ bardzo ¿mudn¹ procedur¹,
która nie zawsze zostaje uwieñczona sukcesem. Dlatego
te¿ wczeœniej wyszukany wzorzec przyrodniczy jest
przewa¿nie bezpoœrednio adaptowany dla celów tech-
nicznych.

Andrzej Samek
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Rys. 6. Pojêcie materialno-semantyczne modelu
�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 7. Przyk³ad rozwi¹zania opartego na modelu
materialno-semantycznym
�ród³o: opracowanie w³asne



Przedstawiona na rysunku 8 strategia jest jedno-
czeœnie najbardziej ogóln¹ zasad¹ wykorzystywania ba-
dañ bionicznych i w rzeczywistoœci mo¿e wyst¹piæ sze-
reg ró¿norodnych jej odmian.

Ró¿norodnoœæ œwiata przyrody powoduje, ¿e bada-
nia wystêpuj¹cych w organizmach zwierz¹t i roœlin zja-
wisk dotyczyæ mog¹ ogromnego obszaru zagadnieñ,
z których wiele jest od dawna przedmiotem zaintere-
sowania techniki. Wystarczy wymieniæ zagadnienia zwi¹-
zane z nowoczesnymi materia³ami, projektowaniem
kszta³tu konstrukcji o wysokiej w³asnoœciach wytrzyma-
³oœciowych, czy odbiorem i przetwarzaniem informacji.

Mo¿na by wyodrêbniæ kilka sposobów wykorzystania
wiedzy przyrodniczej:

– wiedza in¿ynierska wzbogacona zostaje o pewien
zasób wiedzy przyrodniczej o okreœlonym charak-
terze, co powoduje ogólny wzrost inwencji twór-
czej w rozwi¹zywaniu problemów technicznych,

– badania przyrodnicze prowadzone tylko w celach
poznawczych zostaj¹ wykorzystane i zastosowane
w okreœlonych rozwi¹zaniach technicznych,

– istniej¹ce okreœlone zadanie techniczne jest rozwi¹-
zywane przez wspó³pracuj¹ce zespo³y techników
i przyrodników, poprzez poszukiwanie wzorców
w przyrodzie i tworzenie modeli.

W pierwszym przypadku nabyta przez in¿yniera
w czasie studiów wiedza przyrodnicza zmienia jego œwia-

topogl¹d i poszerza horyzonty myœlowe. St¹d celowoœæ
prowadzenia w wy¿szych uczelniach technicznych przed-
miotu „bionika”. Przede wszystkim jednak, prowadze-
nie wyk³adów z bioniki pobudza aktywn¹, twórcz¹ po-
stawê przysz³ego in¿yniera. Przeœwiadczenie, ¿e oprócz
rozwi¹zañ technicznych stworzonych przez cz³owieka,
wystêpuj¹ w przyrodzie podobne rozwi¹zania niekiedy
o znacznie wy¿szym poziomie doskona³oœci, jest istot-
nym elementem tej postawy. Prowadzi ona do poszuki-
wania nowych niekonwencjonalnych rozwi¹zañ i do
szerszego zrozumienia relacji pomiêdzy cz³owiekiem
i natur¹. Relacja ta formuje tak¿e pewn¹ filozofiê przy-
rody i ma tak¿e du¿e znaczenie dla zagadnieñ zwi¹za-
nych z ochron¹ œrodowiska (rys. 9).

W drugim przypadku zostaj¹ wykorzystane i zasto-
sowane w okreœlonych rozwi¹zaniach technicznych ba-
dania przyrodnicze, które pocz¹tkowo prowadzone by³y
tylko w celach poznawczych.

W trakcie badañ zidentyfikowane zostaje nieznane
zjawisko wystêpuj¹ce w przyrodzie, które nastêpnie
podlega bardziej szczegó³owej analizie w celu jego po-
znania i wyjaœnienia. W wielu przypadkach jego adap-
tacja i zastosowanie techniczne jest efektem niemal
przypadkowym, a jednak maj¹cym du¿e znaczenie dla
postêpu i rozwoju techniki. Mo¿na by przytoczyæ jako
przyk³ady budowê skóry delfina, czy tzw. efekt lotosu.
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Rys. 8. Ogólna strategia badañ bionicznych
�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 9. Wp³yw wiedzy przyrodniczej na twórczoœæ in¿yniersk¹
�ród³o: opracowanie w³asne



Warunkiem szybkiego wykorzystania takich badañ
jest przep³yw informacji, otwartoœæ i wzajemne zrozu-
mienie pomiêdzy dwoma doœæ odrêbnymi œrodowis-
kami, in¿ynierów i przyrodników. Sprzyjaæ temu mog¹
wzajemne kontakty wymiana doœwiadczeñ i wspó³praca
(rys. 10).

W trzecim przypadku istniej¹ce zadanie projektowe
jest rozwi¹zywane przez wspó³pracuj¹ce zespo³y in¿y-
nierów i przyrodników. Okreœlone zadanie projektowe
jest jednym etapów projektowania nowej konstrukcji
i wspó³praca z przyrodnikami ma miejsce, je¿eli istniej¹
przes³anki, ¿e mo¿na znaleŸæ rozwi¹zanie w przyrodzie
pewnym analogii do poszukiwanego rozwi¹zania zada-
nia projektowego. Po okreœleniu uwarunkowañ roz-
wi¹zania, wykorzystuj¹c zasób wiedzy przyrodniczej
jakim dysponuje zespó³ przyrodników, nastêpuje po-
szukiwanie rozwi¹zañ o dostatecznym wysokim stopniu
analogii. Otrzymane wzorce s¹ podstaw¹ do budowy
uproszczonego modelu rozwi¹zania i poszerzaj¹ mo¿-
liwoœci koncepcyjne projektu. Wymaga to œcis³ej wspó³-
pracy, dok³adnego podzia³u zakresu zadañ i wzajemne-
go zrozumienia obu zespo³ów specjalistów (rys. 11).

W zale¿noœci od charakteru zadania projektowego,
dla którego badania bioniczne wydaj¹ siê byæ uzasad-
nione mog¹ wyst¹piæ trzy podstawowe przypadki:

– nale¿y zaprojektowaæ z³o¿ony obiekt o nietypo-
wym rozwi¹zaniu realizuj¹cy funkcjê globaln¹ (F)
przy za³o¿onych wymaganiach i ograniczeniach.
Mo¿e to byæ np. urz¹dzenie mobilne poruszaj¹ce
siê w ograniczonym obszarze, w rurze, na œcianie
budynku, po kratownicy mostu. Mo¿na przyj¹æ, ¿e
dotychczas brak jest tego rodzaju urz¹dzenia,

– nale¿y zaprojektowaæ okreœlony zespó³ obiektu,
który realizuje stosunkowo prost¹ funkcjê czêœcio-
w¹ obiektu (f). Podobne rozwi¹zania mog¹ byæ ju¿
realizowane, ale badania przyrodnicze mog³yby
wskazaæ rozwi¹zania o wy¿szym stopniu optymali-
zacji. Mo¿e to byæ pedipulator o wymaganej cha-
rakterystyce, manipulator ze specjalnym chwyta-
kiem, specjalny zamek lub urz¹dzenie blokuj¹ce,

– nale¿y wyszukaæ odpowiedni zbiór cech {C} obiek-
tu, który jest potrzebny do realizacji jego funkcji.
Mo¿e to byæ np. sposób maskowania, zmiana ubar-
wienia, zmniejszenie oporu w czasie ruchu, poch³a-
nianie lub rozpraszanie fal.

Andrzej Samek
Czym jest i do czego d¹¿y bionika?

Rys. 10. Wykorzystanie badañ przyrodniczych w technice
�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 11. Zespo³owe rozwi¹zywanie zadania projektowego
�ród³o: opracowanie w³asne



Z³o¿onoœæ zadañ zale¿eæ bêdzie od z³o¿onoœci zada-
nia projektowego. Nie zawsze jednak projektowany jest
obiekt o du¿ej z³o¿onoœci, wymagaj¹cy bardzo praco-
ch³onnych badañ du¿ej grupy specjalistów. Najczêœciej
wyst¹piæ mog¹ przypadki, ujête w drugiej i trzeciej
pozycji.

Nale¿a³oby przeanalizowaæ w którym etapie procesu
projektowania prowadzone byæ mog¹ wspólnie z grup¹
specjalistów, przyrodników badania bioniczne.

Na rysunku 12 przedstawiono uproszczony algorytm
dzia³añ w czasie realizacji procesu projektowania, typowy
dla przemys³u motoryzacyjnego. Stosunkowo szerzej
przedstawiono twórcz¹ fazê projektowania, a fazê plano-
wania i uruchomienia produkcji tylko w podstawowym za-
rysie. Wynika to z przedmiotu rozwa¿añ, mo¿liwoœci wyko-
rzystania badañ bionicznych. Wydaje siê, ¿e co najmniej
w trzech zdaniach projektowych przedstawionych na
rysunku 2.5 mo¿na wykorzystaæ badania przyrodnicze.
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Rys. 12. Struktura procesu projektowania i mo¿liwoœci wykorzystania bioniki
�ród³o: opracowanie w³asne



W analizie wstêpnej, kiedy rozwa¿ane s¹ i poszuki-
wane wszelkie dostêpne rozwi¹zania koncepcyjne o zbli-
¿onym do za³o¿eñ podstawowym charakterze nawet
pobie¿nie przeszukanie obszaru œwiat istot ¿ywych
w poszukiwaniu rozwi¹zañ, wydaje siê uzasadnione
i uaktywnia kreatywn¹ postaw¹ projektanta.

W etapie poszukiwania koncepcji, zagadnienie to
nabiera znacznie wiêkszego znaczenia. Poszukiwanie
o charakterze chaotycznym tzw. „burza mózgów” do-
puszcza rozwa¿anie wszelkich, zw³aszcza niekonwen-
cjonalnych rozwi¹zañ. Poszukiwanie o charakterze ana-
litycznym mo¿e ju¿ byæ powi¹zane z badaniami bio-
nicznym bezpoœrednio.

Wreszcie etap wstêpny, wariantowanie i wybór roz-
wi¹zañ stwarza najszersze mo¿liwoœci wykorzystania
badañ na wybranymi grupami organizmów, oraz uœciœla
zakres badañ.

Wspó³praca specjalistów, jakiej wymagaj¹ badania
z zakresu bioniki, narzuca koniecznoœæ wzajemnego
zrozumienia ró¿nic postaw i metod, które cechuj¹ nauki
przyrodnicze i techniczne. Brak wspólnego jêzyka pojê-
ciowego biologów i techników stwarzaæ mo¿e du¿e trud-
noœci we wspólnych badaniach i ocenie ich wyników.

W bardzo ogólnym ujêciu mo¿na scharakteryzowaæ
pracê biologa w sposób nastêpuj¹cy:

– w badaniach przewa¿aj¹ metody opisowe, okreœla-
j¹ce cechy budowy, zachowanie i œrodowisko,
w którym wystêpuje dany organizm,

– poszukiwane s¹ wspó³zale¿noœci pomiêdzy budo-
w¹, a zachowaniem siê organizmu, oraz ogólne pra-
wa rz¹dz¹ce organizmami,

– badane s¹ zmiany organizmów w ich historycznym
rozwoju, oraz wynikaj¹ce z nich powi¹zania,

– przewa¿nie brak jest mo¿liwoœci deterministyczne-
go, a w szczególnoœci matematycznego opisu cech
i funkcji organizmów,

– wystêpuje brak znajomoœci zagadnieñ technicznych,
zw³aszcza zwi¹zanych z konstrukcj¹ i technologi¹
maszyn i urz¹dzeñ, oraz metod pracy w przemyœle
maszynowym.

Z kolei pracê techników, zw³aszcza in¿ynierów bu-
dowy maszyn charakteryzuje:

– w badaniach przewa¿aj¹ metody analizy i syntezy,
okreœlaj¹ce wystêpuj¹ce w obiektach zjawiska
w oparciu o prawa fizyki i chemii,

– d¹¿y siê do deterministycznego, matematycznego
opisu charakterystyki i funkcji projektowanych
i u¿ytkowanych maszyn i urz¹dzeñ,

– projektowanie nowych konstrukcji opiera siê czêsto
w du¿ym stopniu na ju¿ istniej¹cych i sprawdzonych
rozwi¹zaniach,

– znajomoœæ form i bogactwo taksonów wystêpuj¹-
cych w przyrodzie jest raczej ograniczona,

– trudna do zaakceptowania jest niemo¿noœæ przed-
stawiania modeli form ¿ywych w postaci matema-
tycznych opisów.

Wzajemne zrozumienie charakteru dzia³alnoœci nau-
kowej drugiej strony i obiektywna ocena wyników po-
winny byæ gwarancja efektów wzajemnej wspó³pracy
w dziedzinie bioniki.

Ogólny zarys wspó³pracy obu zespo³ów i strukturê
przebiegu badañ bionicznych podano na rysunku 13.
Zasadniczo sk³ada siê ona z trzech etapów, okreœlenia
charakterystyki obiektu, analizy biologicznej i syntezy.

Szczegó³owy algorytm dzia³añ realizowanych w trzech
wymienionych etapach podano na rysunkach 14–16.

Dzia³ania zale¿eæ bêd¹ od zadania technicznego, któ-
rego trzy podstawowe mo¿liwoœci omówiono uprzed-
nio W przypadku z³o¿onego obiektu nale¿y okreœliæ
jego charakterystykê {C}, za³o¿on¹ funkcjê globaln¹
(F), uwzglêdniaj¹c ograniczenia wynikaj¹ce z obszaru,
w którym obiekt realizuje funkcjê (F) i cech œrodowiska.
Nastêpnie nale¿y wyodrêbniæ w funkcji globalnej zbiór
funkcji czêœciowych: F = {f}i okreœliæ ich szczegó³owe
charakterystyki {C}fi. Wreszcie nale¿y dokonaæ wybo-
ru funkcji czêœciowych (f), dla których prowadzone
bêd¹ dania analogicznych funkcji wystêpuj¹cych wœród
organizmów (fo).

W czêœci drugiej (rys. 15) Nale¿y najpierw, dokonaæ
wstêpnego wyboru grup organizmów realizuj¹cych po-
szukiwan¹ funkcjê czêœciow¹ (fo) z odpowiednim stop-
niem analogii do funkcji zadanej (f). Stopieñ analogii
mo¿e byæ ró¿ny i dotyczyæ ona mo¿e funkcji o ró¿nym
charakterze, jak, budowy uk³adu kinematycznego, stop-
nia ruchliwoœci, uk³adu miêœni (si³owników), systemu
sterowania, warunków œrodowiska.

Po dokonaniu wyboru, prowadzone s¹ pocz¹tkowo
wstêpne badania grupy organizmów, a nastêpnie bada-
nia szczegó³owe. Maj¹ one na celu mo¿liwie dok³adne
okreœlenie charakterystyki i opisu funkcji (fo), realizo-
wanej przez badany organizm. Badania w zale¿noœci od
wymagañ prowadzone byæ mog¹ w ró¿ny sposób, za po-
moc¹ ró¿norodnej aparatury poprzez obserwacjê makro-
i mikroskopow¹, a tak¿e poprzez badania anatomiczne.
Ta czêœæ dzia³añ jest realizowana doœwiadczonych w tego
rodzaju pracach biologów.

Andrzej Samek
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Rys. 13. Ogólny zarys wspó³pracy zespo³ów
�ród³o: opracowanie w³asne
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Rys. 14. Pierwsza czêœæ zespo³owego projektowania z wykorzystaniem bioniki
�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 15. Druga czêœæ zespo³owego projektowania z wykorzystaniem bioniki
�ród³o: opracowanie w³asne



Uzyskane wyniki pozwalaj¹ na opracowanie wzorca,
który jest podstaw¹ do utworzenia uproszczonego mo-
delu technicznego. Wówczas w czêœci trzeciej (rys. 16),
przyst¹piæ mo¿na do syntetycznego opisu uk³adu reali-
zuj¹cego w organizmie funkcjê (fo), analogiczn¹ do za-
danej funkcji (f) projektowanego obiektu. Jest on pod-
staw¹ do zaproponowania uproszczonego modelu obiek-
tu technicznego realizuj¹cego funkcjê czêœciow¹ (f).
Zazwyczaj, w porównaniu z doskona³oœci¹ rozwi¹zania
wystêpuj¹cego w przyrodzie, model obiektu technicz-
nego wydaje siê byæ bardzo prymitywnym. Uproszcze-
nia wynikaj¹ zarówno z braku mo¿noœci stosowania od-
powiednich materia³ów, niemo¿noœci uzyskania spraw-
nej przemiany energetycznej, a tak¿e trudnoœci sterowa-
nia i ograniczonymi mo¿liwoœciami komunikacji ze œro-
dowiskiem. Nie mniej jednak opracowany model, lub
modele wzbogacaj¹ mo¿liwoœci rozwi¹zania konstruk-
cyjnego, zwiêkszaj¹c zbiór rozwi¹zañ. Uzyskane wyni-
ki badañ inspiruj¹ twórcz¹ dzia³alnoœæ in¿yniera, posze-
rzaj¹ jego horyzonty myœlowe.

W wyniku badañ bionicznych pojawiaj¹ siê liczne
patenty, a mimo tego, ¿e wiele rozwi¹zañ jest obecnie

niemo¿liwe, s¹ one wyzwaniem przysz³oœci i przyspie-
szaj¹ rozwój maszyn i urz¹dzeñ, toruj¹c nowe drogi dla
rozwoju techniki.

3. ORGANIZMY I MASZYNY

3.1. System techniczny i system biologiczny

System techniczny jest zbiorem obiektów, które s¹ ze
sob¹ powi¹zane okreœlonymi zale¿noœciami realizuje
zadan¹ funkcjê i jest wyodrêbniony ze œrodowiska.

System techniczny jest wiêc opisany przez:
– zbiór charakterystyk, cech systemu {C},
– funkcjê systemu F, bêd¹c¹ przewa¿nie zbiorem

funkcji czêœciowych F = {f} umo¿liwiaj¹cych rea-
lizacjê funkcji globalnej F,

– strukturê systemu w postaci grafu, w którym wierz-
cho³ki (W) przedstawiaj¹ obiekty, (elementy) sys-
temu, a ³uki (G)przedstawiaj¹ zale¿noœci pomiêdzy
elementami systemu,

Przyk³adem systemu technicznego mo¿e byæ obra-
biarka (rys. 17).

Andrzej Samek
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Rys. 16. Trzecia czêœæ zespo³owego projektowania z wykorzystaniem bioniki
�ród³o: opracowanie w³asne



W wyniku jej dzia³ania przedmiot obróbki Pj zmie-
nia sw¹ charakterystykê z pocz¹tkowej Pj{Ci} na koñ-
cow¹ Pj{Ci+1} po opuszczeniu obrabiarki. W obrabiar-
ce wyodrêbniono elementy i zespo³y:

– KNS, zespó³ korpusu, napêdu i sterowania,
– ZPS, ZNS, zespo³y przedmiotowe i narzêdziowe,

po³¹czone z korpusem w sposób sta³y, uniemo¿li-
wiaj¹cy ich wymiennoœæ ze wzglêdu na mo¿liwoœci
technologiczne systemu,

– ZPW, ZNW, zespo³y przedmiotowe i narzêdziowe
wymienne (oprzyrz¹dowanie

– przedmiotowe i narzêdziowe dobierane ze zbiorów
{ZPW} i {ZNW} w zale¿noœci od realizowanej
przez system funkcji,

– N, narzêdzie lub zespó³ narzêdzi dobierane ze zbioru
narzêdzi {N}, w zale¿noœci od realizowanej przez
system funkcji, które powoduje zmianê charaktery-
styki przedmiotu obróbki przez wywieran¹ si³ê
skrawania (Fs)

– Pj, przedmiot obróbki o danej charakterystyce po-
cz¹tkowej i koñcowej.

Pomiêdzy zespo³ami i elementami systemu wystêpu-
j¹ powi¹zania, zwykle jako wiêzi lokalizacji (L), si³y (F)
i wiêzi kinematyczne (K).

System realizuje sw¹ funkcjê, gdy dostarczana jest
energia (E), odpowiednia informacja (I), oraz inne œrod-
ki jak np. ch³odziwo (W).

Wynikiem dzia³ania systemu jest zmiana charaktery-
styki przedmiotu obróbki. System wytwarza tak¿e przed-
mioty obróbki niezgodne z ¿¹dan¹ charakterystyka, bra-
ki (B), oraz odpady np. wióry (O).

Przedstawienie w podobny sposób systemu biolo-
gicznego jest praktycznie niemo¿liwe zarówno ze wzglê-
du na z³o¿onoœæ wystêpuj¹cych w nim uk³adów, jak
i wielorakoœæ zachodz¹cych pomiêdzy nimi powi¹zañ.

Istniej¹ jednak pewne analogie, które pozwalaj¹ na
przedstawienie na rysunku 18 niezwykle uproszczonej
próby systemu biologicznego i pokazania wyodrêbnionych
w organizmie uk³adów o okreœlonej funkcji, analogicznie
do systemu technicznego np. dla wy¿szego bezkrêgowca,
owada.
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Rys. 17. Model systemowy techniczny – obrabiarka
�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 18. Uproszczony model systemowy organizmu
�ród³o: opracowanie w³asne



Wyodrêbniæ w nim mo¿na:
– uk³ad kr¹¿enia, zapewniaj¹cy metabolizm, wymia-

nê tlenowa, doprowadzenie hemolimfy do poszcze-
gólnych organów,

– uk³ad nerwowy, zapewniaj¹cy odbiór, transforma-
cjê i przekazywanie informacji zewnêtrznych i we-
wnêtrznych,

– uk³ad pokarmowy, pobieraj¹cy energiê w postaci
pokarmu i przetwarzaj¹cy j¹ celem zapewnienia
dzia³ania i regeneracji organizmu,

– uk³ad komunikacji ze œrodowiskiem, z³o¿ony z wy-
specjalizowanych receptorów, odbieraj¹cych bodŸ-
ce ze œrodowiska i przetwarzaj¹cy otrzymana infor-
macjê na reakcje organizmu,

– uk³ad ruchowy, zapewniaj¹cy mobilnoœæ organiz-
mu, z³o¿ony najczêœciej (u owadów) z uk³adu miêœ-
niowo-szkieletowego,

– uk³ad rozrodczy, zapewniaj¹cy w przypadku roz-
dzielnop³ciowoœci, reprodukcjê organizmu przy
udziale osobnika odmiennej p³ci.

Przedstawiony w taki sposób system biologiczny po-
biera wiêc równie¿ energiê (E), któr¹ przeznacza nie tyl-
ko jednak na dzia³anie, ale równie¿ na regeneracjê i re-
produkcjê, informacjê (I), zwykle w o wiele wiêkszym
zakresie, a tak¿e wytwarza równie¿ odpady (O).

Analizuj¹c cechy obu systemów stwierdziæ mo¿na,
¿e oprócz podobieñstwa cech ogólnych wystêpuj¹ jed-
nak pomiêdzy nimi ogromne ró¿nice.

System techniczny:
– system jest wyodrêbniony ze œrodowiska mo¿e byæ

stacjonarny (przewa¿nie) lub mobilny,
– zmiana charakterystyki œrodowiska jest ograniczo-

na, przewa¿nie wymaga dokonania okreœlonych
zmian w systemie,

– elementy systemu s¹ sta³e, zmieniaj¹ swoje cha-
rakterystyki w czasie dzia³ania systemu i musz¹
byæ zast¹pione nowymi elementami z zewn¹trz,

– przetwarzanie pobieranej energii przeznaczonej na
dzia³anie systemu jest ma³o prawne,

– energia nie jest przeznaczona na odtwarzanie syste-
mu, nie wystêpuje równie¿ jego samoodtwarzanie,

– system realizuje funkcjê globaln¹, jako zbiór funk-
cji czêœciowych w sposób niezmienny (poza syste-
mami wykorzystuj¹cymi AI),

– odbiór bodŸców ze œrodowiska jest ograniczony i zwi¹-
zany z realizowan¹ funkcj¹.

System biologiczny:

– system jest wyodrêbniony, ale przewa¿nie powi¹-
zany i dostosowany do œrodowiska, mo¿e byæ sta-
cjonarny lub mobilny (przewa¿nie),

– zmiana charakterystyki mo¿e byæ ró¿na, niewielka
lub du¿a, zwykle powoduje

– samoczynnie zmiany w systemie,
– elementy systemu s¹ sta³e i w d³ugim okresie nie

zmieniaj¹ swej charakterystyki. S¹ regenerowane
w sposób ci¹g³y poprzez zamianê ich elementar-
nych sk³adników (komórek),

– przetwarzanie pobieranej energii przeznaczonej na
dzia³anie systemu mo¿e byæ ró¿ne i jest bardzo
sprawne, energia jest równie¿ przeznaczana na od-
twarzanie i rozród

– system realizuje zmienny zbiór funkcji w zale¿-
noœci od otrzymywanych bodŸców i nabywanego
doœwiadczenia (uczenia siê),

– odbiór bodŸców z otoczenie jest bardzo zró¿ni-
cowany, przebiega w sposób ci¹g³y, niezale¿nie od
realizowanej funkcji.

Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e system biologiczny jest sy-
stemem o wiêkszej doskona³oœci i przewa¿nie o wiêkszej
z³o¿onoœci, i niew¹tpliwie lepiej spe³nia swoje funkcje.

3.2. Zasady i prawa budowy organizmów i maszyn

Obserwuj¹c ogromne zró¿nicowanie œwiata otaczaj¹cej
nas przyrody pozornie trudno jest doszukiwaæ siê bar-
dziej ogólnych zasad budowy morfologicznej i funk-
cjonalnej organizmów. Badania istot ¿ywych wskazuj¹
jednak na obecnoœæ szeregu prawid³owoœci tworz¹cych
zasady i regu³y ich organizacji i dzia³ania. S¹ one za-
skakuj¹co zbie¿ne z zasadami konstruowania obowi¹-
zuj¹cymi w projektowaniu maszyn i urz¹dzeñ. Znajo-
moœæ tych zasad i szersze wykorzystanie rozwi¹zañ wy-
stêpuj¹cych w przyrodzie jest jednym z podstawowych
zadañ bioniki.

W porównaniu z okresem technicznej dzia³alnoœci
cz³owieka rozwój organizmów by³ niewyobra¿alnie
d³ugi. Nie by³ to równie¿ okres nieprzerwanych sukce-
sów. Powstanie bardziej z³o¿onych organizmów poprze-
dzi³o prawdopodobnie pojawienie siê bakterii, a nastêpnie
zdolnych do fotosyntezy sinic (przed oko³o 4–3,5 mi-
liardami lat), a po nich organizmów wielokomórkowych.
Jednak pierwszy wielki eksperyment przyrody tzw.
przedkambryjska fauna ediakarañska, (nazwa wywodzi
siê od miejsca znaleziska wzgórz Ediakara w Australii),
która powsta³a oko³o 700–540 mln lat, zakoñczy³ siê
klêsk¹. Organizmy w niczym nie przypominaj¹ce obec-
nych, wyginê³y ca³kowicie. Dopiero w kambrze, (oko³o
570–500 mln lat) nast¹pi³a kolejna eksplozja nowych
form, które w³aœciwie w swej koncepcyjnej strukturze
zapocz¹tkowa³y wszystkie obecne grupy zwierz¹t. Pro-
ces ewolucji kszta³towa³ wówczas, jak i dzisiaj kszta³-
tuje zwierzêta i roœliny.

W historii rozwoju ¿ycia na ziemi wystêpowa³y zar-
ówno etapy dynamicznego rozwoju grup, które znalaz³y
dla siebie korzystne warunki jak i co najmniej piêæ
straszliwych katastrof, w wyniku, których znika³o z jej
powierzchni do 70÷90% wystêpuj¹cych wówczas ga-
tunków. Wiemy dzisiaj, ¿e ostatni¹ z nich, zag³adê wiel-
kich gadów, dinozaurów spowodowa³ upadek przed
oko³o 65 milionami lat upadek gigantycznej komety lub
planetoidy w pobli¿u Jukatanu. Dzia³anie procesów
ewolucji mo¿na by natomiast porównaæ do ogromnego
laboratorium budowy prototypów, które w przeciwieñ-
stwie do laboratoriów cz³owieka, dysponuje nieograni-
czonymi œrodkami i czasem przeznaczonym na badania.
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Obiekty podlegaj¹ w nim nieustannej modyfikacji i do-
stosowaniu rozmieniaj¹cych siê wymagañ lub ulegaj¹
zag³adzie, gdy nie spe³niaj¹ narzuconych przez œrodo-
wisko warunków. O ile warunki nie zmieniaj¹ siê,
trwaj¹ jako tzw. ¿ywe skamieliny niezmienione przez
miliony lat. Te czynniki powoduj¹ doskona³oœæ wystêp-
uj¹cych przyrodzie rozwi¹zañ. Dotyczy ona zarówno p-
rostych form jak i powsta³ych zaledwie przed kilkoma
milionami lat hominidów.

Zasady i regu³y, które kszta³tuj¹ formê i funkcje orga-
nizmu, zapewniaj¹c jego przetrwanie i przed³u¿enie ga-
tunku dotycz¹ g³ównie:

– kszta³tu,
– funkcjonalnoœci,
– tworzywa,
– energii,
– nieortogonalnoœci i miniaturyzacji.

Omówione zostan¹ tylko niektóre z tych cech i zbie¿-
noœæ rozwi¹zañ wystêpuj¹cych w przyrodzie i w technice.

Kszta³t organizmu odpowiada odpornoœci mecha-
nicznej na czynniki zewnêtrzne. Umo¿liwia tak¿e ko-
rzystne rozmieszczenie si³owników – miêœni i powodu-
je dostosowanie organizmu do warunków ¿ycia. Kszta³t
zewnêtrzny jest uwarunkowany g³ównie charaktery-
styk¹ œrodowiska, w którym organizm przebywa i spo-

sobem poruszania siê. Na rysunku 20 przedstawiono
podobieñstwo kszta³tu wspó³czesnego okrêtu podwod-
nego do kszta³tu wieloryba, oraz wzorowany na kszta³-
cie rekina podwodny robot-rekin Roboshark. Warto
nadmieniæ, ¿e rozwój okrêtów podwodnych trwa³ pra-
wie sto lat, zanim osi¹gnê³y one sw¹ obecn¹ zbli¿ona do
morskich zwierz¹t postaæ.
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Rys. 19. Ewolucja maszyn i organizmów
�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 20. Podobieñstwo okrêtu podwodnego do wieloryba,
rekin i p³ywaj¹cy robot Roboshark

�ród³o: opracowanie w³asne (archiwum autora)



Czy tak¿e zaskakuj¹ce podobieñstwo kszta³tu naj-
nowszego samoloty myœliwskiego USA Raptor do kszta³-
tu wielkiej p³aszczki jest zupe³nie przypadkowe (rys. 21)?

Budowa szkieletu musi zapewniæ odpornoœæ me-
chaniczn¹ na czynniki zewnêtrzne. W przypadku szkie-
letu zewnêtrznego wystêpuj¹ konstrukcje pow³okowe
o równomiernym rozk³adzie naprê¿eñ lub konstrukcje
¿ebrowe i siatkowe, gdzie funkcje noœne i funkcje wy-
pe³nienia s¹ podzielone. Geometria kszta³tu jest wiêc
tak¿e uwarunkowana realizowan¹ funkcj¹. Wynika z wy-
stêpuj¹cych uwarunkowañ. Obowi¹zuje zasada opty-
malnego ukszta³towania powierzchni, jej minimalizacji
przy maksimum objêtoœci. Podobne regu³y obowi¹zuj¹
w technice. Przyk³ad rozwi¹zania w dziedzinie techniki
podano na rysunku 22.

Przedstawia on budowê szkieletu zewnêtrznego sza-
rañczaka. Jest to konstrukcja skorupowa. Wewn¹trz
tu³owia wystêpuj¹ liczne zaczepy miêœni, a na zewn¹trz
wzmocnienia w miejscach po³¹czeñ z odnó¿ami. Loka-
lizacja odnó¿y zapewnia niskie po³o¿enia œrodka ciê¿-
koœci. Obok przedstawiono podobne rozwi¹zanie tech-
niczne, skorupow¹ konstrukcjê noœn¹ kad³uba samolotu
myœliwskiego Spitfire Mk.V.

Funkcjonalnoœæ organizmów wyra¿a siê poprzez
zasadê powtarzalnoœci elementów i ich funkcji. W pro-
stych organizmach wielokomórkowych wystêpuje po-
wtarzalnoœæ typowych elementów, komórek. Czêsto
komórki maj¹ optymalne kszta³ty ze wzglêdu na kszta³t
i objêtoœæ. U wy¿szych organizmów wystêpuje zwielo-
krotnianie organów i narz¹dów. Powoduje to redundan-
cjê realizowanych funkcji czêœciowych np. przez po-
wtarzanie zespo³ów miêœni, co zapewnia wzrost nieza-
wodnoœci dzia³ania lub umo¿liwia ekstremaln¹ realiza-
cje funkcji np. w przypadku zagro¿enia.

W wielu przypadkach funkcje s¹ równie¿ zintegro-
wane, a narz¹dy maj¹ charakter wielofunkcyjny. Dotyczy
to czêsto narz¹dów ruchu, które mog¹ byæ równie¿
narz¹dami chwytnymi.

Na rysunku 23 przedstawiono uk³ad miêœniowy
tu³owia i odnó¿y sk¹ponoga (Pauropoda sp.) stawono-
ga nale¿¹cego do pareczników. Widoczne s¹ powtarza-
j¹ce siê pary odnó¿y poruszane analogicznymi zespo-
³ami miêsni. Ich liczba zapewnia redundancjê funkcji
poruszania siê. U do³u przyk³ad z dziedziny techniki, ro-
bot mobilny Lynxmotion o trzech identycznych parach
pedipulatorów.

Podstawowym tworzywem w budowie organizmów
s¹ zwi¹zki organiczne jak chityna, konchiolina oraz wê-
glan wapnia, magnezu, krzemionka i inne.
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Rys. 22. Budowa szarañczaka i samolotu Spitfire Mk.V
�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 23. Uk³ad miêœniowy tu³owia i odnó¿y sk¹ponoga
(Pauropoda sp.) i budowa pedipulatorów robota mobilnego

�ród³o: archiwum autora (opracowanie w³asne)

Rys. 21. Samolot F-22 Raptor i p³aszczka
�ród³o: Samoloty (1001 fotografii), Firma Ksiêgarnia

oraz archiwum autora



Tworzywo jest optymalnie wykorzystywane, a zw³asz-
cza odporne na warunki œrodowiska. Zwi¹zki organicz-
ne wystêpuj¹ prawie wy³¹cznie jako materia³y wielo-
warstwowe, kombinowane uk³ady spiralnie skrêconych
w³ókien i blaszek. Nadaje to im wysok¹ twardoœæ, ela-
stycznoœæ i rozci¹gliwoœæ. Zwi¹zki mineralne przewa¿-
nie tworz¹ kryszta³y, których po³o¿enie zwiêksza w³as-
noœci wytrzyma³oœciowe ca³oœci. Powszechna jest zasa-
da profilowanie, wystêpuj¹ liczne u¿ebrowania, w miej-
scach obci¹¿eñ pojawiaj¹ siê skupienia materia³u, a tak¿e
przegrody sprê¿yste, które zmniejszaj¹ momenty gn¹ce
np. u traw. Stosowna jest metoda napiêcia wstêpnego
elementów, zasada wzmocnienia spiralnego, ³¹cz¹cego
odpornoœæ na zginanie i skrêcanie z jednoczesn¹ osz-
czêdnoœci¹ materia³u. Elementy wype³niaj¹ce maj¹ bu-
dowê piankow¹, co zmniejsza ich masê.

Rysunek 24 podaje przyk³ad zró¿nicowania budowy
pelagicznego morskiego jamoch³ona, rurkop³awa (Ve-
lella sp.). Liczne kana³y w chitynowej konstrukcji za-
pewniaj¹ potrzebn¹ do p³ywalnoœci lekkoœæ, natomiast
p³ytka chitynowa usztywnia czêœæ œrodkow¹, tzw. ¿a-
gielek, a ¿ebra wzmacniaj¹ szkielet. Przyk³adem tech-
nicznym s¹, skomplikowana, ale sztywna i lekka kon-
strukcja kad³uba statku.

Energia jest pobierana i przetwarzana przez organ-
izmy z niezwykle wysok¹ sprawnoœci¹. Oprócz podsta-
wowych procesów metabolizmu, wykorzystywana jest
energia s³oneczna, chemiczna i elektryczna. Wystêpuje
zasada samoregulacji, organizm w przypadku pobiera-

nia energii z zewn¹trz posiada mo¿liwoœci dokonywa-
nia zmiany wielkoœci powierzchni lub po³o¿enia ele-
mentów cia³a w zale¿noœci od warunków i potrzeb.

Przyk³adem wykorzystania energii s³onecznej jest
œwiat roœlin (rys. 25).

Drzewo jest jedn¹ wielk¹ elektrowni¹ s³oneczn¹.
Komórki liœci zawieraj¹ce chlorofil, wytwarzaj¹ przy
udziale energii s³onecznej glukozê, z wody i zawartego
w powietrzu dwutlenku wêgla. Produktem ubocznym
jest tlen. Glukoza dostarcza roœlinie energii potrzebnej
do jej wzrostu i rozwoju. Technicznym przyk³adem wy-
korzystania energii s³onecznej do napêdu silników
elektrycznych, jest bezza³ogowy samolot Helios s³u¿¹-
cy, do d³ugotrwa³ego nadzorowania z du¿ej wysokoœci
obszarów ziemi.

Nieortogonalnoœæ konstrukcji jest powszechn¹ za-
sad¹ w budowie organizmów, zw³aszcza w budowie
narz¹dów chwytnych i narz¹dów ruchu jak skrzyd³a czy
p³etwy. Pozwala ona na zwiêkszenie sprawnoœci reali-
zowanej funkcji, wiêksz¹ zwartoœæ konstrukcji, zmniej-
szenie rozmiarów, wydatku energetycznego i masy da-
nego elementu. Mimo, ¿e powszechnie obecnie stoso-
wana zasada równoleg³oœci i ortogonalnoœci w kon-
strukcji maszyn upraszcza rozwi¹zanie i technologiczn¹
realizacje, to jak wykaza³y badania, zastosowanie roz-
wi¹zañ nieortogonalnych mo¿e byæ niekiedy korzystne.
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Rys. 24. Budowa rurkop³awa i kad³uba statku
�ród³o: Das grosse Buch der Schiffstypen, Transpress 1990

(opracowanie w³asne)

Rys. 25. Drzewo – elektrownia s³oneczna i samolot Helios
�ród³o: Wielka Encyklopedia Drzewa i Krzewy, Muza S.A.

1995 oraz Samoloty (1001 fotografii), Firma Ksiêgarnia



Rozwi¹zania takie spotkaæ mo¿na w budowie ukoœnych
skrzyde³ samolotów.

Na rysunku 26 przedstawiono szkielet ludzkiej d³oni
o budowie nieortogonalnej oraz budowê antropomorficz-
nego chwytaka, o równolegle po³o¿onych elementach.
Ró¿nica jakoœciowa obu rozwi¹zañ jest oczywista. Nie-
stety szersze zastosowanie nieortogalnych konstrukcji
jest chyba spraw¹ dalszej przysz³oœci.

Miniaturyzacja w przyrodzie jest w pewnym sensie
wynikiem komórkowej struktury organizmów. Wiele
narz¹dów, jak receptory zmys³ów ma niezwykle ma³e
rozmiary, przy jednoczeœnie ogromnej ich liczbie. Nie-
zale¿nie od tego, wœród wy¿szych bezkrêgowców,
owadów i pajêczaków znajduj¹ siê liczne gatunki o wy-
miarach poni¿ej 1 mm. Do miniaturowych, a w pe³ni
sprawnych owadów nale¿¹ b³onkówki z rodzaju Sce-
lionidae o d³ugoœci ok. 0,2 mm. Ich larwy s¹ paso¿ytami
jaj drobnych motyli. Najmniejszym jednak owadem
œwiata jest nale¿¹cy do tej samej rodziny Trichogramma
embryophagum o d³ugoœci 0,1 mm. (rys. 27).

Analogiczne osi¹gniêcia techniczne w tej dziedzinie
to mini roboty lataj¹ce zasilane bateriami s³onecznymi,
niestety ich rozmiary to ci¹gle jeszcze oko³o 30 mm
(rys. 28).

Jak wyraŸnie widaæ z tego krótkiego zestawienia,
rozwi¹zania wystêpuj¹ce w przyrodzie ci¹gle bêd¹ sta-
nowiæ wyzwanie dla cz³owieka. Siêgaj¹c po wzorce
w przyrodzie rozwój techniki mo¿e ulec przyspieszeniu
i to we w³aœciwym kierunku.

Nowe rozwi¹zania konstrukcyjne, bardziej sprawne
maszyny i urz¹dzenia, szersze wykorzystanie odnawial-
nych Ÿróde³ energii, to tylko kilka z wielu mo¿liwoœci.

Najwiêksze jednak znaczenie w przysz³oœci mo¿e
mieæ, bêd¹ca wynikiem badañ bionicznych, zmiana re-
lacji pomiêdzy cz³owiekiem a przyrod¹. Bardziej har-
monijne wspó³istnienie , lepsze zrozumienie i poszano-
wanie praw natury zapewniæ mo¿e cz³owiekowi lepsze
i trwalsze warunki egzystencji na naszej planeci

Andrzej Samek
Czym jest i do czego d¹¿y bionika?

Rys. 28. Techniczne osi¹gniêcia, miniroboty lataj¹ce
�ród³o: http://www.washingtonpost.com

Rys. 27. Najmniejsze owady, b³onkówki Scelionidae sp.
i Trichogramma embryophagum

�ród³o: Urania Tierreich – Insecten Leipzig 1968
(opracowanie w³asne)

Rys. 26. Szkielet ludzkiej d³oni i chwytak antropomorficzny
�ród³o: archiwum autora
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5.0.A. Bioinformatyka – có¿ to za hybryda?
Magdalena Tkacz

1. JAK POWSTA£A NAZWA
BIOINFORMATYKA?

Co jakiœ czas, wraz z rozwojem cywilizacji, dokonywa-
niem odkryæ i konstruowaniem nowych urz¹dzeñ – po-
jawiaj¹ siê s³owa, bêd¹ce nazwami obiektów, których
wczeœniej nie by³o i które pojawi³y siê jako konsek-
wencja tych nowych odkryæ. Twórca, który dokona³ od-
krycia i powo³a³ do istnienia nowy byt, stara siê nadaæ
mu nazwê, bêd¹c¹ odzwierciedleniem czy to sposobu
dzia³ania, czy te¿ wygl¹du nowo pojawiaj¹cego siê
obiektu. Tak by³o zawsze, chocia¿ pochodzenie niektó-
rych, u¿ywanych przez nas na co dzieñ s³ów niknie
gdzieœ w minionych latach czy te¿ wiekach. Nie wiado-
mo, kto i kiedy wymyœli³ s³owo „dom”, ale musia³ ist-
nieæ taki moment w historii Ludzkoœci, kiedy ludzie
zbudowali sobie pierwsze sztuczne schronienie i zdecy-
dowali siê jakoœ je nazywaæ. Pochodzenie niektórych,
stosunkowo nowych nazw mo¿emy dok³adnie przeœle-
dziæ. Na przyk³ad wiemy dok³adnie, ¿e nazwy pierwia-
stków budzi³y kiedyœ burzliwe dyskusje, na przyk³ad
dzisiejsza polska nazwa „tlen” zosta³a wprowadzona
przez Jêdrzeja Œniadeckiego w 1800 r., a wczeœniej ba-
dacze sk³aniali siê raczej do nazwy „kwasoród” (która
zachowa³a siê do dzisiaj w innych jêzykach s³owiañ-
skich, na przyk³ad w jêzyku rosyjskim). Genezy innych
nazw mo¿emy siê ³atwo domysliæ. WeŸmy pod uwagê
choæby s³owo „telewizja”, dziœ u¿ywane przez ka¿dego
z nas bez zastanowienia. S³owo to, jest z³o¿eniem
dwóch innych, odrêbnych s³ów, a mianowicie „tele” –
jako zdalny, odleg³y oraz „wizja” jako widok, obraz –
co mia³o odzwierciedliæ fakt, ¿e ogl¹dany przez nas
obraz jest odleg³y, a raczej pochodzi z daleka.

Podobnie jest z nazwami ró¿nych dziedzin nauki:
nad nazwami dziedzin „wiekowych” nie zastanawiamy
siê – w naszej œwiadomoœci one po prostu s¹ i wiêkszoœæ
ludzi wie, ¿e matematyka to cyferki, obliczenia i rysun-
ki, a biologia to nauka o ¿yciu, o organizmach ¿ywych
(chocia¿ niektórzy chêtnie przypominaj¹, ¿e jest zlep-
kiem greckich s³ów bios (bios) – ¿ycie i logos (logos) –
dos³ownie s³owo, a w powszechnym u¿yciu – nauka).
Tak te¿ najczêœciej tworzone s¹ nazwy nowo powstaj¹-
cych dziedzin nauki – powinny one w za³o¿eniu w miarê
mo¿liwoœci okreœlaæ to, czym w danej dziedzinie zaj-
muj¹ siê naukowcy.

W tytule tej czêœci pojawi³o siê s³owo „bioinfor-
matyka” (bioinformatics) – jak wiêc mo¿na spróbowaæ
je „odszyfrowaæ”?

Informatyka jest terminem, który zadomowi³ siê ju¿
u nas – jest to dziedzina w której zajmujemy siê infor-
macj¹ – nasz¹ wiedz¹ o w³asnoœciach fizycznych
i strukturze obiektów spotykanych na naszym œwiecie,
a w³aœciwie – jej przetwarzaniem. S³ówko bios (lub spo-
tykany te¿ skrót „bio”), jak ju¿ by³o o tym wspomniane
wczeœniej – oznacza „¿ycie” mo¿na siê spodziewaæ ¿e
chodziæ bêdzie o organizmy ¿ywe, przyrodê o¿ywion¹.

Mo¿na siê w tym miejscu zastanawiaæ – kto wpad³
na pomys³ po³¹czenia tych dwóch dziedzin oraz czy,
i w jaki sposób, mo¿na je po³¹czyæ. Biologia kojarzy
nam siê z tkankami, preparatami, mikroskopem, roœlina-
mi, zwierzêtami, a informatyka kojarzona jest przez
wiêkszoœæ ludzi z Internetem, poczt¹ elektroniczn¹, ko-
munikatorami typu Gadu-Gadu czy Skype, grami kom-
puterowymi, obs³ug¹ w banku, uk³adami scalonymi,
krzemem, pr¹dem elektrycznym, obliczeniami, dziw-
nymi jêzykami programowania itd. Czy wiêc mo¿na je
po³¹czyæ?

Mo¿na, jak najbardziej – i o tym traktuj¹ teksty
w ca³ej czêœci pi¹tej naszej ksi¹¿ki. Ka¿dy z rozdzia³ów
tej czêœci poœwiêcony jest pewnej szczególnej tematyce,
z któr¹ mo¿na siê zetkn¹æ, „zagl¹daj¹c” do pude³ka
z etykietk¹ „bioinformatyka”. Warto jednak wiedzieæ,
¿e nie jest to w ¿adnym wypadku wyczerpuj¹ce omó-
wienie zagadnieñ, z którymi mo¿na siê zetkn¹æ w bioin-
formatyce. Gdyby na ten temat chcieæ napisaæ wszystko
– powsta³aby tekst du¿o obszerniejszy ni¿ jeden roz-
dzia³ jednej ksi¹¿ki. Co wiêcej – zapewne powsta³oby
coœ, co obejmowa³oby co najmniej kilka tomów po kil-
kaset stron ka¿dy.

2. CZYM SIÊ ZAJMUJE
BIOINFORMATYKA?

Na pracach prowadzonych pod szyldem bioinformatyki
(pod warunkiem wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ)
zyskuj¹ zarówno przyrodnicy, jak i informatycy. Ci
pierwsi dostaj¹ do dyspozycji narzêdzia umo¿liwiaj¹ce
sprawne i szybkie przetwarzane danych opisuj¹cych
badane przez nich obiekty czy wyniki z eksperymen-
tów, ci drudzy z kolei – mo¿liwoœæ naœladowania roz-
wi¹zañ podpatrzonych w naturze, jak i mo¿liwoœæ testo-
wania ró¿nych algorytmów i programów na danych rze-
czywistych – a przez to mo¿liwoœæ weryfikacji za³o¿eñ
przyjêtych przy projektowaniu ró¿nych algorytmów,
systemów informatycznych i aplikacji – programów.
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Z bioinformatyk¹ mamy do czynienia tam, gdzie
stosujemy dostêpn¹ teoriê, metody i techniki informaty-
czne (Computer Science & Information Technology) do
przetwarzania danych biologicznych, w celu wydobycia
z nich u¿ytecznych informacji oraz do rozwi¹zywania
(lub wspomagania rozwi¹zywania) problemów biolo-
gicznych. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e w pewnym sensie
szukamy (korzystaj¹c z dostêpnej mocy obliczeniowej
komputerów) „zasady i mechanizmu” dzia³ania organiz-
mów ¿ywych, przy czym wykorzystujemy moc oblicze-
niow¹ komputerów miêdzy innymi do przeprowadzania
modelowania i symulacji dzia³ania organizmów ¿ywych
(ciekawych zapraszam do odwiedzenia strony E-Cell [1]
– tak, to komputerowy model komórki, rys. 1). O kom-
puterowych modelach organizmów ¿ywych mo¿na tak¿e
przeczytaæ w [2].

Jakie s¹ obszary badañ w bioinformatyce? Jest ich
ca³kiem sporo i mog¹ byæ zwi¹zane z wieloma dziedzi-
nami i to zarówno ze strony informatycznej, jak i przy-
rodniczej. Bioinformatyka jako dziedzina interdyscy-
plinarna jest dziedzin¹ rozleg³¹. Upraszczaj¹c, mo¿na
powiedzieæ, ¿e bioinformatyka zajmuje siê:

– porównywaniem sekwencji kodu genetycznego,
– badaniem poziomu ekspresji genów,
– odkrywaniem funkcji genów,
– badaniem struktur bia³kowych,
– tworzeniem baz danych i wydobywaniem z nich in-

formacji.

Bioinformatyka jest dziedzin¹ stosunkowo now¹ i sta-
le siê rozwijaj¹c¹. Byæ mo¿e, ¿e za kilka lat zaprezento-
wane tu spojrzenie na bioinformatykê, zagadnienia wcho-

dz¹ce w jej sk³ad bêd¹ ju¿ nieaktualne – nale¿y mieæ to
na uwadze, szczególnie jeœli od momentu wydania tej
ksi¹¿ki do momentu, gdy te s³owa s¹ czytane, minie kil-
ka (lub mo¿e i kilkanaœcie) lat…

3. BIOINFORMATYKA
I DZIEDZINY POKREWNE

Bardzo czêsto wraz z bioinformatyk¹ (bioinformatics)
pojawia siê okreœlenie biologia obliczeniowa (computa-
tional biology). W najnowszym, dwudziestym siódmym
anglojêzycznym wydaniu ksi¹¿ki Biochemia Harpera
pojawi³ siê nawet nowy, odrêbny rozdzia³ poœwiêcony
tej tematyce. Wed³ug informacji zawartych w tej ksi¹¿-
ce bioinformatyka to g³ównie zbieranie i wykorzysty-
wanie istniej¹cych danych, natomiast biologia oblicze-
niowa jest eksperymentalna i odkrywcza.

Zdarza siê równie¿, ¿e terminy biologia obliczenio-
wa i bioinformatyka s¹ u¿ywane zamiennie, czasem rów-
nie¿ wrêcz jako synonimy. Moim zdaniem pojêcia te nie
powinny byæ uto¿samiane, aczkolwiek granica pomiê-
dzy tym, co jest biologi¹ obliczeniow¹, a bioinforma-
tyk¹ czêsto mo¿e byæ p³ynna: w obu dziedzinach narzê-
dziem jest komputer. Zarówno w bioinformatyce, jak
i biologii obliczeniowej mamy do czynienia z ró¿nymi
zagadnieniami biologicznymi, a do przetwarzania da-
nych ich dotycz¹cych korzystamy z komputera. Jednak
w przypadku biologii obliczeniowej do ich badania wy-
korzystuje siê przede wszystkim du¿¹ moc obliczenio-
w¹ komputerów.
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Rys. 1. Strona WWW, z której mo¿na pobraæ oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce symulacjê pracy ¿ywej komórki
�ród³o: [1]



Przetwarzanie danych wcale nie musi byæ z³o¿one
ani skomplikowane – wymaga jednak wykonania wielu
obliczeñ (dlatego przymiotnik „obliczeniowa”). Biologiê
obliczeniow¹ wi¹¿e siê g³ównie z biologi¹ i matematyk¹.

Niestety, w miarê up³ywu czasu okaza³o siê, ¿e wy-
konywanie niezbêdnych obliczeñ dotycz¹cych zagad-
nieñ biologicznych jest dla cz³owieka ¿mudne. Co wiê-
cej – nie jest to czynnoœæ twórcza, wrêcz czêsto mecha-
niczna – wiêc „zatrudniono” do tego komputery.

Wraz z up³ywem czasu i rozwojem technik oblicze-
niowych ros³y tak¿e wymagania stawiane „obliczeniom”
– wzros³y oczekiwania co do algorytmów i sposobów
przetwarzania danych w naukach przyrodniczych. Siêg-
niêto wiêc po opracowywany i rozwijany niezale¿nie –
i równolegle – arsena³ algorytmów i sposobów opraco-
wanych w ramach rozwoju informatyki, nauki o prze-
twarzaniu informacji.

St¹d w naukach biologicznych pojawi³y siê, i nadal
pojawiaj¹ (jest to ci¹gle trwaj¹cy proces), ró¿ne zagad-
nienia informatyczne, pocz¹wszy od tych, bêd¹cych ju¿
prawie klasyk¹ informatyki:

– sposobami zapisu przep³ywu informacji, opisu pro-
cesów;

– standardami, metodami opisu, sposobami zapisy-
wania (format) danych i zarz¹dzania;

– grafik¹ i modelowaniem trójwymiarowym;
a¿ po bardziej zaawansowane techniki informatyczne,
jak:

– systemy ekspertowe (eksperckie) zwane te¿ syste-
mami wspomagania decyzji;

– zaawansowane metody analizy danych takie jak
zg³êbianie (eksploracja) danych, czy te¿ – odkrywa-
nie wiedzy z danych.

Nie jest to wyczerpuj¹ca lista zagadnieñ informaty-
cznych, które mog¹ byæ stosowane do wspomagania
nauk przyrodniczych – nie uwzglêdniono tutaj na przy-
k³ad metod uczenia maszynowego czy te¿ metod sztucz-
nej inteligencji, programowania (dynamicznego, gene-
tycznego, rozproszonego – ogólnie tworzenie specjali-
zowanych aplikacji), us³ug sieciowych czy te¿ algoryt-
mów ewolucyjnych.

I w³aœnie takie zagadnienia z zakresu nauk przyrod-
niczych uzupe³nione o metody matematyczne i wspo-
magane wspó³czesn¹ technik¹ – informatyk¹ (rys. 2)
tworzy na dzieñ dzisiejszy coœ, co jest widziane pod jed-
nym pojêciem – bioinformatyka.
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Rys. 2. Przyk³adowa mapa genomu. Oœ przedstawiona na górze rysunku to kolejne pozycje par zasad. Litera „k” oznacza
przedrostek „kilo”. Z mapy mo¿na równie¿ odczytaæ, na jakich pozycjach znajduj¹ siê np. fragmenty tRNA, cDNA

�ród³o: [8]
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5.0.B. Bioinformatyka – czym siê tu mo¿na zaj¹æ?
Marcin Vogelsinger

Na pytanie sformu³owane w tytule odpowiedzieæ
mo¿na na kilka ró¿nych sposobów. Postaram siê prze-
kazaæ to z punktu widzenia studenta bioinformatyki,
którym to mia³em zaszczyt byæ jako jedna z pierwszych
osób w Polsce. Czêsto ró¿ni ludzie po zadaniu standardo-
wego pytania „co studiujesz?” pytaj¹ co to w ogóle ta-
kiego jest ta „biocoœtam”. Inni kiwaj¹ g³ow¹ i ze szczer¹
aprobat¹ mówi¹: „Aaa… to dobry kierunek”. Po krótkiej
rozmowie wiadomo ju¿, ¿e nie maj¹ pojêcia o co w tym
chodzi, ale nie ma siê czemu dziwiæ – jest to stosunko-
wo m³oda dziedzina nauki i jeszcze niezbyt popularna
w naszym kraju, chocia¿ w tej kwestii wiele siê zmienia
poniewa¿ zapotrzebowanie istnieje. No dobrze, ale co to
takiego jest?

WyobraŸmy sobie cz³owieka. Uœmiecha siê weso³o
poniewa¿ ma na sobie bia³y fartuch, a w zasiêgu rêki s¹
jego ulubione instrumenty – mikroskop, kilka probó-
wek, szklane pojemniki z hodowlami bakterii i tym po-
dobne. Jest mikrobiologiem. Gdzieœ w rogu pomiesz-
czenia w ciemnym miejscu stoi komputer, wyœwietla-
j¹cy na monitorze wygaszacz „akwarium 3D” i od czasu
do czasu standardowym dŸwiêkiem daj¹cy znaæ, ¿e kon-
takt z listy sta³ siê dostêpny. Nasz przyjaciel jest równie¿
wyj¹tkowo szczêœliwy, poniewa¿ jego eksperyment do-
tycz¹cy wp³ywu czynnika X na koloniê bakterii dobiega
koñca i zapewne przyniesie ze sob¹ spor¹ dawkê bardzo
przydatnych informacji. Jednak jego dobry humor psuj¹
nieco nadchodz¹ce dni, kiedy to ¿mudn¹ prac¹ bêdzie
stara³ siê wyci¹gn¹æ u¿yteczne wnioski, porównuj¹c na
przyk³ad te informacje z wynikami poprzedniego ekspe-
rymentu. Nawet nie bêdzie mia³ czasu w³¹czyæ przez to
komputera i poklikaæ ze znajomymi. Nie… taka iloœæ
danych to zdecydowanie za du¿o, by mo¿na by³o je
w jakiœ sensowny sposób pouk³adaæ w g³owie. Mo¿e to
jakoœ rozrysowaæ? Nie… To te¿ strasznie du¿o roboty.
Do ustalonego terminu zd¹¿y przeanalizowaæ tylko czêœæ
danych z eksperymentu. A jeœli coœ ciekawego kryje siê
w tych, których nie zd¹¿y rozpatrzyæ? No ale có¿… nie
ma co gdybaæ – trzeba bêdzie siê zabraæ do pracy bo jest
tego du¿o a samo siê nie zrobi. Czemu to ¿ycie jest takie
ciê¿kie?

Jest te¿ drugi cz³owiek. Chudy, nieco przygarbiony,
w ogromnych okularach, a z przedniej kieszeni koszuli
wystaj¹ mu dwa d³ugopisy i markowy kalkulator. Tak…
jest informatykiem. On te¿ ma powód do radoœci –
uda³o mu siê podkrêciæ procesor w komputerze o 42,7%
przy jednoczesnym obni¿eniu temperatury jego pracy
i wszystko dzia³a stabilnie! Dodatkowo wreszcie zloka-

lizowa³ i usun¹³ b³¹d w kodzie swojego najnowszego
programu licz¹cego kilkadziesi¹t tysiêcy linii a w wol-
nym czasie zajrza³ na serwer Pentagonu sprawdziæ czy
nie ma jakichœ nowych, ciekawych plików. Teraz trochê
siê nudzi wiêc ogl¹da Star Treka. W³aœciwie zamiast
tego ochoczo pomóg³by koledze w rozwi¹zaniu jego prob-
lemów, ale niestety nie rozumie danych pochodz¹cych
z eksperymentu, tego co oznaczaj¹ i w jaki sposób mog¹
byæ powi¹zane.

Dwie pozornie niezwi¹zane ze sob¹ postacie, jednak
nawet czêœciowe po³¹czenie ich umiejêtnoœci pozwo-
li³oby znacznie szybciej i ³atwiej pokonaæ wiele barier,
które dla ka¿dego z osobna s¹ niemal nie do przebycia.
Mikrobiolog w miarê przeprowadzania swoich ekspery-
mentów, gromadzi coraz wiêcej informacji. Iloœæ ta roœ-
nie do takich rozmiarów, ¿e w koñcu nie jest w stanie nad
niczym zapanowaæ – do uzyskania z nich u¿ytecznych
informacji niezbêdne jest wykorzystanie komputerów.
Zdarza siê, ¿e w koñcu trafia do informatyka aby prosiæ
go o pomoc. Czêsto jednak informatyk, mimo naprawdê
godnych podziwu umiejêtnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹
komputera i chêci – nie potrafi byæ pomocny. Wspó³-
praca nie uk³ada siê zbyt dobrze, gdy¿ porozumiewaj¹
siê na zupe³nie innych p³aszczyznach. To co dla jednego
wydaje siê byæ kluczow¹ kwesti¹, drugi uznaje za ma³o
wa¿ny szczegó³. Sytuacja patowa.

Czy ktoœ mo¿e sobie tu poradziæ? Tak – bioinforma-
tyk (fanfary)! Cz³owiek, który mimo, i¿ jest informaty-
kiem orientuje siê równie¿ w sprawach biologii, chocia¿
mo¿e nie a¿ tak dobrze jak nasz zaprzyjaŸniony biolog,
to jednak potrafi bez problemów porozumieæ siê z nim,
zrozumieæ jego potrzeby i co wiêcej – potrafi odpowied-
nio pomóc w kwestiach informatycznych tak, by biolog
poradzi³ sobie nawet przy skomplikowanych obliczeniach
dla bardzo du¿ych iloœci danych, a nawet w razie po-
trzeby napisaæ dla niego odpowiednie oprogramowanie.
Taki jest w³aœnie profil bioinformatyka.

Biologia i informatyka przenikaj¹ siê w chwili obec-
nej na wielu p³aszczyznach, a przejawów tego nie trzeba
szukaæ daleko. Od oczywistych zastosowañ jak kompu-
terowe wspomaganie obliczeñ niezbêdnych do przepro-
wadzania eksperymentów natury biologicznej, modelo-
wanie procesów biochemicznych oraz ich symulacje
komputerowe in silico, po o wiele bardziej subtelne re-
lacje – nie ka¿dy wie, ¿e ukszta³towanie niektórych ro-
œlin ma bardzo wiele wspólnego ze stosunkowo prostymi
algorytmami. Jedna z podstawowych w³aœciwoœci algo-
rytmów zwana rekurencj¹ (czyli mo¿liwoœæ wywo³ania
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dowolnej funkcji przez sam¹ siebie), pozwala za po-
moc¹ trzech prostych wzorów opisaæ kszta³t liœcia pa-
proci znajduj¹cego siê na rysunku poni¿ej. Wnikliwy
obserwator z ³atwoœci¹ zauwa¿y, ¿e ka¿de odga³êzienie
od g³ównej ³odygi zarówno tego sztucznie wygenero-
wanego liœcia jak i jego prawdziwego odpowiednika
jest pomniejszonym duplikatem ca³oœci, który z kolei
jest zbudowany z jeszcze mniejszych kopii i tak dalej.
Prosty odcinek przetworzony w ten sposób rozrasta siê
na trzy nowe, te s¹ przetwarzane i powstaje dziewiêæ na-
stêpnych, proces znowu powtarza siê, a nasza wirtualna
paprotka siê rozrasta tworz¹c coraz bardziej skompliko-
wan¹ strukturê. Podobnie „roœlinny” efekt dawaæ mog¹
tak zwane L-systemy [3].

Tak¿e swoiste zabawki informatyków jak „gra w ¿y-
cie” (ang. The game of life) w której „zachowania
mieszkañców” mog¹ do z³udzenia przypominaæ zacho-
wania ¿ywych organizmów – elementy istniej¹ce tylko
w pamiêci komputera rozmna¿aj¹ siê, migruj¹, wchodz¹
w interakcje z s¹siadami w koñcu umieraj¹ chocia¿ s¹
widoczne tylko jako punkty na ekranie, a ich zachowa-
nie determinowane jest kilkoma prostymi regu³ami ma-
tematycznymi .

Mo¿na powiedzieæ, ¿e iloœci mo¿liwych zastosowañ
informatyki w biologii jest mierzalna tylko skal¹ krea-
tywnoœci badaczy. Ta z kolei stale wzrasta, a jej potrze-
by s¹ ogromne. Do zobrazowania pos³u¿ê siê pewnym
przyk³adem. Otó¿ zapewne wielu z Was s³ysza³o o pro-
gramie SETI@home. To chyba najs³ynniejsza próba wy-
korzystania mocy obliczeniowej tysiêcy komputerów
po³¹czonych w sieæ. Tu akurat próbowano zanalizowaæ
sygna³y radiowe pochodz¹ce z kosmosu celem znalezie-
nia w ich nat³oku jakiegoœ wygl¹daj¹cego na sztucznie
wygenerowany, œwiadcz¹cego o istnieniu obcej cywili-
zacji. W skrócie dzia³a to tak, ¿e pod³¹czony komputer
pobiera porcjê danych, analizuje j¹ i odsy³a otrzymane
wyniki praktycznie bez ingerencji u¿ytkownika. Do
czego zmierzam? Istniej¹ tak¿e (chocia¿ mniej znane),

podobne projekty z zakresu badañ biologicznych wspo-
magaj¹ce moc¹ obliczeniow¹ badaczy w takich proble-
mach jak poszukiwanie leków na AIDS, walka z rakiem
czy katalogowanie ludzkich bia³ek. S¹ to przyk³adowo
symulacje zachowania siê bia³ek pod wp³ywem przy-
³¹czania ró¿nych substancji, b¹dŸ okreœlanie czy dana
substancja jest w stanie przy³¹czyæ siê do okreœlonego
bia³ka. Wyniki daj¹ cenne wskazówki i mog¹ byæ pod-
staw¹ do opracowania leków zwalczaj¹cych rozmaite
choroby. Jednak s¹ to bardzo z³o¿one zagadnienia pod
wzglêdem obliczeniowym a do tego poparte ogromn¹
iloœci¹ danych wejœciowych. Wydajnoœæ istniej¹cych
algorytmów s³u¿¹cych do ich przetworzenia jest niewy-
starczaj¹ca aby podo³a³ im w sensownym tempie nawet
bardzo szybki komputer. Sieæ taka, do której obecnie
przy³¹czone jest ponad osiemset tysiêcy maszyn œrednio
wykonuje dziennie obliczenia jakie jednemu przeciêt-
nemu komputerowi zajê³yby ponad sto lat [1].

Kod oprogramowania przetwarzaj¹cego takie iloœci
danych musi byæ zoptymalizowany pod wzglêdem szyb-
koœci dzia³ania i oparty na jak najwydajniejszych algo-
rytmach, gdy¿ nawet niewielkie uchybienie w tej kwe-
stii mo¿e „kosztowaæ” kilka dodatkowych lat trwania
obliczeñ. Przyk³ad jest mo¿e i skrajny, ale jak ju¿ napi-
sa³em – potrzeby ci¹gle wzrastaj¹. Dlatego oprogramo-
wanie dla celów biologicznych powinno byæ projekto-
wane i pisane przez osoby bêd¹ce zarówno profesjonal-
nymi programistami ale jednoczeœnie rozumiej¹ce proce-
sy biologiczne bêd¹ce przedmiotem zagadnienia czyli…
przez bioinformatyków.

BIOINFORMATYKA – MIKROMACIERZE [5]

Jednym ze najciekawszych a za razem najbardziej z³o¿o-
nych zadañ bioinformatyki jest analiza danych pocho-
dz¹cych z mikromacierzy DNA. Nazwa przy pierw-
szym kontakcie mo¿e i brzmi strasznie, jednak w rze-
czywistoœci, choæ zagadnienie to jest doœæ obszerne to
jego g³ówne za³o¿enia s¹ stosunkowo proste. Postaram
siê tu nieco przybli¿yæ, na czym polega problem nato-
miast wiêcej szczegó³ów przeczytasz w rozdziale „Mi-
kromacierze”.

Niæ DNA w organizmie pe³ni rolê noœnika informa-
cji wed³ug których funkcjonuje komórka (a w efekcie
ich wspó³pracy – ca³y organizm), a w uproszczeniu po-
wiedzieæ mo¿na, ¿e jednostk¹ tej informacji jest gen.
W okreœlonych warunkach nastêpuje tak zwana ekspre-
sja genu, czyli aktywowanie zawartej w nim informacji
(czêsto w jej wyniku jest to wytworzenie odpowiednie-
go bia³ka). Mikromacierz jest narzêdziem pozwalaj¹-
cym odczytaæ stopieñ tej ekspresji dla tysiêcy genów
jednoczeœnie. Przyk³adowo, mamy gen o którym wiemy,
¿e niesie informacjê o budowie przeciwcia³ zwalcza-
j¹cych pewnego wirusa. Wiedz¹c jakie substancje
wywo³uj¹ wzrost ekspresji tego genu mo¿emy znacznie
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Rys. 1. Przyk³adowe obrazy powsta³e na zajêciach
z bioinformatyki

Z lewej liœæ paproci wygenerowany za pomoc¹ algorytmu rekurencyj-
nego, z prawej ŸdŸb³o trawy bêd¹ce efektem dzia³ania L-systemu



efektywniej walczyæ z chorob¹ wywo³ywan¹ przez tego
wirusa. Ale gdzie tu miejsce dla mikromacierzy? Po-
wy¿szy przyk³ad jest bardzo prosty, w rzeczywistoœci
najczêœciej jest tak, ¿e pod wp³ywem danej substancji
zmienia siê ekspresja wielu genów jednoczeœnie, a po-
¿¹dany skutek wywo³ywany jest nie przez ekspresjê po-
jedynczego genu lecz przez kombinacjê kilku-kilku-
dziesiêciu takich zjawisk. Wp³yw ró¿nych substancji na
inne geny mo¿e równie¿ powodowaæ niebezpieczne
skutki uboczne. Dlatego nie jest potrzebny obraz ma³e-
go wycinka oddzia³ywañ jakim jest ekspresja pojedyn-
czego genu, a ca³a sieæ zale¿noœci. Aby j¹ uzyskaæ nie-
zbêdny jest kompleksowy instrument jakim w³aœnie jest
mikromacierz [4].

Wynikiem badania za pomoc¹ mikromacierzy jest
obraz z³o¿ony z punktów, z których ka¿dy ma po³o¿enie
odpowiadaj¹ce konkretnemu genowi (lub kilku), a jas-
noœæ ka¿dego z nich przek³ada siê na intensywnoœæ eks-
presji (bli¿szy opis znajduje siê w rozdziale „Mikroma-
cierze – Analiza niskiego poziomu”). Oczywiœcie wynik
w postaci obrazu przed dalsz¹ analiz¹ musi byæ prze-
tworzony na postaæ liczbow¹, a fakt, ¿e nie jest on po-
zbawiony zak³óceñ, ju¿ wymaga ingerencji informatyka
potrafi¹cego pos³u¿yæ siê algorytmami przetwarzania
obrazu. Dalsza analiza danych (przetworzonych ju¿ do
postaci liczbowej) jest zadaniem jeszcze bardziej z³o¿o-
nym i wymagaj¹cym od cz³owieka du¿ej dawki inwen-
cji oraz umiejêtnoœci poruszania siê w zakresie przed-
miotu danego badania (o tych zagadnieniach dok³adniej
pisz¹ koledzy w rozdziale „Mikromacierze – Analiza
wysokiego poziomu”).

Z jednej mikromacierzy otrzymuje siê dane o ponad
dwudziestu tysi¹cach genów (obecnie najpowszechniej
stosowane, a s¹ ju¿ i takie które umo¿liwiaj¹ zebranie
kilku milionów odczytów naraz). To ju¿ jest spora iloœæ,
a co jeœli badacz potrzebuje porównaæ odczyty jakie da
ta sama próbka pod wp³ywem innej substancji? Iloœæ da-
nych siê podwaja. Oczywiœcie efekt dzia³ania substancji
na próbkê bêdzie zmienia³ siê w czasie – inne skutki za-
obserwujemy tu¿ po jej dodaniu, inne po kwadransie,
a jeszcze inne po godzinie. Aby pozyskaæ informacje
w jaki sposób zmiany te przebiegaj¹ potrzebne s¹ kolej-
ne badania. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e w ten sposób iloœæ
danych szybko osi¹ga rozmiary znacznie przekracza-
j¹ce mo¿liwoœæ przeanalizowania przez cz³owieka. Dla-
tego potrzebne s¹ rozwi¹zania informatyczne i tutaj
w³aœnie ukazuje siê bardzo szerokie pole do dzia³ania.
Jest tak dlatego, ¿e nie ma konkretnego przepisu postê-
powania czy te¿ jednego, okreœlonego algorytmu poz-
walaj¹cego na dokonanie analizy – w pewnym sensie
ka¿dy eksperyment wymaga indywidualnego podejœcia.
Metody statystyczne, grupowanie, sztuczna inteligen-
cja, eksploracja danych – wszystkie chwyty prowadz¹ce
do celu s¹ dozwolone, a celem tym jest wyci¹gniêcie
z analizowanych danych jak najwiêkszej iloœci u¿ytecz-
nych informacji.

Znaczna czêœæ obecnie istniej¹cego oprogramowania
umo¿liwiaj¹cego obróbkê danych mikromacierzowych
wykorzystuje œrodowiska obliczeñ naukowych, takie jak
Matlab, The R Project, Numerical Python i najczêœciej
ma formê dodatkowych modu³ów z nowymi, odpowied-
nio przygotowanymi, najczêœciej u¿ywanymi w tego
typu analizach funkcjami . Najwiêksz¹ zalet¹ tego typu
oprogramowania jest jego elastycznoœæ. U¿ytkownik
w razie potrzeby mo¿e w relatywnie prosty sposób na-
pisaæ dodatkowe funkcje czy zmodyfikowaæ istniej¹ce
dla potrzeb swojej analizy. Z drugiej strony sposób ten
jest tylko „relatywnie” prosty poniewa¿ wymaga umie-
jêtnoœci informatycznych raczej wykraczaj¹cych ponad
poziom przeciêtny. Równie¿ samo korzystanie z tego
rodzaju oprogramowania (które odbywa siê w trybie
konsolowym) mo¿e nastrêczaæ problemów u¿ytkowni-
kowi komputera przyzwyczajonemu do u¿ywania inter-
fejsów graficznych, a z regu³y do takich nale¿y cz³o-
wiek zajmuj¹cy siê badaniami z zakresu biologii. Dla-
tego potrzebny mu jest wspó³pracuj¹cy bioinformatyk
który w razie potrzeby pomo¿e i doradzi – czy te¿ przy-
gotuje oprogramowanie z odpowiednim interfejsem.

Tak te¿ podszed³em do sprawy w swojej pracy licen-
cjackiej. Postanowi³em napisaæ program posiadaj¹cy
graficzny interfejs (który nazwa³em DNArray), pozwa-
laj¹cy na wykonywanie symbolicznym jednym klikniê-
ciem najczêœciej wykonywanych analiz. Oby³o siê to
oczywiœcie kosztem elastycznoœci zastosowania, jednak
program jest rozwijany zgodnie z potrzebami i „pod
dyktando” docelowych u¿ytkowników.

Program pocz¹tkowo posiada³ tylko podstawowe
funkcje, takie jak odnajdywanie genów, których aktyw-
noœæ znacz¹co siê zmieni³a, wyznaczanie trendów tych
zmian, a nastêpnie zosta³ wzbogacony o mo¿liwoœæ fil-
trowania genów wed³ug funkcji jakie pe³ni¹ w organiz-
mie oraz ich przegl¹du, wyœwietlanie wykresu Blanda-
-Altmana (opis wykresu znajduje siê w dalszej czêœci
ksi¹¿ki). Aktualne potrzeby dotycz¹ implementacji testu
Shapiro-Wilka oraz tworzenia wykresów pude³kowych,
a i na tym zapewne siê nie skoñczy.

Jak widaæ na powy¿szym rysunku dane przedstawio-
ne s¹ w postaci tabeli w której pierwsza kolumna jest
identyfikatorem genu (lub genów) czyli tak zwanym
Probeset ID, natomiast kolejne przedstawiaæ mog¹ tak
wyniki badania jak i wyniki obliczeñ przeprowadzo-
nych przez program. Aby zadzia³a³a wspomniana wcze-
œniej us³uga filtrowania potrzebne s¹ bardziej szczegó-
³owe dane dotycz¹ce funkcji poszczególnych genów ni¿
tylko poziom ich ekspresji. Pozyskaæ je mo¿emy dziêki
bazie i narzêdziom dostêpnym na stronie internetowej
roducenta mikromacierzy – firmy Affymetrix [2].
Narzêdzie to umo¿liwia na podstawie podanego kon-
kretnego Probeset ID nam uzyskanie danych na temat
konkretnego genu któremu ten Probeset ID odpowiada.
Korzystanie z bazy wymaga zarejestrowania siê na stro-
nie Affymetrix i nie wymaga wnoszenia ¿adnych op³at.
Po zalogowaniu siê mamy dostêp do zapytañ – QUERY.
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Rys. 2. Okno g³ówne programu DNArray 1.0

Rys. 3. Pobieranie danych na temat danego probeset ID
�ród³o: [2]



Wybieraj¹c z menu po lewej stronie opcjê „Quick
Query” otwiera siê strona, na której nale¿y podaæ typ
mikromacierzy dla której przeprowadzamy analizê (w po-
lu oznaczonym niebiesk¹ strza³k¹) oraz interesuj¹cy nas
Probeset ID (zielona strza³ka). Po zatwierdzeniu danych
naszym oczom uka¿e siê tabelka przedstawiaj¹ca dane
naszego genu takie jak jego nazwa, symbol, procesy
biologiczne w których bierze udzia³, jego funkcje mo-
lekularne.

Oczywiœcie to jeszcze nie wszystkie dane które mo-
¿emy tu znaleŸæ. Klikaj¹c szczegó³y (Details) w pierw-
szej kolumnie tabeli otrzymujemy dostêp do wielu in-
nych informacji pocz¹wszy od linków do opracowañ na

temat genu w innych bazach danych (NCBI, EBI) przez
pe³n¹ sekwencjê nukleotydow¹ genu, na wspó³rzêdnych
pól na p³ytce mikromacierzy z którymi wi¹¿¹ siê sek-
wencje genu koñcz¹c.

Wracaj¹c do filtrowania danych w napisanym przeze
mnie programie: aby prawid³owo przefiltrowaæ geny
(przyk³adowo odnaleŸæ te maj¹ce wp³yw na proces wi¹za-
nia ATP czyli ten sam proces co probeset o ID 117_at
(patrz rys. 4, ostatnia kolumna tabeli „ATP binding”)
program potrzebuje kryteriów wed³ug których ma byæ
wykonane filtrowanie, a wiêc niezbêdne bêd¹ informa-
cje na temat wszystkich Probeset ID.
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Rys. 4. Wynik zapytania o probeset o identyfikatorze (ID) 117_at
�ród³o: [2]

Rys. 5. Sekwencja nukleotydów w szczegó³ach zapytania o Probeset ID 117_at
�ród³o: [2]



Zwa¿ywszy na fakt, ¿e jest ich ponad dwadzieœcia
tysiêcy z jednego odczytu/badania powy¿ej opisany
sposób pobierania danych poprzez „Szybkie zapytanie”
(Quick query) mo¿e wydaæ siê niektórym u¿ytkowni-
kom co najmniej uci¹¿liwy. Lecz nie zamartwiajmy siê
na zapas – jest i na to sposób! Affymetrix na swojej stro-
nie oferuje równie¿ tak zwane zapytanie wsadowe – Batch
Query (w menu na stronie kilka pozycji ni¿ej pod oma-
wianym wczeœniej Quick Query). Zasadniczo jest ono
bardzo podobne do Quick Query, a ró¿ni siê jedynie
tym, ¿e zamiast pojedynczego Probeset ID mamy mo¿li-
woœæ podania œcie¿ki do pliku tekstowego zawieraj¹-
cego seriê do trzech tysiêcy Probeset ID interesuj¹cych
nas genów. Po wys³aniu pliku na serwer otrzymujemy
tabelê z danymi dotycz¹cymi zawartych w pliku Probe-
set ID, któr¹ mo¿emy nastêpnie wyeksportowaæ jako
stronê internetow¹ (plik HTML) lub plik TSV (czyli
plik tekstowy z wartoœciami oddzielonymi tabulatorami
– Tab Separated Values). Obecnie program DNArray
wykorzystuje taki w³aœnie sposób pobierania danych:
na podstawie wczytanego wyniku badania tworzy pliki
tekstowe z list¹ Probeset ID gotowe do u¿ycia w Batch
Query oraz umo¿liwia wczytanie danych z plików TSV
otrzymanych w wyniku zapytania (patrz rys. 6).

Po wybraniu kolumny w której s¹ Probeset ID i kli-
kniêciu „Zapisz” wybieramy folder w którym maj¹ byæ
zapisane pliki potrzebne do zapytania, po czym korzys-
taj¹c ze strony Affymetrix wprowadzamy zapytanie do
bazy zgodnie z wczeœniejszym opisem. Nastêpnie w
programie klikamy „Otwórz” po czym wskazujemy za-
pisane w uprzednim kroku pliki TSV. Reszt¹ – stwo-
rzeniem bazy i po³¹czeniem jej z wynikami zajmuje siê

ju¿ sam program. W trosce o wygodê u¿ytkownika pro-
wadzone s¹ prace nad jeszcze wiêksz¹ automatyzacj¹
tego procesu.

Dostêp do danych zaimportowanych z bazy Affy-
metrix jest tez potem mo¿liwy po ka¿dego zaznaczeniu
wybranego Probeset ID w tabeli g³ównej i klikniêciu na
przycisk „Szczegó³y” (patrz rys. 7).

Dostêp do tych danych przy pomocy symbolicznego
jednego klikniêcia znacznie przyspiesza pracê w poró-
wnaniu do ka¿dorazowego wyszukiwania danych przez
Quick Query. W podobnie prosty sposób dzia³a spo-
rz¹dzanie wykresu Blanda–Altmana przy wykorzysta-
niu mojego programu. Wystarczy wskazaæ dwie serie
wyników z eksperymentu mikromacierzowego i nacis-
n¹æ przycisk „poka¿ wykres” – pojawi siê okienko jak
na rysunku 8.
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Rys. 7. Szczegó³y i opis funkcji genu na podstawie danych pobranych z bazy firmy Affymetrix w programie DNArray

Rys. 6. Pozyskiwanie danych w programie DNArray
z bazy Affymetrix



Sam wykres mo¿na dowolnie skalowaæ, a umieszcze-
nie kursora myszy nad któryœ z punktów wykresu skut-
kuje wyœwietleniem informacji o reprezentowanym przez
niego Probeset ID oraz wartoœciach jakie przyjmuje na
wykresie (wiêcej na temat wykresu Blanda–Altmana
mo¿na znaleŸæ w drugiej czêœci rozdzia³u „Mikromacie-
rze – Analiza wysokiego poziomu”).

Korzystanie z takiego programu u³atwia i przyspiesza
wykonywanie standardowych analiz na danych mikro-
macierzowych oraz pozwala badaczowi skupiæ siê na
kreatywnej czêœci eksperymentu przez odci¹¿enie go od
pamiêtania o niuansach natury technicznej takich jak
przenoszenie danych pomiêdzy ró¿nymi programami/
formatami, rêcznego tworzenia wykresów w arkuszach
kalkulacyjnych ogólnego przeznaczenia – a tym samym
w pewnym stopniu eliminuje niektóre Ÿród³a powstawa-
nia b³êdów. Przyk³adowo parsing (wczytywanie infor-
macji z uwzglêdnieniem ich logicznej struktury) oma-
wianych wczeœniej plików TSV jest dosyæ z³o¿onym
zagadnieniem i nawet drobny b³¹d mo¿e ca³kowicie po-
zbawiæ sensu strukturê pobieranych danych. Z drugiej
strony brak elastycznoœci programu czêsto powoduje
koniecznoœæ wykonywania niestandardowych operacji
w innych programach. Dodatkowe pootwierane progra-
my to równie¿ dodatkowe zu¿ycie czasu procesora i pa-
miêci komputera – co nie pozostaje bez wp³ywu na szyb-
koœæ jego pracy. Mo¿liwoœæ zapisu wyników do coraz
bardziej popularnego formatu XML (wiêcej w rozdziale
„XML w Bioinformatyce”) sprawia, ¿e przenoszenie
danych do innych programów obs³uguj¹cych go nie na-
strêcza wiêkszych trudnoœci. Oczywiœcie w miarê roz-
woju programu i dodawania nowych funkcjonalnoœci

w programie coraz rzadsza stanie siê koniecznoœæ pro-
wadzenia niektórych analiz z wykorzystaniem innych
programów,

Program DNArray to tylko przyk³adowe, moje w³as-
ne spojrzenie na usprawnienie problemu analizy danych
mikromacierzowych i wcale nie zdziwi³bym siê je¿eli
niejeden z Was mia³by znacz¹co inne podejœcie do te-
matu. Poza tym jest to program stosunkowo m³ody
(bêdzie obchodzi³ pierwsze urodziny w momencie wy-
dania tej ksi¹¿ki) i wymaga znacz¹cego rozbudowania
aby móg³ staæ siê jednym z podstawowych narzêdzi pra-
cy biologów molekularnych. Mo¿e robiê b³¹d stwarza-
j¹c sobie przysz³¹ konkurencjê na rynku pracy, ale wy-
pada zapytaæ – przyszli bioinformatycy! Jest tu sporo do
zrobienia. Pomo¿ecie…?
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Rys. 8. Wykres Blanda–Altmana w programie DNArray



5.1.A. Projekt Sekwencjonowania Ludzkiego Genomu
Monika Piwowar, Irena Roterman

1. WPROWADZENIE

W roku 2003 (14 kwietnia) og³oszono zrealizowanie
99% bardzo istotnego projektu sekwencjonowania ge-
nomu ludzkiego w ramach Projektu Poznania Ludzkie-
go Genomu (HGP). By³ to niezwyk³y projekt, bowiem
po raz pierwszy od zaistnienia ludzkiego gatunku na
Ziemi odczyt przepisu na organizm cz³owieka sta³ siê
mo¿liwy (rozpoczêcie projektu w 1986) do uzyskania
w ci¹gu niespe³na kilku lat. Projekt HGP mia³ ogromne
znaczenie naukowe, ale i praktyczne. Zak³adano, ¿e zna-
jomoœæ ca³ej sekwencji genomowej da nam kompletn¹
wiedzê na temat nas samych, wgl¹d w istotê natury ludz-
kiej, jakiej dot¹d nikt nie by³ w stanie sobie wyobraziæ.
Mówi³o siê o tym niemal ju¿ od 28.02.1953 r., kiedy to
James Watson, Francis Crick i Rosalind Franklin odkry-
li, ¿e cz¹steczkê ¿ycia, jak¹ jest DNA mo¿na zapisaæ
w postaci liniowego kodu, który w ka¿dym j¹drze ko-
mórkowym jest cz¹steczk¹ uformowan¹ w postaci pod-
wójnej helisy (rys. 1) [19, 20]

Przed porankiem owego dnia nikt nawet nie zbli¿a³
siê do w³aœciwej odpowiedzi, ¿e ten zapis ma cokolwiek
wspólnego z zapisem, jakiego u¿ywa siê w ksi¹¿kach,
a niespe³na pó³ wieku póŸniej oczekiwano na ca³kowit¹
informacjê tego liniowego kodu (kombinacja liter A, C,
T, G) (rys. 2).

W pocz¹tkowej fazie, kiedy powsta³y plany sekwen-
cjonowania genomu ludzkiego, a wiêc w roku 1986 wy-
dawa³o siê to niezwykle trudne z powodów technicz-
nych. Na szczêœcie spora grupa naukowców wierzy³a,
¿e technologia dogoni prace nad sekwencjonowaniem
i umo¿liwi znaczne przyspieszenie. I tak w³aœnie siê
sta³o. Wystarczy wspomnieæ, ¿e miêdzy rokiem 1986
a 1998 uda³o siê zsekwencjonowaæ 10% materia³u ge-
netycznego, a w nastêpnym roku ju¿ 90%.

Rys. 1. Schemat podwójnej helisy (a); szkice podwójnej
helisy Francisa (b)

�ród³o: a) [20], b) [19]

>gi|88972371|ref|NT_006081.18|Hs4_6238 Homo sapiens chromosome 4 genomic contig, reference assembly
GATCCCTGCCTGGGCTTTGCCTCTGCAGCCCCCCGCCCCACAGGTTCACACCTCGGGTCTTCTCCAC
CGC
TGCCACACGCCAGAGCCTGTAGCGGGGCCTCAGAGTCTGGGAGGTGGGACTCCTGCACCTCAGCC
ATCAT
CAGACCCATGGGGCCACCCAGGGAACCTTGGCAGGGACCATTACCAGTGACCTGCCGAGGCCCCG
GACTC
TGCCAGCCAGCTGTGCCGGCCACCCTGCCCCGGACAGTGCCGGTTCATGTGGGAACTAGGGGACG
ATGTG
GTTCTTCGCATCTGATGATGAAGGCCCTGGGCCACTTGGCACGGGCGGGCGCTCCCGAGATGGATA
TGAG
GAGCCCCCTCTGCCCAACTCCCAGAAAGGCCGAGGCTCTGCAGCGGGAGGAAGTCCTGCGATGTC
CTGGG
GGGCAGCAGCGCAGGGCACAGGGACAGCCCCCCTCCACAGCTCTTCCTGGCCAGCCCTCCCCACTA
TCTG

Rys. 2. Fragment liniowego zapisu poszczególnych nukleotydów genu koduj¹cego Huntingtine (bia³ko, którego zmieniona forma
powoduje chorobê Huntingtona) (praca w³asna Autora)

a) b)



W du¿ej czêœci niew¹tpliwie mo¿na ten sukces przy-
pisaæ Craigowi Venterowi szefowi firmy Celera Geno-
mics, która jako pierwsza w 1999 zaproponowa³a now¹
technologiê sekwencjonowania tzw. shotgun sequencing.
Metoda Ventera przyczyni³a siê do wzrostu trajektorii
odczytywania informacji genetycznej do tego stopnia,
¿e niemal ca³y ludzki genom zosta³ zsekwencjonowany
w ci¹gu nastêpnych kilku lat, a dzisiaj (2007) znane s¹
dziesi¹tki genomów [18]. Istotn¹ rolê w tej technice
odegra³a informatyka. Okaza³o siê bowiem, ¿e narzê-
dzia informatyczne s¹ na tyle sprawne, ¿e mo¿liwa jest
identyfikacja krótkich fragmentów pozwalaj¹ca na skom-
pletowanie ca³oœci, co znacznie przyspieszy³o proce-
dury eksperymentalne. Metoda ta nie poradzi³a sobie
jednak z fragmentami powtarzalnymi, st¹d kontynuacja
sekwencjonowania tradycyjn¹ technik¹ okaza³a siê nie-
zbêdna.

Zakoñczenie HGP dostarczy³o ogromu informacji.
Z jednej strony do oœrodków naukowych sp³ywa³y dane
dotycz¹ce liniowej cz¹steczki DNA, a z drugiej prowa-
dzone na bie¿¹co analizy gromadzonego materia³u.
W koñcu poznano wzór ludzkiego DNA i opracowano
jego wstêpn¹ charakterystykê. W tym sensie HGP za-
koñczy³ siê olbrzymim sukcesem. Jednak oczekiwania,
z jakimi wi¹zano zakoñczenie rozszyfrowania „prze-
pisu na cz³owieka” nie zosta³y do koñca spe³nione. Ku
olbrzymiemu zaskoczeniu okaza³o siê, ¿e informacja ko-
duj¹ca bia³ka (buduj¹ce ka¿d¹ ludzk¹ komórkê i ucze-
stnicz¹ce w realizacji ich funkcji) to zaledwie oko³o 2%
ca³ej puli trzymiliardowego kodu DNA. Pozosta³a czêœæ
to w du¿ej mierze sekwencje powtarzalne, oraz inne
wzory sekwencji, które do niedawna nazywano „œmie-
ciowym DNA”. Dzisiaj jednak z coraz wiêksz¹ uwag¹
przypatruje siê tym z pozoru niepotrzebnym fragmen-
tom, które natura konsekwentnie i precyzyjnie „posta-
nowi³a kopiowaæ i przechowywaæ”. Pomimo wzbogace-
nia wiedzy o strukturze genomu ludzkiego projekt HGP
nie przyczyni³ siê do poznania mechanizmów pe³nego
odczytu DNA. Oprócz nieokreœlonych w du¿ej mierze
funkcji sekwencji powtórzonych pojawi³ siê problem
znajdowania genów. Znany dot¹d schemat budowy ge-
nów okaza³ siê niewyczerpuj¹cy pe³nej puli bia³ek, jakie
wystêpuj¹ w ka¿dej komórce cz³owieka. Sugeruje to, ¿e
musz¹ istnieæ jeszcze inne wzory budowy genów – jak
dot¹d nieznane.

Mimo braków w wiedzy o mechanizmach odczytu
informacji genetycznej sekwencjonowanie cz¹steczki
DNA wci¹¿ jest bardzo istotnym etapem w badaniach
genetycznych. O wielkiej popularnoœci tego typu badañ,
jak równie¿ determinacji œwiata naukowego na tym po-
lu œwiadczy chocia¿by fakt, ¿e Fundacja X Prize (USA)
zaoferowa³a 10 mln dolarów za opracowanie technolo-
gii, która w 10 dni pozwoli zsekwencjonowaæ 100 ludz-
kich genomów. Celem nagrody, najwy¿szej za badania
naukowe w historii, jest zapocz¹tkowanie nowej ery
w medycynie zapobiegawczej oraz pobudzenia rozwoju
innych nauk medycznych.

Zatem kolejne lata poznania genomów powinny roz-
toczyæ olbrzymie mo¿liwoœci, dla badañ medycznych
i w ogóle przyrodniczych. Niew¹tpliwie poszerzy to
wiedzê na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu,
przez co pomo¿e m.in. skuteczne planowaæ leczenie
i przewidywaæ negatywne skutki dziedziczenia.

2. IDENTYFIKACJA GENÓW

Pierwszym zadaniem w Projekcie Poznania Ludzkiego
Genomu (HGP) poza samym procesem sekwencjono-
wania (eksperyment na ogromn¹ skalê) by³o prawid³o-
we odczytanie zawartej w nim informacji. Zadanie po-
lega³o na identyfikacji genów, czyli tych fragmentów
sekwencji nukleotydowych, które ulegaj¹c tzw. eks-
presji w konsekwencji powoduj¹ pojawienie siê bia³ek
w organizmie ¿ywym. Przy tak d³ugiej sekwencji nu-
kleotydów (oko³o 3 mld) znalezienie fragmentów odczy-
tywanych w procesie transkrypcji (przepisanie infor-
macji z sekwencji DNA na sekwencjê RNA) jest zada-
niem doœæ trudnym. Nadmieniæ jednak nale¿y, ¿e przy-
roda doskonale zna lokalizacjê genów i ekspresji ulega-
j¹ te odcinki, które w procesie translacji powoduj¹ po-
jawienie siê odpowiednich bia³ek w odpowiednim miej-
scu i czasie.

Po przeszukaniu sekwencji genomowej pod k¹tem
obecnoœci genoma okaza³o siê, ¿e jedynie 1–2% ca³ego
materia³u genetycznego DNA stanowi¹ elementy funk-
cjonalne tj. geny. Reszta (oko³o 98%) sekwencji geno-
mowej nie jest przepisywana na ³añcuch polipepty-
dowy. By³o to zdumiewaj¹ce odkrycie. Zaledwie oko³o
2% to esencja informacji genetycznej (przynajmniej na
obecnym etapie wiedzy), a pozosta³a czêœæ to „coœ” co
wydaje siê zupe³nie nie potrzebne, bo nie realizuje siê
w œwiecie bia³ek, które graj¹ g³ówn¹ rolê w funkcjono-
waniu ka¿dej ludzkiej komórki.

Pomimo, ¿e schemat budowy genu (przynajmniej na
tym etapie poznania) znany jest ju¿ od wielu lat (rys. 3),
lokalizacja genów w du¿ym g¹szczu obszarów niekodu-
j¹cych, okaza³a siê zadaniem doœæ trudnym. Wspom-
nieæ nale¿y, ¿e rozrzut oceny liczby genów w genomie
cz³owieka jest znaczny. Szacuje siê (w zale¿noœci od
wykorzystanego programu identyfikuj¹cego geny), ¿e
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Rys. 3. Schemat budowy genu eukariotycznego. Eksony –
fragmenty koduj¹ce, UTR-y i introny. UTR-y: fragmenty sek-
wencji nie ulegaj¹ce translacji. W obszarze 3’UTR mog¹ siê
znajdowaæ ró¿ne sekwencje sygna³owe. Introny: fragmenty

niekoduj¹ce (praca w³asna Autora)



jest ich od 25 tys. do 45 tys. Taki wynik jest stanowczo
niezadowalaj¹cy, poniewa¿ w dalszym ci¹gu pozosta-
wia wysoki poziom niepewnoœci odnoœnie liczby bia-
³ek, jakich powinniœmy poszukiwaæ w organizmie.

Programy zorientowane specjalistycznie na identyfi-
kacjê genów opracowane zosta³y wg dwóch schema-
tów: heurystyczny i stochastyczny.

Jest szereg metod bazuj¹cych na modelu heurystycz-
nym. Jedn¹ z nich jest metoda oparta na sk³adzie sek-
wencji, a wiêc uwzglêdniaj¹ca ogólne w³aœciwoœci sek-
wencji (u¿ywalnoœci poszczególnych kodonów, okre-
sowoœæ wystêpowania powtórzeñ, z³o¿onoœci sk³adu
sekwencji). Ró¿ne organizmy u¿ywaj¹ kodonów syno-
nimicznych z ró¿n¹ czêstoœci¹, wiêc takie w³aœciwoœci
sekwencji mog¹ pomóc w identyfikowaniu prawdopo-
dobnych eksonów. Inn¹ metod¹ jest metoda oparta na
sygna³ach. Analizuje ona obecnoœæ lub brak specyficz-
nych sekwencji, wzorów i konsensusów sekwencji, tj.
miejsca donorowe i akceptorowe, miejsca wi¹zania
czynników transkrypcyjnych, miejsca poliadenylacji
czy kodony START i STOP. Kolejn¹ metod¹ w tej grupie
jest metoda oparta na okreœlaniu homologii sekwencji.

Badana sekwencja t³umaczona jest z nukleotydowej na
aminokwasow¹. Nastêpnie przeszukiwane s¹ bazy sek-
wencji bia³kowych, aby stwierdziæ, czy wczeœniej scha-
rakteryzowane regiony koduj¹ce odpowiadaj¹ szuka-
nym. Du¿ym ograniczeniem tej metody jest to, ¿e wiêk-
szoœæ nowo odkrytych genów nie posiada produktów,
które mog³yby wykazywaæ homologiê do bia³ek obec-
nych w bazie. Programy s³u¿¹ce do przewidywania re-
gionów koduj¹cych to min. FGENES [11], XGRAIL
(rys. 4) [12, 23], MZEF [13], GENSCAN [14], HM-
Mgene [15], GeneID [16].

W drugim modelu – stochastycznym, bazuj¹cym na
teorii informacji [17] identyfikacja genów polega na po-
szukiwaniu fragmentów, których sekwencja odbiega od
stanu losowego. Dysponuj¹c czterema ró¿nymi nukleo-
tydami mo¿na wyznaczyæ losowe prawdopodobieñstwo
ich wyst¹pienia. Jak d³ugo prawdopodobieñstwo wyst¹-
pienia ka¿dego z nukleotydów wynosi 3 tak d³ugo mamy
do czynienia z fragmentem o losowej sekwencji. Jeœli
napotkamy fragment, który istotnie odbiega od tego sta-
nu, mo¿emy za³o¿yæ, ¿e dany fragment reprezentuje za-
pis „celowy” a wiêc nios¹cy informacjê.

Monika Piwowar, Irena Roterman
Projekt Sekwencjonowania Ludzkiego Genomu

Rys. 4. Okno wynikowe z programu XGRAIL
�ród³o: [23]



Wielkoœciami, które musimy okreœliæ w tym modelu
postêpowania to jednostka, dla której okreœlamy pra-
wdopodobieñstwo oraz rozmiar okna, w którym rozk³ad
poszczególnych nukleotydów jest szacowany. Rozbie-
¿noœæ uzyskiwanych wyników jest w³aœnie konsek-
wencj¹ tych za³o¿eñ. Jeœli przyjmiemy, ¿e jednostk¹ jest
triplet (zgodnie z systemem kodowania poszczególnych
aminokwasów) to wówczas losowe prawdopodobieñ-
stwo Plosowe = 1/4 *1/4*1/4 porównujemy do aktualnie
obserwowanego Pobserwowane = p1 * p2 * p3 przy czym
okreœlony musi byæ rozmiar odcinka, dla którego war-
toœci pi zosta³y obliczone. Z regu³y przy wstêpnej anali-
zie nieznanego nam materia³u genetycznego rozmiar
okna odczytu przyjmowany jest doœæ du¿y. Natomiast
w chwili, kiedy dane obszary „zakwalifikowa³y siê” jako
odleg³e w stosunku do losowoœci, rozmiar okna zawê-
¿amy i analiza przeprowadzana jest ju¿ z wy¿sz¹ do-
k³adnoœci¹.

Problemem jest tak¿e odkreœlenie tzw. „ramki odczy-
tu”. Okreœlenie jej oznacza przyjêcie odpowiedniego
numeru pozycji. Jak wiadomo, sekwencja tripletu kodu-
j¹cego ma œciœle okreœlon¹ pozycjê, numer 1, 2 i 3. Jeœli
nasza jednostka (trinukleotyd) nie pokrywa siê z rzeczy-
wist¹ ramk¹ odczytu (triplet), mo¿emy zgubiæ cenn¹
informacjê przeoczaj¹c fragment nios¹cy informacjê.
Dlatego analizê przeprowadzamy z krokiem o wielkoœci
jednego nukleotydu (a wiêc w systemie nak³adaj¹cym
siê, mimo, ¿e wiemy, ¿e odczyt – translacja zachodzi
w rzeczywistoœci w systemie nienak³adaj¹cym siê).

Ró¿ne programy przyjmuj¹ odmienne techniki g³ów-
nie ró¿ni¹ce siê sposobem obliczania wartoœci pi przyj-
muj¹c d³u¿sz¹ ni¿ trzynukleotydow¹ ramkê odczytu np.
szeœæ nukleotydów (a wiêc dwa kodony). Odmiennoœæ
w sposobie obliczania wartoœci pi polega tak¿e na fakcie
wyznaczania tej wartoœci w systemie prawdopodobieñ-
stwa warunkowego, przy czym warunek oznacza okreœ-
lenie s¹siada. A wiêc p2 nie jest wartoœci¹ prawdopodo-
bieñstwa wyst¹pienia pewnego nukleotydu na pozycji
drugiej, natomiast wyra¿a wartoœæ prawdopodobieñ-
stwa wyst¹pienia danego nukleotydu pod warunkiem po-
przedzania go przez œciœle okreœlony nukleotyd. W ten
sposób wartoœæ pi okreœla stan danego nukleotydu rów-
noczeœnie informuje te¿ o nukleotydzie poprzedza-
j¹cym, a wiêc w³aœciwie wyra¿a prawdopodobieñstwo
pojawienia siê danej dwójki nukleotydów.

Niestety, mimo szerokiego wachlarza modeli postê-
powania w celu identyfikacji zapisu genetycznego, nie
ma metody jednoznacznej w pe³ni wiarygodnej. Jak po-
dano na pocz¹tku, rozbie¿noœæ uzyskiwanych wyników
jest doœæ du¿a. Wyjaœnienie rozbie¿noœci uzyskiwanych
wyników identyfikacji genów ma zwi¹zek z problemem
znacznie bardziej z³o¿onym. Otó¿ model jeden gen –
jedno bia³ko okaza³ siê byæ nieaktualny. Definicja genu
stale (w miarê postêpów w analizie materia³u genomo-
wego) ulega zmianom. S¹, bowiem bia³ka, których sek-
wencja aminokwasów nie jest prostym odczytem jedne-

go konkretnego fragmentu sekwencji nukleotydowej.
Istniej¹ bia³ka, dla których fragmenty zapisów sekwen-
cji zlokalizowane s¹ w ró¿nych genach a tak¿e takie,
które wklejaj¹ w sposób losowy pewne œciœle okreœlone
odcinki sekwencji (zwi¹zane jest to czêsto z funkcj¹
bia³ka). St¹d definicja genu rozmywa siê i tym samym
komplikuje znacznie jego poszukiwanie.

Obecnie jest bardzo dobry moment dla osób z pomy-
s³ami. Genomika oczekuje na nowe modele. Ka¿da no-
wa idea jest przyjmowana doœæ entuzjastycznie, o czym
mo¿e œwiadczyæ bardzo du¿a i ci¹gle wzrastaj¹ca liczba
baz genomowych, które ujmuj¹ pod ró¿nym k¹tem za-
gadnienia zwi¹zane z analiza genomu ju¿ nie tylko
cz³owieka, ale tak¿e innych organizmów. W ostatnich
latach tak¿e w zwi¹zku z tym pojawia siê coraz wiêcej
czasopism naukowych zorientowanych na zagadnienia
gnomiczne, w tym g³ównie zwi¹zane z identyfikacj¹
genów.

3. SEKWENCJE POWTARZALNE
W GENOMIE

Jak wspomniano wy¿ej ogromn¹ wiêkszoœæ materia³u
genetycznego stanowi¹ sekwencje powtarzalne, któ-
rych zidentyfikowanie w tak du¿ej iloœci w sekwencji
genomowej cz³owieka by³o doœæ zaskakuj¹ce. Sekwen-
cje te ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ zarówno stopniem z³o¿on-
oœci, rozmieszczeniem, jak i organizacj¹. St¹d mówi siê
o sekwencjach tandemowo powtórzonych oraz sek-
wencjach powtórzonych rozproszonych, które ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹ sk³adem jednostki powtarzanej oraz
krotnoœci¹ powtórzeñ (rys. 5).

Sekwencje tandemowo powtórzone obejmuj¹ zarów-
no sekwencje wysokorepetytywne, zbudowane z krót-
kich niefunkcjonalnych jednostek, jak i sekwencje o umiar-
kowanej liczbie powtórzeñ, wœród których znajduj¹ siê
równie¿ elementy funkcjonalne (np. geny koduj¹ce rRNA).
Grupa sekwencji rozproszonych obejmuje elementy
transpozonowe i pseudogeny. Pozycjê poœredni¹ w sto-
sunku do tej klasyfikacji (zazwyczaj zaliczane s¹ do se-
kwencji tandemowo powtórzonych) zajmuj¹ sekwencje
minisatelitarne i mikrosatelitarne – zgrupowania tande-
mowych powtórzeñ krótkich sekwencji nukleotydo-
wych rozproszonych w ca³ym genomie. Ró¿nica pomiê-
dzy tymi sekwencjami dotyczy g³ównie liczby nukleo-
tydów wchodz¹cych w sk³ad powtórzonej jednostki
podstawowej – w przypadku sekwencji minisatelitar-
nych jest to 9–80 nukleotydów, w przypadku sekwencji
mikrosatelitarnych 1–6 nukleotydów. Dla sekwencji
mikrosatelitarnych liczba powtórzeñ jednostki podsta-
wowej waha siê w granicach 10–50, przy czym d³ugoœæ
ca³ego obszaru nie przekracza 100 bp. Sekwencje mini-
satelitarne stanowi¹ natomiast odcinki o d³ugoœci od kil-
kuset do ponad 20 kb. Sekwencje mikrosatelitarne nazy-
wane s¹ czêsto prostymi/krótkimi powtórzeniami tande-
mowymi – STR (Simple/Short Tandem Repaetas) [8, 24].

BIOINFORMATYKA: ZROZUMIEÆ I ODTWORZYÆ W KOMPUTERZE ŒWIAT O¯YWIONY



Mog¹ wystêpowaæ jako ci¹g identycznych powtórzeñ,
np. (AC)10, (CAG)12, (AGAT)8, w formie powtarzaj¹-
cych siê powtórzeñ przedzielonych kilkunukleotydo-
wymi wstawkami zaburzaj¹cymi ci¹g³oœæ podstawowych
jednostek np. [(CAG)8ACC(CAG)10] lub jako ci¹g dwóch
lub wiêcej typów sekwencji np. [(CG)4 (AT)6(GC)8].

Szacuje siê, ¿e sekwencje mikrosatelitarne wystêpu-
j¹ w genomie ludzkim z czêstoœci¹ jedna sekwencja na
oko³o 6 kb i stanowi¹ jedn¹ z najliczniejszych grup pro-
stych sekwencji powtórzonych w koduj¹cych regionach
genomów organizmów eukariotycznych [7]. Wstêpne
analizy po zsekwencjonowaniu ludzkiego genomu wy-
kaza³y, ¿e stosunkowo mniej jest ich w regionach nieko-
duj¹cych tj. intronach i sekwencjach miêdzygenowych
w porównaniu z powieleniami di- i tetranukleotydo-
wymi [5, 6]. Od czasu opublikowania ludzkiej sekwen-
cji genomowej œwiat naukowy zajmuj¹cy siê t¹ dziedzi-
na zastanawia siê, jaka jest rola sekwencji powtarzalnych
i dlaczego s¹ utrzymywane w genomie skoro nie nios¹
informacji o budowie bia³ka? Jak dot¹d nie wiadomo,
dlaczego natura produkuje ogromn¹ makromoleku³ê
anga¿uj¹c¹ ca³y aparat kontroli jakoœci (systemy napraw-
cze na wypadek b³êdnego przy³¹czenia nukleotydu) do
produkcji ³añcuchów, które nie nios¹ informacji w sen-
sie realizacji w œwiecie bia³ek. Niew¹tpliw¹ wskazówk¹
do rozwi¹zania tej zagadki z pewnoœci¹ jest fakt du¿ego
zró¿nicowana pod wzglêdem tempa ewolucji sekwencji
niekoduj¹cych w stosunku do zmian, które obserwuje
siê na przestrzeni dziejów w sekwencjach koduj¹cych

(jak donosz¹ wyniki projektu Encode – the Encyclope-
dia of DNA Elements. Projekt maj¹cy na celu zidentyfi-
kowanie wszystkich elementów funkcjonalnych w sek-
wencji ludzkiego genomu). Mo¿e to sugerowaæ, ¿e ró¿no-
rodnoœci miêdzygatunkowej nale¿y upatrywaæ w zmien-
noœci w³aœnie w obrêbie sekwencji niekodujacych. Pojê-
cie „szumu informacyjnego” czy te¿ „œmieciowego DNA”,
jakim dot¹d okreœlano fragmenty niekoduj¹ce na obec-
nym etapie wiedzy ju¿ wydaje siê nieuzasadnione.
W nieodleg³ej przysz³oœci, niew¹tpliwie coraz bardziej
bêdziemy siê zbli¿aæ do wyjaœnienia fenomenu, jakim
jest obecnoœæ ogromu sekwencji niekoduj¹cych, tym
bardziej, ze ka¿dy dzieñ przynosi kolejne wyniki sek-
wencjonowania genomów kolejnych organizmów. Lista
ich roœnie w zawrotnym tempie [18].

4. ZASOBY GENOMOWE I ICH ANALIZA

Zakoñczenie Projektu Poznania Ludzkiego Genomu
dostarczy³o olbrzymiej iloœci danych zgromadzonych
w stosownych bazach, co wymusi³o potrzebê ich anali-
zy oraz opracowania nowych narzêdzi komputerowych
do obróbki tych danych (rys. 6). Najwiêkszym i chyba
najczêœciej odwiedzanym centrum informacji w tym za-
kresie jest NCBI – National Center for Biotechnology
Information (rys. 7), które gromadzi ca³e spektrum baz
danych od baz sekwencyjnych po wysokospecjalistycz-
ne bazy ligandów i zmiennoœci genetycznych [1].

Monika Piwowar, Irena Roterman
Projekt Sekwencjonowania Ludzkiego Genomu

Rys. 5. Schemat sekwencji wystêpuj¹cych w genomie
�ród³o: [8]



Niew¹tpliwym u³atwieniem jest to, ¿e bazy w ramach
NCBI s¹ skoordynowane tak, ¿e z jednego miejsca
w konkretnej bazie mo¿na dostaæ siê do innej, które jest
w czytelny i ³atwy sposób po³¹czone. W ten sposób
mo¿na zdobyæ ca³y wachlarz informacji na temat intere-
suj¹cego zagadnienia, bez ¿mudnej pracy przeszukiwa-
nia oddzielnych baz danych.

Najpopularniejsze bazy danych w NCBI to bazy sek-
wencji nukleotydowych i bia³kowych, dziêki którym
w krótkim czasie mo¿na wyszukaæ interesuj¹c¹ sekwen-
cjê genow¹, RNA czy bia³kow¹, zapisaæ j¹ w odpowied-
nim formacie, a nastêpnie analizowaæ w dowolnie wy-

branym programie s³u¿¹cym do analizy danych sekwen-
cyjnych.

Kolejnym bardzo interesuj¹cym repozytorium jest
baza chorób genetycznych OMIM – Online Mendelian
Inhetitance In Man (rys. 8) [2].

Jest to niew¹tpliwie jedno z najcenniejszych Ÿróde³
informacji na temat defektów genetycznych, g³ównie
z powodu obszernego opisu jednostek chorobowych
oraz ci¹g³ej aktualizacji. Cenna jest równie¿ mo¿liwoœæ
graficznej prezentacji defektywnych genów na okreœlo-
nym rejonie chromosomu dziêki narzêdziu Map Viewer
(rys. 9).
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Rys. 6. Wykres przedstawiaj¹cy przyrost danych w bazach
NCBI w ostatnich latach

�ród³o: [1]

Rys. 7. Strona internetowa Narodowego (USA) Centrum In-
formacji Biotechnologicznej

�ród³o: [1]

Rys. 8. Strona internetowa bazy chorób genetycznych znajduj¹ca siê w zasobach NCBI
�ród³o: [2]



Mimo trudnoœci (m.in. z identyfikacj¹ genów), na ja-
kie natrafiaj¹ badacze zajmuj¹cy siê analiz¹ zapisów
genetycznych postêpy s¹ znaczne. Przede wszystkim
fascynuj¹ca jest szybkoœæ dzia³ania programów. Jeœli
interesuje nas np. konkretna sekwencja nukleotydowa
(zapisana lokalnie na komputerze) to wynik przeszuk-
iwania ca³ego genomu ludzkiego i identyfikacja fragm-
entów o sekwencji podobnej trwa krócej ni¿ jedna mi-
nuta. Bior¹c pod uwagê, ¿e pracujemy na danych, które
znajduj¹ siê w bazie za oceanem (USA) mo¿na uznaæ,
¿e narzêdzia informatyczne zaanga¿owane w analizê
danych genomowych i danych pokrewnych s¹ wysokiej
klasy. Przyk³adem realizuj¹cym to zadanie mo¿e byæ
dobrze ju¿ znany w œrodowisku bioinformatycznym
program BLAST (Basic Local Alignment Search Tool)
(rys. 10) [3].

Oprócz pracy w systemie online mo¿liwe jest zgro-
madzenie danych genomowych lokalnie. Dziœ ju¿ nie
jest problemem zapisanie ca³ego genomu ludzkiego
(tak¿e innych genomów) na dysku osobistego kompute-
ra. Ró¿nego typu oprogramowanie s³u¿¹ce do obróbki
i analizy danych genomowych i pochodnych jest tak¿e

mo¿liwe do pozyskania. Dane zgromadzone s¹ na ser-
werze NCBI i s¹ dostêpne dla ka¿dego u¿ytkownika
nieodp³atnie [4].

Powy¿ej przedstawiono wybrane zagadnienia, które
maj¹ na celu jedynie zorientowaæ siê w mo¿liwoœciach
jakie s¹ w zasiêgu rêki bioinformatyka i nie tylko.
Obecnie powstaje szereg oryginalnych programów nie-
mal przy ka¿dym znacz¹cym oœrodku bioinformatycz-
nym. Dziêki temu poszerza siê wachlarz mo¿liwoœci
analizy danych genomowych, co z kolei skutkuje coraz
to efektywniejszym ogl¹dem wci¹¿ nieogarnionej infor-
macji zakodowanej w postaci liniowego DNA.

5. ZASTOSOWANIE WIEDZY
O GENOMACH

Wiedza na temat genomów znacz¹co posuwa do przodu
rozwój badañ genetycznych. Jest to niezwykle cenne
przy opracowywaniu nowych technik analizy sekwencji
nukleotydowych, które w jeszcze szybszy i tañszy spo-
sób pozwalaj¹ uzyskiwaæ zamierzone rezultaty.

Monika Piwowar, Irena Roterman
Projekt Sekwencjonowania Ludzkiego Genomu

Rys. 9. Wynik dzia³ania Map Viewera. Rysunek po lewej stronie przedstawia lokalizacjê genu odpowiedzialnego za chorobê
Huntingtona (czerwone kreski) – gen znajduje siê na górnym ramieniu czwartego chromosomu cz³owieka. Po prawej stronie

rozwiniecie szczegó³owe przekierowuj¹ce do zestawu map
�ród³o: [24]

Rys. 10. Wynik dzia³ania programu BLAST. Rysunek po lewej stronie przedstawia fragment graficznej reprezentacji wyników
programu BLAST. Wynik po prawej stronie przedstawia fragment szczegó³owych danych dotycz¹cy wyszukanych sekwencji do

sekwencji zadanej (praca w³asna Autora)



W czasach ery postgenomowej (po zakoñczeniu
HGP) wiedza na temat sekwencji genowych, ich lokali-
zacji, z³o¿onoœci jest niezwykle istotna m.in. przy okreœ-
laniu ró¿nic i podobieñstw miêdzy ró¿nymi gatunkami
[10]. Podejmowane s¹ teraz projekty maj¹ce na celu
skompletowanie genomów wszystkich naczelnych (na-
szych krewniaków), co pozwoli, na podstawie analizy po-
równawczej umieœciæ nasz materia³ genomowy w kon-
tekœcie ewolucji. Uwzglêdniaj¹c wspó³czesne teorie
ewolucji bazuj¹ce na tym, ze to gen podlega ewolucji,
a nie ca³y organizm mo¿na pozyskaæ cenne informacje
na temat drogi ewolucji poszczególnych genów. Dziêki
takim badaniom mo¿na badaæ strukturê populacji
a tak¿e wykorzystywaæ je na potrzeby hodowli roœlin
i zwierz¹t.

Jednak najwiêksze nadzieje i oczekiwania ³¹czone
z poznaniem sekwencji genomowych oraz mechaniz-
mów ich funkcjonowania zwi¹zane s¹ z zastosowania-
mi w medycynie.

Rozwój technik sekwencjonowania i analizy geno-
mów z równoczesnym rozwojem elektroniki i informa-
tyki przyczyni³ siê min. do tego, ze obecnie w ci¹gu kilku
godzin mo¿emy mieæ wyniki poziomu ekspresji tysiêcy
genów. Jest to mo¿liwe dziêki tzw. mikromacierzom.
Obecnie najpopularniejsze s¹ dwa typy mikromacierzy:
mikromacierze oligonukleotydowe, ang. oligo array) –
na p³ytce nanoszone s¹ krótkie 25–70 nukleotydowe se-
kwencje sond oraz mikromacierze cDNA (ang. cDNA
array) – nanoszone fragmenty (sondy) s¹ znacznie d³u¿-
sze, zazwyczaj odpowiadaj¹ce pe³nym sekwencjom
mRNA (lub sekwencjom EST).

Mikromacierze DNA (Chipom DNA) s¹ uk³adem pó³-
przewodnikowym, na który nanosi siê tysi¹ce fragmen-

tów kwasu dezoksyrybonukleinowego (najczêœciej s¹ to
fragmenty znanych genów). Mieszanina DNA stanowi¹-
ca badan¹ próbkê jest nanoszona na tak przygotowany
uk³ad. Je¿eli w badanej próbce znajdzie siê fragment
DNA, który jest komplementarny do jednego z naniesio-
nego na mikromacierz, to odpowiadaj¹ce mu pole zosta-
nie aktywowane (rys. 11) [21].

Dziêki temu mikromacierze sta³y siê niezwykle u¿y-
teczne w diagnostyce medycznej, gdy¿ mo¿na w ten spo-
sób porównywaæ poziom ekspresji okreœlonych genów
u pacjentów z ró¿nymi schorzeniami min. nowotwora-
mi, cukrzyc¹, nadciœnieniem, chorobami o pod³o¿u neu-
rodegeneracyjnym.

W ostatnim czasie zastosowanie technologii mikro-
macierzowej w po³¹czeniu z odpowiednimi technikami
statystycznymi coraz bardziej siê rozwija. Na przyk³ad
doœwiadczenia zdobyte dziêki technologii mikromacie-
rzowej, jak równie¿ innym technologiom umo¿liwiaj¹-
cym masow¹ analizê molekularn¹ pozwoli³y na zawê¿e-
nie analiz ró¿nego typu nowotworów tylko do niektó-
rych moleku³ oraz do interakcji miêdzy nimi. Dziêki
temu mo¿liwa sta³a siê analiza procesów fizjologicz-
nych w jednym typie komórek nowotworowych, a na-
stêpnie ekstrapoluj¹c zdobyte rezultaty na inne typy
przewidywanie ewentualnych reakcji w dowolnym ty-
pie komórek nowotworowych. Opieraj¹c siê na bada-
niach, które donosz¹, ¿e genomiczne biomarkery mog¹
byæ wykorzystywanie do przewidywania chemoterape-
utycznej odpowiedzi u pacjentów cierpi¹cych na scho-
rzenia nowotworowe w U.S National Cancer Institute
przeprowadzono badania wp³ywu >100000 komponen-
tów chemicznych (potencjalnych leków) na 60 linii
ludzkich komórek nowotworowych (NCI-60) [22].
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Rys. 11. Mikromacierz DNA, nanoszenie próbki i analiza
�ród³o: [21]



Badania na NCI-60 stanowi³y tylko pewn¹ pulê
przeanalizowanych reakcji nowotwór-lek, która pos³u-
¿y³a jako odniesienie w analizie komórek nowotworo-
wych innego typu (BLA-40: linia komórek nowotworu
piersi). G³ównym celem by³o sprawdzenie, czy ekstra-
polacja (COXEN – coexpression extrapolation) wyni-
ków uzyskanych na jednej grupie komórek nowotworo-
wych da oczekiwane rezultaty analizuj¹c komórki no-
wotworowe, które nie by³y w³¹czone do badañ.

Zaproponowana procedura COXEN zawiera szeœæ
kroków, tj.:
1. Eksperymentalne okreœlenie wzoru aktywnoœci leku

w pierwszej grupie komórek
2. Eksperymentalne okreœlenie molekularnych charak-

terystyk w pierwszej grupie komórek (analiza eks-
presji genów przy pomocy mikromacierzy).

3. Wyselekcjonowanie podgrupy molekularnych cha-
rakterystyk (przy pomocy analizy istotnoœci wyni-
ków uzyskanych z mikromacierzy), które najlepiej
przewiduj¹ aktywnoœæ leku w pierwszej grupie ko-
mórek (ang. chemosensitivity signature selection).
Eksperymentalne okreœlenie molekularnych charak-
terystyk w drugiej grupie komórek.

4. Identyfikacja podgrupy (spoœród molekularnych
charakterystyk wybranych w kroku 3), która wyka-
zuje wyraŸny wzór COXEN (ang. coexpression extra-
polation) miêdzy pierwsz¹ i drug¹ grup¹ komórek.

5. Wykorzystanie analizy wielowymiarowej do prze-
widywania aktywnoœci leku w drugiej grupie komó-
rek na podstawie wzoru aktywnoœci leku uzyska-
nych na grupie pierwszej oraz molekularnych cha-
rakterystyk drugiej grupy komórek uzyskanych
w kroku 5.

6. Wynik analizy wielowymiarowej jest wynikiem okreœ-
lanym jako „COXEN score”.

Pomimo licznych ograniczeñ metody twórcy algo-
rytmu COXEN uzyskali zaskakuj¹co dobre rezultaty.
Uda³o siê za pomoc¹ analizy wp³ywu konkretnych sub-
stancji chemicznych na jedn¹ grupê linii komórek nowo-
tworowych uzyskaæ mo¿liwoœæ przewidywania efektów
stosowania potencjalnych leków w dowolnym typie no-
wotworu [22]. Uwa¿a siê, ¿e w przysz³oœci metoda ta
mo¿e okazaæ siê niezwykle przydatna w projektowaniu
terapii pod konkretnego pacjenta. Du¿e nadzieje pok³a-
da siê w analizie profilu ekspresji genów poszczegól-
nych organów z ró¿nymi typami nowotworów z mo¿li-
woœci¹ oceny ekspresji genów w ró¿nych stadiach za-
awansowania choroby. Niew¹tpliwie mo¿e siê to przy-
czyniæ do rozwoju badañ klinicznych i w perspektywie
umo¿liwiæ skuteczne leczenie chorych cierpi¹cych na
nowotwory.

Wiedza na temat genomów znajduje zastosowanie
tak¿e w medycynie sadowej np. w analizie ojcostwa,
czy identyfikacji podejrzanych o zbrodnie. Znane s¹
dziœ przypadki demaskowania sprawców, którzy przez
wiele lat pozostawali nie oskar¿eni ze wzglêdu na brak

wystarczaj¹cych dowodów winy. Ju¿ niewielka próbka
krwi, fragment naskórka, b¹dŸ kawa³ek w³osa wystar-
czy, ¿eby przy pomocy technik biologii molekularnej
i wiedzy na temat genomów móc w bardzo precyzyjny
sposób okreœliæ wzór sekwencji DNA, specyficzny dla
badanego osobnika, a tym samym potwierdziæ, b¹dŸ
wykluczyæ badanego z krêgu podejrzeñ.

Du¿ym wyzwaniem jest analiza zmiennoœci gene-
tycznej (ka¿dy z nas w niewielkim procencie ma od-
mienne DNA, które skazuje z jednej strony do zacho-
rowañ na okreœlone choroby, a z drugiej mo¿e predys-
ponowaæ do ponadprzeciêtnych aktywnoœci), która od
momentu zakoñczenia projektu poznania ludzkiego ge-
nomu sta³a siê mo¿liwa na du¿¹ skalê [9]. Rozwijanie
szeregu nowych technik statystycznych wykorzystu-
j¹cych dane genetyczne niew¹tpliwie przyczynia siê do
postêpów w tego typu badaniach medycznych. Obecnie
szacowanie istnienia zwi¹zku miêdzy wystêpuj¹cymi
w materiale genetycznym markerami (fragmenty DNA,
które s¹ ³atwo identyfikowalne), a konkretn¹ cech¹ (np.
wyst¹pieniem choroby) jest coraz szerzej stosowane
i stanowi jeden z g³ównych nurtów badañ genetyczny-
ch. Identyfikowanie kolejnych zmiennoœci genetyczny-
ch przyczynia siê do postêpów w medycynie s¹dowej,
analizie struktur populacji, ale przede wszystkim w ba-
daniach chorób wielogenowych, tj. nowotwory, choro-
by serca, czy schorzenia neuropsychiatryczne, których
badanie pod³o¿a genetycznego by³o dot¹d niemal nie-
mo¿liwe.

Prawdopodobnie jest jeszcze wiele nie odkrytych
zwi¹zków miêdzy wystêpowaniem konkretnych sek-
wencji a odmiennym – chorobowym fenotypem (obja-
wami klinicznymi). Z³o¿onoœæ takich procesów staje siê
wyzwaniem dla dynamicznie rozwijaj¹cych siê nowych
dziedzin nauki wyros³ych na gruncie genetyki, biologii
molekularnej, medycyny i metod obliczeniowych, do
których nale¿¹ farmakogenomika czy farmakogenety-
ka. Dziêki nim w niedalekiej przysz³oœci z pewnoœci¹
bêdzie mo¿na okreœliæ w szybki i precyzyjny sposób
profil genetyczny pacjenta, a nastêpnie zaprojektowaæ
odpowiedni rodzaj skutecznej terapii (to jakby szycie
sukienki na miarê). Obok wspomnianych dyscyplin po-
jawi³y siê tak¿e inne nowe dyscypliny skupiaj¹ce siê na
systematycznym badaniu genomów tj. genomika struk-
turalna i funkcjonalna. Z genomiki z kolei wywodz¹ siê
bezpoœrednio proteomika, czyli nauka zajmuj¹ca siê ba-
daniem syntetyzowanych w organizmie, sprawowanych
przez nie funkcji i zale¿noœci miêdzy nimi oraz tran-
skryptomika, której celem jest badanie iloœciowe i ja-
koœciowe informacyjnego RNA. Prace badawcze tych
nowych dyscyplin nauki niew¹tpliwie przyczyni¹ siê do
spojrzenia pod katem medycznym na cz³owieka global-
nie – uwzglêdniaj¹c ca³¹ populacje, a zarazem indywi-
dualnie – bazuj¹c tylko na materiale genetycznym kon-
kretnego osobnika. Bêdzie mo¿liwa ocena kondycji
zdrowotnej ca³ej populacji, ale równie¿ personalnego
podejœcia do pacjenta.

Monika Piwowar, Irena Roterman
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Poznanie ludzkiej sekwencji genomowej nie odkry³o
wszystkich tajemnic. Jest jeszcze wiele nierozszyfro-
wanych regu³, które ¿¹dz¹ odczytem tej w sumie ma³o
skomplikowanej struktury, jak¹ jest liniowa cz¹steczka
DNA. Cz¹steczka stanowi¹ca zapis informacji o budo-
wie i funkcjonowaniu tak skomplikowanego sk¹din¹d
tworu, jakim jest ludzki organizm.

Pomimo braków w wiedzy na temat mechanizmów
rz¹dz¹cych odczytywaniem informacji genetycznej
cz³owieka poznanie ca³kowitej genomowej sekwencji
oraz innych organizmów wci¹¿ przyczynia siê do nie-
odwracalnych postêpów w badaniach genetycznych,
które w przysz³oœci jeszcze pe³niej bêd¹ s³u¿yæ dobru
ludzkoœci.
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5.1.B. Korzyœci p³yn¹ce z zastosowania wiedzy
o genomach – przyk³ady

Miros³awa Zazulak

1. TYTU£EM WSTÊPU

Gen – jedno krótkie s³owo, które ma wiele odmian i zna-
czeñ, w którego niepozornej postaci kryje siê esencja
¿ycia. Zbiór wszystkich genów ¿ywego organizmu,
czyli tzw. genom jest od lat przedmiotem badañ wielu
naukowców z ca³ego œwiata. Celem tych doœwiadczeñ
jest poznanie pe³nej wiedzy na temat dzia³ania genów
w ludzkim organizmie. Dlaczego jest to tak wa¿ne?
Dziêki poznaniu ludzkiego genomu i funkcji poszcze-
gólnych genów, zapobieganie i leczenie wielu chorób
stanie siê o wiele efektywniejsze. Rozszyfrowanie
struktury chorobotwórczych mikrobów (do tej pory
zsekwencjonowano genomy m.in. bakterii wywo³uj¹-
cych gruŸlicê czy tr¹d, albo pierwotniaka z rodzaju Plas-
modium powoduj¹cego malariê) umo¿liwi zrozumienie
zasady ich dzia³ania, co u³atwi opracowanie nowych
metod walki z intruzami. Pe³na wiedza na temat ekspre-
sji genów powinna równie¿, poprzez odpowiednie do-
branie terapii, mieæ dodatni wp³yw na leczenie nowo-
tworów, które jak wiadomo, s¹ najczêœciej spowodowa-
ne akumulacj¹ mutacji genowych. Przyk³ady korzyœci
p³yn¹cych z dog³êbnego poznania genomu mo¿na by
mno¿yæ. W dalszej czêœci swoich rozwa¿añ postaram
siê przedstawiæ kilka interesuj¹cych zastosowañ wiedzy
o genomie.

2. TRANSPOZONY
– PRZYJACIELE CZY WROGOWIE?

W obronie przed atakami patogenicznych drobnoustro-
jów bardzo istotn¹ rolê odgrywaj¹ transpozony lub, jak
kto woli, „skacz¹ce DNA” (jumping DNA). S¹ to ró¿nej
d³ugoœci odcinki DNA, które maj¹ mo¿liwoœæ porusza-
nia siê, a na koniec podró¿y zostaj¹ wbudowane w ge-
nom – w losowym punkcie chromosomu. Czêsto stano-
wi¹ one element obronny uk³adu immunologicznego
przed specyficznymi patogenami – wzmacniaj¹ zdol-
noœæ bia³ych krwinek do rozpoznawania i atakowania nie-
proszonych goœci: mikrobów (wirusów, grzybów, itp.).
Cen¹, jak¹ p³aci nasz organizm za dodatkow¹ ochronê,
jest wiêksze ryzyko zachorowania na ró¿nego typu no-
wotwory, a to z powodu mutacji wywo³anych „wkleja-
niem siê” transpozonów w przypadkowych miejscach.
Na szczêœcie komórki same mog¹ zapobiegaæ takiemu
przypadkowemu wstawianiu (reinsercji) „skacz¹cych
genów”.

3. MÓWIMY DZIÊKI GENOM

Interesuj¹cym jest zwi¹zek genów z doœwiadczeniem.
Na przyk³ad umiejêtnoœæ uczenia siê jêzyka jest u cz³o-
wieka dziedziczona genetycznie. Co ciekawsze, gen
FOX P2, który jest odpowiedzialny w³aœnie za t¹ zdol-
noœæ, wystêpuje u wszystkich innych ssaków i w zasa-
dzie mo¿na go uznaæ za niezmieniony w ci¹gu kilku
milionów lat. Jednak, jak wynika z historii tego genu,
200 tysiêcy lat temu, czyli wówczas, gdy prawdopodo-
bnie cz³owiek nauczy³ siê mówiæ, w strukturze tego
genu w organizmie ludzkim zasz³y mutacje, które na
poziomie bia³ka spowodowa³y dwie zmiany aminokwa-
sów, co prawdopodobnie umo¿liwi³o naszym mózgom
opanowywanie jêzyka.

4. ZACHOWANIE A EKSPRESJA GENÓW

Bardziej zaskakuj¹cym jest wp³yw naszego zachowania
na ekspresjê genów. Przyk³adem jest towarzysz¹cy nam
w wielu sytuacjach stres. Podczas jego dzia³ania (np.
w trakcie egzaminu) w organizmie podnosi siê poziom
kortyzonu – hormonu, który wp³ywa na zmianê ekspre-
sji, a co za tym idzie, zmienia siê ekspresja pewnych ge-
nów, w szczególnoœci tych odpowiedzialnych za uk³ad
odpornoœciowy. Konsekwencj¹ jest obni¿enie odporno-
œci organizmu, czyli zwiêkszona podatnoœæ na prze-
ziêbienie.

5. ROŒLINNA NADZIEJA
DLA CUKRZYKÓW

Wykorzystanie wiedzy o genomach innych stworzeñ
mo¿e przyczyniæ siê do poprawy skutecznoœci walki
z popularnymi chorobami, które na coraz wiêksz¹ skalê
zaczynaj¹ pojawiaæ siê w naszym œrodowisku. Wœród
nich znajduje siê równie¿ cukrzyca, na któr¹ z ka¿dym
rokiem choruje coraz wiêcej osób. W konsekwencji
wzrasta równie¿ zapotrzebowanie na insulinê. Projekt
firmy biotechnologicznej SemBioSys Genetics Inc. do-
tycz¹cy produkcji na skalê przemys³ow¹ tego hormonu
ze zmodyfikowanej genetycznie roœliny – safloru, zwa-
nego inaczej krokoszem farbierskim (rys. 1), stanowi
wielk¹ nadziejê dla osób, którym przyjdzie zmagaæ siê
z t¹ chorob¹.
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Z jednego akra uprawy safloru mo¿na wyproduko-
waæ tak¹ iloœæ insuliny, która wystarczy do rocznego le-
czenia 2,5 tysi¹ca pacjentów. Technologia polegaj¹ca
na wprowadzeniu ludzkiej insuliny do genomu tej roœ-
liny, doprowadzi³a do uzyskania hormonu podczas doj-
rzewania jej nasion. Je¿eli SemBioSys Genetics otrzy-
ma pozwolenie Amerykañskiej Agencji ds. ¯ywnoœci
i Leków, pod koniec 2007 roku rozpocznie próby kli-
niczne na ludziach.

6. JADALNA BAWE£NA?

¯ywnoœæ modyfikowana genetycznie wzbudza lêk
wœród ludzi, jednak mo¿e siê ona staæ wybawieniem dla
milionów g³oduj¹cych osób. Bawe³na jest produkowana
w 80 krajach na œwiecie. Z jej nasion mo¿na by wyprodu-
kowaæ ogromne iloœci m¹ki, która sta³aby siê bogatym
Ÿród³em po¿ywienia. Brzmi to jak bajka i równoczeœnie
jest przyk³adem na to, ¿e czasami s¹ one prawdziwe.
Naukowcom z Texas A&M University uda³o siê tak
zmodyfikowaæ genetycznie bawe³nê, ¿e jej nasiona
zawieraj¹ co najwy¿ej niewielk¹ iloœæ toksyny gossypol,
która do tej pory uniemo¿liwia³a spo¿ywanie m¹ki
bawe³nianej przez ludzi. W ten sposób mog³aby siê ona
staæ Ÿród³em bia³ka równie¿ dla nas, bowiem na paszê
dla zwierz¹t wyciœniête nasiona bawe³ny by³y stosowa-
ne od dawna.

7. NASZ „BRAT” OPOS

Po roœlinach przysz³a pora na zwierzêta. Jak siê ³atwo
mo¿na domyœliæ, równie¿ wiedza na temat genomów
dotycz¹ca niektórych z nich mo¿e okazaæ siê bardzo
przydatna w s³u¿bie cz³owiekowi. Ju¿ jakiœ czas temu
genetyka potwierdzi³a fakt ludzkiego pokrewieñstwa
z szympansem – nasze genomy ró¿ni¹ siê od materia³u
genetycznego tych najpopularniejszych ma³p cz³eko-
kszta³tnych zaledwie w 1÷1,5%. St¹d trudno by³oby siê
nam wyrzec naszych krewniaków, chocia¿ wielu ludzi
mimo oczywistych faktów stara siê mu zaprzeczyæ.
Wiêkszym zaskoczeniem jednak wydaje siê podobieñ-
stwo genomu naszego (czyli ssaków ³o¿yskowych)
z genomem oposa krótkoogonowego (rys. 2) – pierw-
szego torbacza, którego DNA uda³o siê rozszyfrowaæ.

Okazuje siê, ¿e oko³o 80% genów oposich ma swoje
odpowiedniki w genomie ludzkim. Biologiczna odmien-
noœæ ludzi i torbaczy wynika g³ównie z ró¿nych sposo-
bów wykorzystania tych samych bia³ek. Co ciekawsze,
sprawcami wiêkszoœci ró¿nic w dzia³aniu genów u ludzi
i torbaczy s¹ wspomniane wczeœniej transpozony, dziê-
ki ich zdolnoœci przemieszczania siê i wbudowywania
w dowolnym miejscu DNA. Najwiêksze nadzieje na od-
krycia p³yn¹ce z wiedzy o genomie oposa ¿ywi¹ neuro-
lodzy i specjaliœci od medycyny regeneracyjnej, albo-
wiem stworzenia te potrafi¹ regenerowaæ rdzeñ krêgo-
wy nawet po jego ca³kowitym przeciêciu. Znalezienie
ró¿nic genetycznych oposa i cz³owieka, odpowiadaj¹-
cych za t¹ niezwyk³¹ cechê, mog³oby w przysz³oœci po-
s³u¿yæ do opracowania metod pobudzania ludzkich neu-
ronów do autoregeneracji.

8. NIEUCZULAJ¥CE KOCIAKI

In¿ynieria genetyczna przyszykowa³a tak¿e mi³¹ nie-
spodziankê dla mi³oœników kotów. Amerykañska firma
Allerca zajê³a siê hodowl¹ tych zwierz¹t, które nie wy-
twarzaj¹ najpopularniejszego kociego alergenu, czyli
bia³ka FEL D1. Naukowcy skanowali genom kociaków
w poszukiwaniu genu odpowiedzialnego za produkcjê
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Rys. 1. Saflor
�ród³o: [5]

Rys. 2. Opos krótkoogonowy
�ród³o: [6]



kociego uczulacza i osobniki, które go nie posiada³y,
przeznaczano do hodowli. Okaza³o siê, ¿e faktycznie lu-
dzie z rozpoznan¹ alergi¹ na koty nie wykazywali ¿ad-
nych reakcji uczuleniowych przy zetkniêciu z hipoaler-
gicznymi zwierzêtami. Jednak niestety nie wszyscy aler-
gicy bêd¹ mogli cieszyæ siê posiadaniem kociego ulu-
bieñca. Oko³o 10% z nich reaguje na drugi alergen –
koci¹ albuminê, zatem mimo wyeliminowania dominu-
j¹cego alergenu, jakim jest bia³ko FEL D1, u tych osób
w dalszym ci¹gu mo¿e wyst¹piæ reakcja uczuleniowa.

Mimo wielu interesuj¹cych odkryæ in¿ynierii gene-
tycznej, które przyczyni³y siê do rozwoju ró¿nych dzie-
dzin nauki, a zw³aszcza medycyny, genetyka wci¹¿ po-
trzebuje nowych pomys³ów i stanowi wielkie pole do
popisu dla naukowców. Te kilka przyk³adów, które opi-
sa³am powy¿ej, pokazuj¹ tylko jak u¿yteczn¹ wiedz¹
jest rozszyfrowanie kodu genetycznego.
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5.2.A. Technologia mikromacierzy
Magdalena Tkacz

Jednym z narzêdzi umo¿liwiaj¹cych pozyskanie du¿ej
iloœci danych w trakcie jednego eksperymentu/doœwiad-
czenia s¹ mikromacierze (microarrays). Mikromacierze
s¹ narzêdziem umo¿liwiaj¹cym oszacowanie iloœci znaj-
duj¹cych siê w badanej próbce (tkance-komórkach)
specyficznych kombinacji – ³añcuchów DNA lub RNA
odpowiadaj¹cych specyficznym genom. Najbardziej
znane s¹ obecnie mikromacierze cDNA (complementary
DNA) oraz mikromacierze oligonukleotydowe (oligo-
nucleotide microarrays), zwane czasem czipami geno-
wymi (genechips). Ró¿ni¹ siê one sposobem ich przy-
gotowania i wygl¹dem, ich wspóln¹ cech¹ jest to, ¿e
wykorzystano w nich zjawisko hybrydyzacji – ³¹czenia
siê komplementarnych (odpowiadaj¹cych sobie) frag-
mentów nici DNA lub RNA.

Ze wzglêdu na odmiennoœæ technik ich tworzenia
i specyfikê eksperymentu, raczej nie dokonuje siê bez-
poœrednich porównañ wyników otrzymanych za po-
moc¹ mikromacierzy cDNA i oligonukleotydowych
(por. [6]). Mikromacierze cDNA powstaj¹ poprzez na-
noszenie na szklane p³ytki przygotowanego w laborato-
rium materia³u – mamy tu wiêksz¹ dowolnoœæ w prze-
prowadzaniu eksperymentu, ale te¿ i wiêksze potencjal-
ne zró¿nicowanie wyników. Animacjê prezentuj¹c¹
przygotowanie i odczyt mikromacierzy cDNA mo¿na
obejrzeæ pod adresem [3]. Mikromacierze oligonukle-
otydowe s¹ produkowane seryjnie technik¹ fotolitogra-
ficzn¹ poprzez nanoszenie odpowiednich nukleotydów
w odpowiedniej kolejnoœci i w odpowiednich punktach.
W przypadku mikromacierzy oligonukleotydowych fir-
my Affymetrix oligonukleotydy maj¹ 25 elementów (s¹
z³o¿one z 25 nukleotydów) (rys. 1).

Oligo-
nukleotyd 1

GGAACTTGGAACGTGCCAGGACCAC

Oligo-
nukleotyd 2

AAAGGCCAGCCTGTCGTTAGGGCAT

Rys. 1. Sekwencje oligonukleotydowe
�rod³o: Affymetrix NetAffx Center [10]

Animacjê, pokazuj¹c¹ sposób przygotowania mikro-
macierzy oligonukleotydowej mo¿na znaleŸæ na przy-
k³ad na stronie http://www.affymetrix.com [5]. Ich bu-
dowa i zasada dzia³ania s¹ opisane dok³adniej w dalszej
czêœci tego tekstu.

Mikromacierze oligonukleotydowe s¹ przygotowy-
wane w wyspecjalizowanym laboratorium. Jest to na
tyle skomplikowane, ¿e us³ugami tego rodzaju – wraz

z narzêdziami, urz¹dzeniem do „czytania” z mikroma-
cierzy 0 skanerem i pomoc¹ dla u¿ytkownika zajmuje
siê wyspecjalizowana firma. Jedn¹ z bardziej znanych
(do tego stopnia ¿e mo¿na spotkaæ siê z potocznym
okreœleniem „mikromacierze Affymetrix”) obecnie na
rynku firm jest Affymetrix [5]. W firmie mo¿na kupiæ
ca³y zestaw: urz¹dzenie do odczytu mikromacierzy, sa-
me mikromacierze i podstawowe oprogramowanie do
ich analizy. To trochê tak, jak ze zwyk³ymi skanerami
– kupujemy skaner i oprogramowanie do niego ¿eby
móc zeskanowaæ dokumenty lub zdjêcia. Taka zakupiona
mikromacierz wygl¹da tak, jak pokazano na rysunku 2.

Odczytu dokonuje siê tylko ma³ej p³ytki (kwadrat
o boku 1,28 cm) znajduj¹cej siê na œrodku. Po naniesie-
niu badanego materia³u mikromacierz umieszczana jest
w skanerze, do którego pod³¹czony jest komputer. Na
jego dysku zapisywane s¹ informacje odczytane z mi-
kromacierzy.

Gdy chcemy zamówiæ mikromacierze oligonukleo-
tydowe mamy do wyboru dwie mo¿liwoœci: albo sko-
rzystamy z ich zestawu oferowanego na stronie produ-
centa, albo mo¿emy zamówiæ mikromacierz, podaj¹c
specyfikacjê ³añcuchów nukleotydów, które maj¹ byæ
umieszczone na czipie. W oferowanych zestawach ma-
my do dyspozycji mikromacierze z okreœlonymi zesta-
wami genów dla ró¿nych organizmów: na przyklad mi-
kromacierze genów ludzkich, szczura, myszy, rezusa
ale tak¿e na przyk³ad… owoców cytrusowych, bawe³-
ny, pomidora, ry¿u i dro¿d¿y. Zaskakuj¹ce? No có¿, na
co dzieñ przywykliœmy do myœlenia o sobie, generalnie
– o ludziach w kategoriach „czegoœ innego” ni¿ „reszta
œwiata”. A tu okazuje siê ¿e mamy bardzo wiele wspól-
nego z pozosta³ymi istotami ¿ywymi – a mo¿e lepiej
by³oby napisaæ – ¿e niewiele nas ró¿ni na poziomie mo-
lekularnym? Bo ca³a informacja – czy to o nas, czy
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o myszy, czy o … ry¿u – o tym jak funkcjonuje, jest za-
pisana w ka¿dej komórce danego organizmu. I to za po-
moc¹ tylko czterech literek: A, C, G, T.

Mikromacierze mo¿na u¿ywaæ w ro¿nych celach –
jednym z nich mo¿e byæ na przyk³ad genotypowanie –
czyli okreœlanie genotypu (opis zestawu informacji
genów danego osobnika) – na przyk³ad w celu porów-
nania z innym organizmem, wyszukania ró¿nic czy po-
dobieñstw. Innym – i o tym bêdzie tu mowa – to badanie
ekspresji genów. Iloœciowy, wyra¿ony za pomoc¹ liczb
pomiar ekspresji genów umo¿liwia nam okreœlenie „in-
tensywnoœci produkcji” pewnych sk³adowych organiz-
mu (tych kodowanych przez dany gen) – na przyk³ad
bia³ek. W zasadzie badamy tutaj iloœæ transkryptu
(transcript), produktu powsta³ego w wyniku transkryp-
cji – przepisania zawartej w genie informacji na mRNA.
Im proces „przepisywania” DNA na mRNA jest inten-
sywniejszy („w³¹czy³ siê” mechanizm aktywuj¹cy dany
gen – warunkuj¹cy produkcjê okreœlonego bia³ka), tym
wiêcej mamy mRNA. Maj¹c do dyspozycji odczyt mi-
kromacierzy z naniesionym materia³em genetycznym
z okreœlonych komórek, i drugi – odczyt dotycz¹cy tych
samych komórek, ale po dodaniu substancji A, mo¿emy
na przyk³ad stwierdziæ, ¿e substancja A spowodowa³a
wzrost (lub spadek) aktywnoœci genu (w³¹czenie), jego
ekspresja mierzona liczb¹ transkryptów wzros³a lub
zmala³a – a to z kolei ma bezpoœredni wp³yw na funk-
cjonowanie narz¹du czy organizmu (tab. 1).

Tabela 1
Zmiana ekspresji genu

Gen
Fluores-
cencja
próbki

Fluores-
cencja

próbka +
substancja

Procentowa
zmiana

ekspresji

Wzrost(+)/
Spadek(–)
ekspresji

Gen 1 4,3 7,2 65,4 +

Gen 2 6,7 4,6 –31,3 –

�ród³o: Na podstawie danych Pracowni Mikromacierzy Katedry
i Zak³adu Biologii molekularnej Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

Jak na razie mam nadziejê, ¿e wszystko jest jasne,
byæ mo¿e nawet pada pytanie – no i co tu takiego trud-
nego – w koñcu nie jest chyba k³opotem policzenie
ró¿nicy, a potem zmiany procentowej dwóch liczb. Co
tu ma robiæ in¿ynier czy informatyk i do czego po-
trzebny ma byæ komputer? Zgoda, policzenie tego dla
dwóch liczb nie jest problemem. I nie by³oby te¿ k³o-
potu, gdyby nie to, ¿e tych liczb do obliczania i zesta-
wiania jest sporo. Dla mikromacierzy HGU-133A, na
której obecnie prowadzone s¹ badania, takich odczytów
mamy 22 283. Tak, ponad 22 tysi¹ce. W najnowszych
projektowanych mikromacierzach liczba odczytów z jed-
nej mikromacierzy mo¿e siêgaæ 1,5 miliona! A co jeœli
bêdziemy chcieli zestawiæ, porównaæ wyniki odczytu

z kilkunastu, kilkudziesiêciu, czy kilkuset mikromacie-
rzy? Bez komputera, dobrego pomys³u i dobrze dobra-
nych – efektywnych algorytmów mo¿e byæ bardzo
trudno...

Ale wróæmy do samych mikromacierzy, zanim za-
bierzemy siê za „zrobienie czegoœ” z danymi, wypada-
³oby coœ o nich wiedzieæ. Faktem jest, ¿e mo¿emy o nich
nie wiedzieæ nic (wiemy ¿e s¹ to cyfry, które mo¿emy
traktowaæ w swoim programie jako typ zmiennej deci-
mal lub float) i coœ z nimi robiæ, ale to trochê tak, jak-
byœmy poruszali siê po obcym mieœcie, nie pytaj¹c niko-
go o drogê – i bez planu (w koñcu w ka¿dym mieœcie s¹
ulice). Pewnie dojdziemy w koñcu do celu – ale po jakim
czasie? Ile razy wejdziemy w œlep¹ uliczkê i bêdziemy
musieli zawróciæ?

Powiedzmy wiêc, ¿e kupiliœmy ju¿ mikromacierz,
wiemy te¿, jakie geny chcemy zbadaæ lub czego wiêcej
dowiedzieæ o funkcjonowaniu organizmu (lub organiz-
mów) na poziomie molekularnym. Co dalej? Trzeba od-
powiednio spreparowaæ komórki, by mo¿na by³o wydo-
byæ z nich w miarê nieuszkodzony materia³ genetyczny.
Odbywa siê to w laboratorium za pomoc¹ specjalistycz-
nych urz¹dzeñ i odczynników. Po uzyskaniu DNA lub
RNA z komórki i odpowiednim oznakowaniu go znacz-
nikiem chemicznym, który fluoryzuje (œwieci w œwietle
o odpowiedniej d³ugoœci), nanoszony jest on na mikro-
macierz, na której hybrydyzuje (lub nie) ze znajduj¹-
cymi siê na niej komplementarnymi (pasuj¹cymi) sek-
wencjami DNA lub RNA. W procesie hybrydyzacji wy-
korzystywana jest w³aœciwoœæ DNA polegaj¹ca na ³¹-
czeniu siê w pary wed³ug œciœle okreœlonych regu³ – C
z G i A z T. Dodatkowa, druga niæ stabilizuje bowiem
ca³y uk³ad i dzia³a jako swoisty kod kontrolny – gdy coœ
nie pasuje, nici nie po³¹cz¹ siê w podwójn¹ helisê. Nici,
które pasuj¹ do siebie i ³¹cz¹ siê ze sob¹, nazywamy ni-
ciami komplementarnymi (rys. 3).

Poniewa¿ wiemy, jakimi sekwencjami i barwnikami
s¹ wype³nione „fabrycznie” pola w mikromacierzy, mo-
¿emy na podstawie intensywnoœci zmierzonego œwiat³a
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Rys. 3. Hybrydyzacja, komplementarne i niekomplementarne
nici DNA

�ród³o: Affymetrix GeneChip Essentials [9]



– flouerescencji, okreœliæ liczbê oznakowanych nici RNA,
które przy³¹czy³y siê do spreparowanego na powierzch-
ni mikromacierzy oligonukleotydu (sekwencji nukleo-
tydów).

Jak wiêc jest zbudowana i na jakiej zasadzie dzia³a
mikromacierz zbudowana w ramach platformy Gene-
chip? Platforma Genechip to mikromacierze o tzw. wy-
sokiej gêstoœci wraz z narzêdziami i oprogramowaniem
maj¹ce pomóc w opracowywaniu wyników uzyskiwa-
nych przy pomocy mikromacierzy.

Mikromacierz jest zbudowana z wielu ma³ych frag-
mentów DNA – oligonukleotydów (probes), zsyntetyzo-
wanych sztucznie i umiejscowionych w grupach, w okre-
œlonym obszarze pokrytej kwarcem p³ytki. Ka¿dy frag-
ment DNA, oligonukleotyd (probe) jest precyzyjnie
wypozycjonowany na p³ytce i obszar ten nazywany bê-
dzie w dalszej czêœci tekstu punktem lub polem mikro-
macierzy (feature). W jego obrêbie nastêpuje odczyt
fluorescencji dla danego oligonukleotydu. Wyodrêb-
nione i oznaczone fragmenty kwasów nukleinowych
z badanych próbek hybrydyzuj¹ z oligonukleotydami
umieszczonymi na p³ytce, a liczbê oznakowanych i przy-
³¹czonych fragmentów mo¿e zostaæ zmierzona na po-
ziomie ka¿dej komórki mikromacierzy, co umo¿liwia
dokonanie pomiarów na du¿¹ skalê – ca³ego genomu,
w³¹cznie z okreœleniem poziomu ekspresji na poziomie
genu lub egzonu.

Proces produkcji mikromacierzy rozpoczyna siê od
przygotowania kwarcowej p³ytki o wymiarach piêæ na
piêæ cali pokrytej œwiat³oczu³ym zwi¹zkiem chemicz-
nym zapobiegaj¹cym przyklejaniu siê cz¹stek. Do ozna-
czania miejsc, do których maj¹ siê przy³¹czaæ posz-
czególne cz¹steczki nukleotydów, wykorzystywana jest
maska litograficzna, która blokuje lub umo¿liwia dostêp
œwiat³a do specyficznych punktów na p³ytce (rys. 4).

Naœwietlenie p³ytki powoduje, ¿e w naœwietlonych
punktach œwiat³oczu³y zwi¹zek przestaje chroniæ p³ytkê

przed przy³¹czaniem siê cz¹steczek – w tych miejscach,
w zale¿noœci od naœwietlonego punktu (zastosowanej
maski) kolejno przy³¹czaj¹ siê nukleotydy adeninowe,
cytozynowe, guaninowe lub tyminowe. Na tej samej za-
sadzie nanoszony jest zarówno pierwszy nukleotyd
z okreœlonej sekwencji, jak i wszystkie nastêpne. Ca³y
proces jest powtarzany a¿ do momentu uzyskania kom-
pletnej, za³o¿onej w momencie projektowania mikro-
macierzy sekwencji nukleotydów.

Po wyprodukowaniu serii mikromacierzy losowo
wybierana jest ich pewna liczba do testów. S¹ one pod-
dawane kontrolnej hybrydyzacji, wykonywany jest rów-
nie¿ test jakoœciowy.

Ka¿da z próbek umieszczonych na mikromacierzy
jest konstruowana z myœl¹ o tym, by mo¿liwe by³o wy-
krycie w badanej próbce komplementarnej sekwencji
DNA lub RNA. Oznacza to, ¿e na poziomie molekular-
nym umieszczona na p³ytce sekwencja nukleotydów
musi odró¿niaæ siê od bilionów podobnych sekwencji.
Dwudziestopiêcioelementowe oligonukleotydy umiesz-
czane fabrycznie na mikromacierzy s¹ dobierane tak, by
ich sekwencja by³a charakterystyczna. Jest to bardzo
istotne, bowiem bardzo wa¿na jest mo¿liwoœæ zapew-
nienia rozró¿nienia genów, nawet tych o bardzo podob-
nych sekwencjach nukleotydów. Jest to wrêcz zagadnie-
nie o znaczeniu krytycznym, jeœli wyniki z mikromacie-
rzy maj¹ byæ wykorzystywane w genotypowaniu (mo¿e
tu zaistnieæ taka sytuacja, ¿e bêdziemy mieæ do czynienia
z sekwencjami ró¿ni¹cymi siê tyko na jednej pozycji).

Rygorystyczny dobór umieszczanych na mikroma-
cierzy oligonukleotydów (dla ka¿dego badanego tran-
skryptu) ma zagwarantowaæ, ¿e wykrywana bêdzie
w³aœciwa sekwencja nukleotydów. W przypadku ka¿-
dego branego pod uwagê transkryptu wybieranych jest
wiele reprezentatywnych dla niego sekwencji nukleo-
tydów. Wybór dokonywany jest na podstawie analizy
milionów fragmentów potencjalnych próbek dostêpnych
w publicznych bioinformatycznych bazach danych,
z uwzglêdnieniem SNP (Single Nucleotide Polymorfizm)
– polimorfizmu pojedynczego nukleotydu, czyli zmiany
tylko jednego nukleotydu w ca³ej sekwencji badanego
oligonukleotydu.

W rezultacie wybierane s¹ sekwencje o wymaganej
intensywnoœci i minimalnych szansach na hybrydyzacje
krzy¿ow¹ – i te s¹ umieszczane na p³ytce jako reprezen-
tatywne dla danego genu. Dok³adne opisy wszystkich
próbek s¹ dostêpne w bazie NetAffx Analysis Center
(rys. 5).

Mo¿liwoœæ umieszczenia du¿ej liczby zsyntetyzowa-
nych oligonukleotydów na ma³ej powierzchni umo¿li-
wia wykorzystanie wielu oligonukleotydów do pomiaru
ekspresji lub w genotypowaniu. Ma to te¿ zagwaranto-
waæ du¿¹ czu³oœæ metody. Rutynowo u¿ywane s¹ 22
próbki do pomiaru ka¿dej z ekspresji w ka¿dym ekspe-
rymencie i 40 próbek do pomiarów w genotypowaniu.
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Rys. 4. Tworzenie dwudziestopiêcioelementowego oligonu-
kleotydu na mikromacierzy

�ród³o: Affymetrix GeneChip Essentials [9]



Zestaw oligonukleotydów (probeset) bêd¹cy zbio-
rem poszczególnych oligonukleotydów zapewnia odpo-
wiednie wywa¿enie pomiêdzy czu³oœci¹ pomiaru a spe-
cyficzn¹ rozró¿nialnoœci¹ (specifity), u³atwia te¿ roz-
ró¿nienie sygna³u fluorescencji i szumu t³a. Uwzglêd-
nienie szumu t³a jest konieczne, poniewa¿ ze wzglêdu
na niedoskona³oœæ pomiarow¹ oraz znany fakt, ¿e nie
ma cia³a doskonale czarnego – czyli poch³aniaj¹cego
w sposób absolutny fale œwietlne – ca³a mikromacierz
zawsze trochê „œwieci”. Ca³y problem polega wiêc na
uwzglêdnieniu „poziomu œwiecenia” ca³ej mikromacie-
rzy, czyli szumu t³a od fluorescencji, bêd¹cej wynikiem
œwiecenia oznakowanych elementów DNA lub RNA,
któr¹ chcemy zmierzyæ. U¿ycie wielu oligonukleoty-
dów dla konkretnej sekwencji pozwala te¿ na stworze-
nie dobrej jakoœciowo bazy umo¿liwiaj¹cej niezale¿ne
i porównawcze analizy oraz zawieraj¹cej równoczeœnie
minimaln¹ liczbê elementów.

Oprócz umieszczania na p³ytce sekwencji dok³adnie
odpowiadaj¹cych po¿¹danym sekwencjom genów –
tzw. doskonale pasuj¹cych sekwencji (perfect match),
budowane s¹ równie¿ odpowiadaj¹ce im próbki niedo-
pasowane (mismatch). Ró¿ni¹ siê one od odpowiadaj¹-
cej im sekwencji doskona³ego dopasowania zmian¹
œrodkowego nukleotydu (rys. 6). Dla uproszczenia, na
rysunku 6 i nastêpnych rysunkach zamiast sekwencji
dwudziestopiêcionukleotydowych pokazane s¹ sekwen-
cje siedmioelementowe. Odczyt fluorescencji z próbek

dopasowanych odpowiada poziomowi ekspresji bada-
nego oligonukleotydu, odczyt z niedopasowanych umo¿-
liwia okreœlenie i wyeliminowanie innych zak³óceñ po-
miaru fluorescencji. Maj¹ one znaczenie jako swoiste
kontrolne punkty odniesienia dla wykonywanych po-
miarów, s¹ te¿ pomocne w okreœleniu poziomu szumu
t³a. Byæ mo¿e w najbli¿szym czasie nie bêd¹ ju¿ one sto-
sowane.

W technologii mikromacierzy wykorzystywane jest
zjawisko hybrydyzacji (rys. 3) – jeœli znamy sekwencjê
jednaj nici, znana jest te¿ sekwencja nici komplementar-
nej. W ramach realizacji Projektu Sekwencjonowania
Ludzkiego Genomu poznane zosta³y sekwencje znaj-
duj¹ce siê po obu stronach miejsc SNP, to jest takich
miejsc w genach, w których zmieniony jest jeden nu-
kleotyd. Podczas badania czêsto nie wiemy z którym ge-
nem (z którego genotypu) mamy do czynienia – wtedy
nale¿y sprawdzaæ wszystkie znane kombinacje nukleo-
tydów danego genu.

Popatrzmy na powierzchnie mikromacierzy jak na
… szachownicê o bardzo ma³ych rozmiarach i o bardzo
wielu polach (na powierzchni wielkoœci odcisku palca
znajduje siê oko³o 400 000 pól) (rys. 7). Te bêd¹ce
punktami pomiarowymi kwadratowe pola mikromacie-
rzy (feature) s¹ bardzo ma³e – bok ma oko³o 8 mi-
kronów (np. ludzki w³os ma œrednicê 50 mikronów). Na
ka¿dym z takich kwadratów umieszczony jest jeden,
unikalny typ sekwencji DNA – oligonukleotydu.
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Probe Sequence (5’–3’) Probe X Probe Y
Probe Interrogation

Position
Target

Strandedness

GACAAAGTGCACTTCACTTGGCTCC 538 371 373 Antisense

ACTTGGCTCCATGATCTATTTCTTA 213 103 388 Antisense

AAAGTCAAGTCCTACGGTGTCGCGA 333 117 426 Antisense

TGTCGCGAGGGGTCAGAGGGTTTCA 154 569 443 Antisense

TGACTCTCGGTCACTGTGAACCCGA 43 585 535 Antisense

ACACTCTAGGAAGGTCTGTCATGCT 210 111 564 Antisense

TGTCATGCTATGTCTGCTTTCAAGG 220 571 580 Antisense

GCTTTCAAGGTCACGTTTGGTCACT 327 303 595 Antisense

GGCATTCCTCACCATGTTTTAAGAG 271 541 628 Antisense

TAACATTCCACAGGCCATTTCTTGA 342 645 673 Antisense

GATTACAGGGATGACTCTACCAACA 483 425 696 Antisense

Rys. 5. Informacja o sekwencji oznaczonej na mikromacierzy HGU-133A jako 213401_S_AT
�ród³o: Affymetrix NetAffx Center [10]

HG-U133A: 213401_S_AT
gacaaagtgcacttcacttggctccatgatctatttcttagaaagactaaacaaaagtcaagtcctacggtgtcgcgaggggtcagagggtttcaccctgtaacg
tccggcccttttggtcccccttggggcagcatccctttcccaggtgtgtgctggacctgactctcggtcactgtgaacccgaccaaacactctaggaaggtctgt
catgctatgtctgctttcaaggtcacgtttggtcactaagacttaggcattcctcaccatgttttaagagctgtaaacaacgttgaacaataacattccacaggccat
ttcttgattacagggatgactctaccaaca
BLASTn GenBank NR Probe Info



Próbki s¹ tworzone poprzez nanoszenie pojedyn-
czych nukleotydów warstwami (podobnie jak pó³prze-
wodniki), jeden na drugim (porównaj z rys. 4). Zazwy-
czaj próbki maj¹ d³ugoœæ 25 nukleotydów, równie¿ na
tym rysunku, dla uproszczenia pokazano ich 7. Miejsce
SNP jest oznaczone na czerwono, i jest na samym œrod-
ku przyk³adowego oligonukleotydu.

Teraz, gdy mamy ju¿ przygotowan¹ mikromacierz
naszpikowan¹ pojedynczymi fragmentami nici DNA,
pora na przygotowanie próbek, które chcemy zbadaæ –
z badanych komórek nale¿y wyodrêbniæ DNA. W przy-
padku badania ekspresji genów – mo¿e wystêpowaæ
ró¿na iloœæ RNA w ro¿nych badanych komórkach,
w przypadku genotypowania – jest obojêtne, z jakich
komórek uzyskamy DNA, bowiem jest ono takie samo
i jest go tyle samo we wszystkich komórkach organiz-
mu. Najpierw nale¿y doprowadziæ do zwielokrotnienia
iloœci DNA (np. poprzez wykorzystanie ³añcuchowej
reakcji polimerazy, PCR – Polymerase Chain Reaction)
(rys. 8), a zainteresowanym polecam obejrzenie dostêp-
nych w Internecie animacji wyjaœniaj¹cych zasadê dzia-
³ania PCR (na przyk³ad [12]).

Dziêki temu dysponujemy bardzo du¿¹ liczb¹ kopii
uzyskanych z pocz¹tkowego DNA. Nici DNA nale¿y
nastêpnie podzieliæ na mniejsze kawa³ki (za pomoc¹ od-
czynników chemicznych lub ultradŸwiêków).
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Rys. 6. Doskonale pasuj¹ca sekwencja i odpowiadaj¹ca jej
sekwencja niedopasowana. W rzeczywistoœci, na mikromacie-
rzy oligonukleotydy z³o¿one s¹ z 25 nukleotydów. Na rysunku,
dla uproszczenia pokazano oligonukleotyd o d³ugoœci 7 nukleo-

tydów
�ród³o: Affymetrix GeneChip Essentials [9]

Rys. 7. Oligonukleotydy (próbki) i komórki mikromacierzy
�ród³o: Affymetrix GeneChip Essentials [9]

Rys. 8. £añcuchowa reakcja polimerazy
�ród³o: [13]



Nastêpnie dodawana jest biotyna (reakcja biotynylo-
wania) – pe³ni rolê specyficznego kleju dla kolejnego
nukleotydu, który bêdzie wykazywa³ zdolnoœæ fluores-
cencji – tym sposobem jeden koniec nici (tylko jeden, ze
wzglêdu na budowê chemiczn¹ i w³asnoœci cz¹steczek
na koñcach podzielonego ³añcucha) bêdzie mia³ przy-
klejon¹ œwiec¹c¹ g³ówkê. Tak oznakowane fragmenty
nanosimy na mikromacierz. Te, które s¹ komplementar-
ne do fragmentów umieszczonych na mikromacierzy –
³¹cz¹ siê z nimi, nastêpuje hybrydyzacja (rys. 9). Ozna-
kowane próbki, które nie znalaz³y swojej „pary”, s¹ wy-
p³ukiwane z mikromacierzy w koñcowym etapie przy-
gotowywania mikromacierzy do odczytu.

Po umieszczeniu tak przygotowanej mikromacierzy
w skanerze i oœwietleniu jej odpowiednim œwiat³em po-
szczególne pola mikromacierzy bêd¹ „œwieciæ” œwiat-
³em o ró¿nym natê¿eniu – jego intensywnoœæ bêdzie
proporcjonalna do liczby biotynylowanych fragmentów,
które uleg³y hybrydyzacji.

Im wiêcej biotynylowanych moleku³ by³o w bada-
nym materiale, tym wiêcej mog³o siê ich przy³¹czyæ do
oligonukleotydów umieszczonych w danym polu mikro-
macierzy (rys. 10). A im wiêcej œwiec¹cych punktów
tym wiêcej „œwiate³ek” w jednym miejscu, i tym moc-
niejsza fluorescencja ca³ego pola, któr¹ ju¿ potrafimy
odczytaæ.

W wyniku odczytania mikromacierzy w skanerze
otrzymujemy obraz podobny do przedstawionego na
rysunku 11.

A co dalej z obrazem i danymi? Zapraszam do lek-
tury kolejnego rozdzia³u, w którym zostanie omówiona
analiza danych z mikromacierzy – zarówno niskiego,
jak i wysokiego poziomu.

Przeprowadzanie doœwiadczeñ z wykorzystaniem mi-
kromacierzy i uwzglêdnieniem powstaj¹cych na ka¿dym
etapie plików, mo¿na zapisaæ w formie ogólnego sche-
matu z wyró¿nieniem nastêpuj¹cych etapów:
1. Przyjêcie i przygotowanie materia³u do badañ oraz

okreœlenie celu przeprowadzenia eksperymentu.
2. Naniesienie badanego materia³u na mikromacierz.
3. Skanowanie mikromacierzy oraz zapis odczytanych

z obrazu danych (plik .dat).
4. Obliczenie intensywnoœci fluorescencji z komórek

mikromacierzy i zachowanie tych danych (plik .cel).
5. Analiza danych dotycz¹cych intensywnoœci fluores-

cencji komórek mikromacierzy w powi¹zaniu z eks-
presj¹ genu i zapis danych dotycz¹cych ekspresji
(plik .chp).

6. Przygotowanie zestawieñ zawieraj¹cych informacje
dotycz¹ce ekspresji.

Aby umo¿liwiæ wymianê informacji pomiêdzy oœrod-
kami wykorzystuj¹cymi w badaniach dane z mikroma-
cierzy, opracowano standard zwi¹zany z ekperymenta-
mi mikromacierzowymi – MIAME. MIAME to skrót od
angielskiej nazwy Minimum Information About Micro-
array Experiment daj¹cy siê przet³umaczyæ jako „Mi-
nimum/Minimalna Informacji/a o Eksperymencie Mi-
kromacierzowym”. Za niezbêdne minimum informacji
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Rys. 9. Hybrydyzacja oznakowanych nici badanego materia³u
z oligonukleotydami mikromacierzy

�ród³o: Affymetrix GeneChip Essentials [9]

Rys. 10. Zbiorcza fluorescencja komórki mikromacierzy jako
wypadkowa iloœci oznakowanego materia³u, który uleg³ hy-

brydyzacji z oligonukleotydami na mikromacierzy
�ród³o: Affymetrix GeneChip Essentials [9]

Rys. 11. Przyk³adowy obraz mikromacierzy odczytany
ze skanera. Fragment, powiêkszenie

�ród³o: Dane z Pracowni Mikromacierzy Katedry i Zak³adu Biologii
Molekularnej Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach



o przeprowadzonym eksperymencie mikromacierzo-
wym uznano szeœæ elementów:
1) „Surowe” dane dotycz¹ce ka¿dej hybrydyzacji, to

znaczy – pliki .CEL lub .GPR).
2) Koñcowe – znormalizowane (o normalizacji czytaj

dalej) dane dla ca³oœci eksperymentu (zestawu mi-
kromacierzy) – jako wystarczaj¹c¹ podstawê do
analiz i wyciagniêcia wniosków.

3) Najwa¿niejsze opisy dotycz¹ce eksperymentu – czyn-
niki i ich charakterystykê (wartoœci), przyk³adowo
zwi¹zek chemiczny u¿yty w doœwiadczeniu oraz jego
stê¿enie i u¿yta iloœæ.

4) Opis/projekt eksperymentu (exprimental design)
z w³¹czeniem przyk³adowych relacji pomiêdzy dany-
mi (powi¹zanie pomiêdzy materia³em biologicznym
a surowymi danymi w pliku, informacje o specyficz-
nych – kontrolnych hybrydyzacjach na konkretnej
mikromacierzy).

5) Wystarczaj¹cy opis mikromacierzy – identyfikatory
genowe, wspó³rzêdne genomów, sekwencje oligo-
nukleotydów lub identyfikatory sekwencji.

6) Istotne informacje dotycz¹ce metodyki postêpowa-
nia z danymi w konkretnym laboratorium oraz infor-
macje o sposobie ich przetwarzania (na przyk³ad
wykorzystane w celu normalizacji i otrzymania koñ-
cowych wyników metody normalizacji.

W MIAME nie wyspecyfikowano okreœlonego for-
matu przechowywania danych. Oczywiste jest, ¿e ³at-
wiej jest korzystaæ z danych dostêpnych dla ró¿nych
aplikacji, st¹d zalecane jest korzystanie z dostêpnych
standardów. W MIAME rekomendowany jest format
MAGE-TAB [11], przypominaj¹cy wizualnie przecho-
wywanie danych w arkuszach (rys. 12).

Dok³adny opis przyk³adowego eksperymentu prze-
prowadzonego z wykorzystaniem technologii mikro-
macierzy mo¿na znaleŸæ w [11].

Magdalena Tkacz
Technologia mikromacierzy

Rys. 12. Fragment danych w formacie MAGE-TAB
�ród³o: [11]
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5.2.B1. Technologia mikromacierzy
– analiza niskiego poziomu

Tomasz Waller

Rezultatem eksperymentu wykorzystuj¹cego mikroma-
cierze oligonukleotydowe firmy Affymetrix jest zbiór
obrazów (skanów) zapisanych w postaci plików o roz-
szerzeniu *.DAT. Ka¿dy taki obraz jest odzwierciedle-
niem profilu ekspresji (aktywnoœci) genów w badanych
komórkach. Aby poznaæ wartoœci reprezentuj¹ce po-
ziom aktywnoœci poszczególnych genów musimy go
przetworzyæ specjalnym programem komputerowym.
Aplikacja taka lokalizuje charakterystyczne miejsca na
otrzymanym w wyniku skanowania obrazie (patrz rys. 2)
i w odniesieniu do nich pozycjonuje „wirtualn¹” siatkê,
której pola odpowiadaj¹ punktom mikromacierzy. Po-
niewa¿ ka¿de z nich z³o¿one jest z dziesi¹tek pikseli,
a dane pole mo¿e mieæ przypisan¹ tylko jedn¹ wartoœæ,
algorytm programu odrzuca wartoœci najbardziej skraj-
ne, a z pozosta³ych obliczana jest œrednia. Uzyskana
liczba jest proporcjonalna do jasnoœci danego pola i re-
prezentuje poziom ekspresji odpowiadaj¹cego mu genu
– im dany gen uleg³ wy¿szej ekspresji w badanym mate-
riale, tym jest ona wiêksza.

W wyniku przeprowadzonych operacji (odrzucenia
wartoœci skrajnych i obliczenia œredniej z pozosta³ych)
otrzymujemy zestaw plików z rozszerzeniem *.CEL.

Ka¿dy z nich zawiera informacje o liczbach odpowiada-
j¹cych wszystkim punktom danej mikromacierzy, a ich
ca³kowita iloœæ zale¿y od jej modelu i ju¿ dziœ siêga mi-
liona w najnowszych mikromacierzach.

Rys. 1. Skan mikromacierzy firmy Affymetrix
– model HG-U133A (ang. Human Genome)

Rys. 2. Fragmenty skanu mikromacierzy HG-U133A (patrz
rys. 1) w powiêkszeniu: a) fragment skanu z naniesion¹ siatk¹.
W dolnym lewym rogu widzimy „szachownicê”, która sta-
nowi jeden z punktów odniesienia dla algorytmu nak³adaj¹-
cego siatkê; b) fragment skanu w jeszcze wiêkszym powiêk-
szeniu ni¿ na rysunku a. Przyk³adowe granice czterech punk-
tów mikromacierzy zaznaczono na niebiesko. Poziom inten-
sywnoœci ka¿dego z nich zostaje obliczony na podstawie tylko

tych pikseli, które mieszcz¹ siê w czerwonym kwadracie



W tabeli 1 zaprezentowano fragment pliku CEL.
Ka¿dy z wierszy zawiera informacjê o innym punkcie
mikromacierzy. Wartoœci atrybutów X i Y stanowi¹
wspó³rzêdne dziêki którym mo¿emy odnaleŸæ szukane
pole na zeskanowanym obrazie mikromacierzy. Kolum-
na MEAN (ang. mean – „œrednia”) okreœla nam poziom
jasnoœci punktu, obliczony – jak ju¿ wiemy na podsta-
wie wybranych pikseli, których liczba zosta³a sprecyzo-
wana w kolumnie NPIXELS. Atrybut STDV (standard
deviation – ang. okreœlenie „odchylenie standardowe”)
to nic innego jak odchylenie standardowe jasnoœci pik-
seli z których zosta³ obliczony uœredniony poziom jas-
noœci umieszczony w kolumnie MEAN.

Tabela 1
Fragment zawartoœci pliku CEL (mikromacierz HG-U133A)

Niestety eksperyment z wykorzystaniem mikroma-
cierzy jest obarczony wysokim prawdopodobieñstwem
pope³nienia b³êdu. Uzyskane dane s¹ zafa³szowane przez
niespecyficzne ³¹czenie materia³u badanego z sondami
mikromacierzy czy tzw. efekt t³a. Ponadto nie mo¿emy
bezpoœrednio porównywaæ ze sob¹ danych pochodz¹-
cych z wielu mikromacierzy z powodu niemal zawsze
wystêpuj¹cych ró¿nic w iloœci wprowadzonego do nich
RNA, wydajnoœci znakowania i wielu innych parame-
trów technicznych. Czynniki te s¹ Ÿród³em niebiologicz-
nego zró¿nicowania pomiêdzy próbkami. Zak³ócaj¹ one
interesuj¹ce nas zró¿nicowanie biologiczne, co w rezul-
tacie prowadzi do wyci¹gniêcia b³êdnych wniosków z prze-
prowadzonego doœwiadczenia.

Dalsz¹ analizê danych z mikromacierzy mo¿emy
wiêc umownie podzieliæ na dwa etapy. Pierwszy jest
okreœlany mianem analizy niskiego poziomu i obejmuje
wszystkie operacje zwi¹zane z manipulowaniem i prze-
twarzaniem uzyskanych danych. Celem tego dzia³ania
jest otrzymanie wartoœci ekspresji w miarê mo¿liwoœci
wolnych od b³êdów oraz zapewnienie mo¿liwoœci po-
równywania ze sob¹ wyników pochodz¹cych z odczy-
tów z wielu mikromacierzy. Analiza niskiego poziomu
obejmuje korekcjê t³a, normalizacjê i sumaryzacjê. Dru-
gim etapem jest tzw. analiza poziomu wysokiego. Zali-
czyæ do niej mo¿emy wszystkie analizy umo¿liwiaj¹ce
uzyskanie odpowiedzi na pytania o znaczeniu biologicz-
nym – wa¿ne z punktu widzenia celu eksperymentu. Do
najczêœciej zadawanych nale¿y pytanie o geny istotnie

ró¿nicuj¹ce badane tkanki (np. zdrowe od chorych),
zwane równie¿ w skrócie genami ró¿nicuj¹cymi.

Ka¿da wyznaczona wartoœæ reprezentuj¹ca okreœlo-
ne pole mikromacierzy jest z³o¿ona z dwóch sk³adowych
– wartoœci odpowiadaj¹cej rzeczywistemu poziomowi
ekspresji i wartoœci t³a. T³o powstaje na skutek odbija-
nia siê œwiat³a lasera od powierzchni mikromacierzy
i jest nieuniknione. Korekcj¹ t³a nazywamy najogólniej
ujmuj¹c odjêcie wartoœci t³a od zmierzonej intensyw-
noœci jasnoœci punktu.

Zadaniem normalizacji jest eliminacja niebiologicz-
nego zró¿nicowania pomiêdzy danymi pochodz¹cymi
z wielu mikromacierzy. Polega ona na takim przetwo-
rzeniu uzyskanych z mikromacierzy danych, by otrzy-
maæ wspóln¹ skalê poziomu jasnoœci dla wszystkich mi-
kromacierzy. Normalizacja wyników najczêœciej jest
oparta na za³o¿eniu mówi¹cym, i¿ intensywnoœæ eks-
presji zdecydowanej wiêkszoœci genów w porównywa-
nych tkankach jest na podobnym poziomie (istotnie
ró¿ni je tylko niewielka pula genów ró¿nicuj¹cych).
W zwi¹zku z tym rozk³ady gêstoœci ekspresji genów
poszczególnych mikromacierzy powinny byæ do siebie
bardzo zbli¿one i jest to stan do którego d¹¿y oparty na
takim za³o¿eniu algorytm normalizacyjny.

Na rysunkach 3, 4 i 5 przedstawiono rozk³ady gêsto-
œci intensywnoœci jasnoœci punktów mikromacierzy
(przed i po normalizacji) odpowiadaj¹cych poziomom
ekspresji genów nowotworów centralnego uk³adu ner-
wowego o ró¿nych stopniach z³oœliwoœci (oznaczenia
G2, G3, G4), pobranych od jedenastu pacjentów z ró¿-
nych miejsc guza.

W sytuacji w której mimo przeprowadzonej norma-
lizacji pojawi¹ siê rozk³ady ekspresji genów widocznie
odbiegaj¹ce od pozosta³ych (patrz rys. 4), mo¿emy roz-
wa¿yæ eliminacjê tych danych/odczytów (de facto ca-
³ych mikromacierzy) od których pochodz¹ przed przy-
st¹pieniem do dalszej analizy. Praktycznie wi¹¿e siê to
z ponown¹ normalizacj¹ danych „surowych” – tym ra-
zem z wy³¹czeniem tych próbek których rozk³ady gês-
toœci intensywnoœci odbiega³y od reszty (patrz rys. 5).

Ostatnim etapem poprzedzaj¹cym analizê wysokie-
go poziomu jest sumaryzacja. W wyniku przeprowadzo-
nych analiz ekspresja ka¿dego z genów jest reprezento-
wana przez tyle liczb, ile punktów odpowiada³o mu na
mikromacierzy. Poniewa¿ ka¿da z nich zwykle ma inny
poziom jasnoœci konieczna jest optymalna kalkulacja
wartoœci ekspresji dla ka¿dego z genów.

Rezultaty wykonanej pracy mo¿na przedstawiæ w po-
staci tabeli (patrz rysunek 6), której poszczególne wier-
sze odpowiadaj¹ genom, a kolumny badanym próbkom.
Innymi s³owy ka¿da kolumna przedstawia profil eks-
presji genów danego pacjenta, a wiersz „zestawienie”
wartoœci ekspresji danego genu u ró¿nych pacjentów.

Dopiero tak przetworzone i przygotowane dane nada-
j¹ siê do dalszych analiz z wykorzystaniem innych, za-
awansowanych obliczeniowo metod – zwanych ogólnie
analiz¹ wysokiego poziomu, o której napisano w dalszej
czêœci.

Tomasz Waller
5.2.B1. Technologia mikromacierzy – analiza niskiego poziomu
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Rys. 3. Rozk³ady gêstoœci jasnoœci punktów mikromacierzy przed normalizacj¹

Rys. 4. Rozk³ady gêstoœci jasnoœci punktów mikromacierzy po normalizacji. Strza³ka wskazuje na rozk³ad istotnie odbiegaj¹cy
od pozosta³ych
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5.2.B2. Technologia mikromacierzy
– analiza wysokiego poziomu

Damian Zapart

Te niewielkie p³ytki, (opisane w dwóch poprzednich
rozdzia³ach, patrz te¿ rys. 1) wytwarzane przy u¿yciu
najnowszych dostêpnych obecnie technologii, pozwala-
j¹ na oszacowanie iloœci okreœlonych transkryptów
w badanym materiale. Wszystko bowiem, co znajduje
siê w ¿ywym organizmie (zarówno w sensie jakoœcio-
wym – co to jest, jak i iloœciowym – ile tego jest) deter-
minowane jest nie tyle przez sam¹ obecnoœæ genów lecz
przez ich aktywnoœæ transkrypcyjn¹ zwan¹ ekspresj¹.
Wykorzystywane jest zjawisko hybrydyzacji – czyli ³¹-
czenia siê ze sob¹ komplementarnych nici DNA/RNA.
Nie wchodz¹c w szczegó³y i nieco upraszczaj¹c sprawê
– przy pomocy mikromacierzy mo¿na zmierzyæ aktyw-
noœæ genów, bêdzie ona bowiem proporcjonalna do iloœci
transkryptów. Jednak proces prowadz¹cy od pobrania
materia³u (tkanek czy komórek) w których chcemy
zmierzyæ ekspresjê genu lub genów do otrzymania kon-
kretnych, przydatnych w praktyce danych jest czaso-
ch³onny i wymaga pracy specjalistów z wielu dziedzin,
w tym bioinformatyków.

Podczas eksperymentu z wykorzystaniem mikroma-
cierzy wykonywane jest skanowanie p³ytki. Otrzymany
obraz to mozaika barw na której poziom jasnoœci da-
nego punktu jest proporcjonalny do iloœci transkryptów
(rys. 2 oraz poprzedni rozdzia³) i umo¿liwia iloœciowe
okreœlenie ekspresji genów. Tak naprawdê dopiero od
tego momentu zaczyna siê praca bioinformatyka, któ-
rego zadaniem jest przekszta³cenie obrazu w dane licz-
bowe a nastêpnie ich analiza. Sam proces analizy mo¿na
podzieliæ na dwa etapy. Pierwszym i zarazem niezbêd-
nym krokiem jest przygotowanie uzyskanych danych

czyli poddanie ich procesowi tzw. wstêpnego przygoto-
wania danych (ang. preprocessingu) do którego zali-
czyæ mo¿na miêdzy innymi normalizacjê wykonywan¹
na zbiorze wszystkich badanych mikromacierzy. Nale-
¿y tu zdecydowanie podkreœliæ, i¿ wy¿ej wymieniony
proces jest krokiem podstawowym i bez niego nie nale-
¿y przechodziæ do dalszej analizy. Warto tu wyjaœniæ, ¿e
nieznormalizowane dane uzyskane z poszczególnych
eksperymentów mikromacierzowych s¹ nieporówny-
walne wzglêdem siebie a wynik ich analizy bêdzie nie-
prawdziwy! Dok³adniej proces ten opisa³ wczeœniej ko-
lega – w czêœci dotycz¹cej analizy niskiego poziomu.

Po prawid³owo przeprowadzonym eksperymencie
z u¿yciem mikromacierzy i przeprowadzonej analizie
niskiego poziomu (opisanej w poprzedniej czêœci roz-
dzia³u) czas przyst¹piæ do kolejnego etapu. Nadszed³
czas na przeprowadzenie procesu zwanego analiz¹ wy-
sokiego poziomu. Istnieje wiele sposobów i sugerowa-
nych metod do przeprowadzania tego typu obliczeñ jed-
nak w znakomitej wiêkszoœci z nich pojawia siê zaraz na
pocz¹tku problem ogromnej iloœci danych.

Iloœæ danych którymi bêdzie trzeba siê zaj¹æ jest ³at-
wa do ustalenia: tabela zawieraj¹ca dane uzyskane z mi-
kromacierzy typu HG-U133A zawiera 22283 wiersze
(dla ka¿dego typu mikromacierzy liczba punktów dla
których dokonujemy pomiaru fluorescencji jest znana).
Natomiast iloœæ kolumn równa siê liczbie mikromacie-
rzy u¿ytych w danym eksperymencie, z których dane
nie zosta³y odrzucone podczas wstêpnych analiz (pre-

Rys. 1. Mikromacierz HG-U133A Firmy Affymetrix

Rys. 2. Przyk³adowy obraz zeskanowanej mikromacierzy



processingu). Musimy jednak mieæ na uwadze, ¿e im
wiêksz¹ liczbê mikromacierzy bêdziemy równoczeœnie
analizowaæ , tym bardziej wiarygodne bêd¹ wyniki.
Problem jest wiêc powa¿ny, poniewa¿ pozornie nie-
znaczna liczba mikromacierzy (na przyk³ad dwadzieœ-
cia) mo¿e okazaæ siê zbyt du¿ym obci¹¿eniem dla na-
szego komputera. Najlepiej by³o by mieæ dostêp do kom-
putera z jak najszybszym procesorem i z jak najwiêksz¹
iloœci¹ pamiêci operacyjnej – jednak nie zawsze mo¿e-
my sobie na to pozwoliæ i czêsto dysponujemy skrom-
nym ju¿ na dziœ procesorem 1,7 GHz i 512 MB RAM.
Mimo wszystko warto poœwiêciæ trochê czasu na prze-
prowadzenie naszej analizy do koñca. Warto wspom-
nieæ, ¿e zdarzaj¹ siê eksperymenty znacznie wiêksze –
siêgaj¹ce liczby 150 mikromacierzy – jak szybki kom-
puter by³by nam wówczas potrzebny?! Wa¿n¹ kwesti¹
jest wiêc opracowanie lub dobranie, a nastêpnie zasto-
sowanie metod wykorzystuj¹cych algorytmy o niskiej
z³o¿onoœci obliczeniowej. S¹ to takie algorytmy, które
umo¿liwiaj¹ osi¹gniecie tego samego (lub podobnego)
efektu ale w du¿o krótszym czasie w porównaniu z in-
nymi. To, ¿e nie dysponujemy superkomputerem wcale
nie oznacza, ¿e mamy powiedzieæ, ¿e czegoœ siê „nie
da” – choæ tak zapewne by³oby naj³atwiej – i niestety
czasem tak¹ odpowiedŸ mo¿na us³yszeæ.

Kiedy mamy ju¿ nasz¹ (nieraz ca³kiem spor¹) tabelê
zawieraj¹c¹ wartoœci liczbowe odzwierciedlaj¹ce eks-
presjê genów mo¿emy przeprowadziæ na tym zbiorze
pewne typy analiz. Jedn¹ z proponowanych zwykle me-
tod jest wykorzystanie grupowania (klasteryzacji)
hierarchicznego. Jest to metoda oparta na grupowaniu
elementów podobnych do siebie. Jednak przed jej prze-
prowadzeniem nie jesteœmy w stanie œciœle okreœliæ klas
na jakie podzielony zostanie nasz zbiór danych, i z tego
te¿ powodu ten typ procesu nale¿y zaliczyæ do grupy
analiz nienadzorowanych. Warto wspomnieæ, ¿e istnie-
j¹ dwie podgrupy grupowania hierarchicznego miano-
wicie metoda aglomeracyjna (³¹czenia) oraz deglomera-
cyjna (podzia³u). Pamiêtaæ musimy jednak o tym, ¿e
czêsto mamy do czynienia z tak du¿¹ iloœci¹ danych ¿e
przy wyborze algorytmu musimy zwróciæ uwagê na
czas jego realizacji (z³o¿onoœæ). W przypadku klastery-
zacji hierarchicznej mniejsz¹ z³o¿onoœæ posiada metoda
aglomeracyjna (�~2n), jest ona wiêc czêœciej stosowana
ze wzglêdu na wiêksz¹ efektywnoœæ.

W wyniku dzia³ania algorytmu grupowania otrzy-
mujemy wykres zwany dendrogramem (pokazany na
rys. 3a i b). Wiersze z tabeli wejœciowej s¹ w nim
umieszczane na osi X, w podgrupie razem z podobnymi
do niego wartoœciami. Powsta³e skupienia s¹ ze sob¹
³¹czone w zale¿noœci od podobieñstwa wzglêdem siebie
a efekt dzia³ania algorytmu klasteryzacji jest taki, ¿e
otrzymujemy po³¹czenia wszystkich grup ze sob¹. Gru-
powane elementy s¹ tym bardziej podobne do siebie im
znajduj¹ ni¿ bli¿ej pocz¹tku uk³adu wspó³rzêdnych na
osi Y. Analogicznie mo¿emy wywnioskowaæ, ¿e jako

ostatnie po³¹cz¹ siê elementy najmniej do siebie podob-
ne a po³¹czenie to na osi Y bêdzie znajdowa³o siê naj-
wy¿ej spoœród innych po³¹czeñ.

Chcia³bym jednak opisaæ dok³adniej dzia³anie same-
go algorytmu aglomeracyjnego. Na pocz¹tku wykony-
wania algorytmu ka¿da kolumna tabeli danych trakto-
wana jest jako osobna podgrupa. Inaczej mówi¹c jeœli
mamy do czynienia z danymi uzyskanymi z 50 mikro-
macierzy oznacza to, i¿ dla algorytmu pocz¹tkowa iloœæ
podgrup (elementów) wynosi 50. Kolejnym etapem jest
znalezienie dwóch najbardziej podobnych do siebie ele-
mentów, czyli takich, które le¿¹ najbli¿ej siebie przy
u¿yciu wybranej metody aglomeracyjnej oraz miary od-
leg³oœci. Najbli¿ej po³o¿one siebie podgrupy s¹ ³¹czone
w jedn¹ now¹ podgrupê wiêc ich ogólna liczba maleje
o jeden. Nastêpnie obliczane s¹ ponownie odleg³oœci
pomiêdzy nowym, zredukowanym zbiorem elementów
i nastêpuje kolejne ³¹czenie (patrz rys. 4).
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Rys. 3. Przyk³ady dendrogramu: „ksi¹¿kowy”, nieczêsto spo-
tykany w analizach – dwie w pe³ni rozdzielone grupy elemen-
tów/obiektów) (a); przyk³ad z prawdziwej analizy, dwie
badane grupy nie s¹ idealnie rozdzielane przez algorytm (b)

�ród³o: w³asne na podstawie danych Pracowni Mikromacierzy ŒUM

a)

b)



W ten sposób proces grupowania powtarzany jest a¿
do momentu po³¹czenia danych w jedn¹ najbardziej
ogóln¹ grupê [3].

Grupowanie hierarchiczne nie jest jednolit¹ metod¹
i mo¿emy wyró¿niæ w nim kilka ró¿nych sposobów
aglomeracyjnych – czyli takich, wzglêdem których ob-
liczana jest odleg³oœæ oraz s¹ grupowane poszczególne
elementy. Istnieje wiele sposobów aglomeracji, jednak
do najwa¿niejszych i najczêœciej stosowanych mo¿emy
zaliczyæ:

– Pojedyncze wi¹zanie (ang. Single Linkage): defi-
niowane jest jako najmniejsza odleg³oœæ pomiêdzy
dowolnymi punktami nale¿¹cymi do dwóch ró¿-
nych rozpatrywanych skupieñ

– Œrednie wi¹zanie (ang. Average Linkage): jest to
œrednia odleg³oœæ pomiêdzy wszystkimi punktami
nale¿¹cymi do dwóch ró¿nych podgrup. £¹czone
s¹ te dwa skupienia, pomiêdzy którymi œrednia jest
najmniejsza. Warto jednak dodaæ, ¿e ta metoda
aglomeracyjna jest najbardziej „kosztowna” pod
wzglêdem obliczeniowym.

– Ca³kowite wi¹zanie (ang. Complex Linkage): jest
jakby przeciwnoœci¹ pojedynczego wi¹zania i jest
to maksymalna odleg³oœæ pomiêdzy dowolnymi
dwoma punktami w rozpatrywanych podgrupach.

– Metoda Warda: zwana równie¿ metod¹ minimal-
nej wariancji, najczêœciej stosowana w bioinforma-
tyce metoda aglomeracyjna wykorzystuj¹ca ró¿ni-
cê pomiêdzy sumami kwadratów odchyleñ standar-
dowych obiektów od œrodków ciê¿koœci ich sku-
pieñ. Metoda ta wykazuje tendencje do tworzenia
skupieñ o ma³ej liczbie elementów, ponadto nie po-
zostawia tak zwanych „pustych podgrup” czyli ta-
kich, które po zakoñczeniu dzia³ania algorytmu
sk³adaj¹ siê tylko z jednego elementu.

Warto dodaæ, ¿e istniej¹ równie¿ inne metody aglo-
meracyjne jednak nie s¹ one tak czêsto stosowane jak te
wymienione i pokrótce opisane powy¿ej. Musimy bo-
wiem pamiêtaæ, ¿e przy wyborze metody musimy zwra-
caæ uwagê nie tylko na uzyskanie u¿ytecznego wyniku
(daj¹cego siê zinterpretowaæ czy odpowiedzieæ na po-
stawione pytanie), ale te¿ na d³ugotrwa³oœæ procesu ob-
liczeniowego, który jest wprost uzale¿niony od z³o¿o-
noœci obliczeniowej metody.

Przy omawianiu metod aglomeracyjnych niejedno-
krotnie u¿ywaliœmy pojêcia dystansu czy miary odleg-
³oœci. Warto siê zaj¹æ tym istotnym dla klasteryzacji hie-
rarchicznej tematem. Otó¿ nie tylko opisane wy¿ej me-
tody aglomerowania daj¹ nam mo¿liwoœæ opcjonalnego
wyboru metody grupowania. Ta sama sytuacja pojawia
siê w momencie kiedy tak naprawdê zastanowimy siê
chwilê nad pytaniem: „A w jaki sposób obliczamy od-
leg³oœæ pomiêdzy punktami?”. OdpowiedŸ wydaje siê
na pozór bardzo prosta i nie by³oby b³êdem gdybyœmy
zdali siê tu na intuicjê. Mówi¹c o pomiarze odleg³oœci
w tradycyjny sposób najczêœciej nieœwiadomie u¿ywa-
my Odleg³oœci Euklidesowej. Na uk³adzie wspó³rzêd-
nych mo¿emy prosto wyt³umaczyæ metodê pomiaru tej
odleg³oœci. Dystans ten jest bowiem liczony tak jakbyœ-
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Rys. 4. Przyk³adowy schemat dzia³ania algorytmu aglomeracyjnego klasteryzacji hierarchicznej (metoda pojedynczego wi¹zania,
odleg³oœæ Euklidesowa)



my po³¹czyli oba punkty linijk¹ i odczytali wartoœæ
(rys. 5). Inaczej mówi¹c jest to najmniejsza odleg³oœæ
pomiêdzy dwoma ró¿nymi punktami.

Jednak nie jest to jedyna metoda okreœlenia odleg-
³oœci pomiêdzy punktami. Bardzo popularn¹ i czêsto
stosowan¹ miar¹ dystansu jest Odleg³oœæ Manhattan.
Jest to miara na p³aszczyŸnie stanowi¹ca sumê wartoœæ
bezwzglêdnej ró¿nic pomiêdzy wspó³rzêdnymi punk-
tów. Inaczej mówi¹c na p³aszczyŸnie mo¿emy poruszaæ
siê tylko w górê i w dó³ w prawo i lewo. Niedopuszczal-
ne natomiast jest poruszanie siê na ukos. To tak jakby
graj¹c w szachy chcielibyœmy poruszaæ siê wie¿¹. Nie
bez powodu ta metoda mierzenia odleg³oœci nazywana
jest „metryk¹ miasto” (rys. 6) – tak mierzone by³yby
kilometry w przypadku poruszania siê po mieœcie – mo-
¿emy poruszaæ siê wy³¹cznie po ulicach. Wynik dzia-
³ania tej miary dystansu jest na ogó³ bardzo podobny do
odleg³oœci Euklidesowej jednak warto pamiêtaæ o tym,
i¿ na skutek pominiêcia czynnoœci podnoszenia do kwa-
dratu, wartoœci „odstaj¹ce” od reszty wartoœci zostaj¹
niejako st³umione przez algorytm. Jest to dla nas ko-
rzystne w momencie gdy w zbiorze analizowanych da-
nych znajduj¹ siê takie „odstaj¹ce” wartoœci, które
z jednej strony nie zosta³y wykluczone w procesie nor-
malizacji a z drugiej strony mog³yby znacz¹co zmieniæ
wynik naszej analizy.

Inn¹ doœæ czêsto stosowan¹ miar¹ odleg³oœci w gru-
powaniu hierarchicznym jest Dystans Czebyszewa.
Miara ta jest czêsto stosowana kiedy chcemy wykazaæ,
¿e dwa zbiory s¹ ró¿ne od siebie. Patrz¹c na ten sposób
pomiaru odleg³oœci z matematycznego punktu widzenia
mo¿emy stwierdziæ, ¿e jest to maksymalny dystans po-
miêdzy dwoma punktami na p³aszczyŸnie. Algorytm
posiada nisk¹ z³o¿onoœæ wiêc zalecany jest do obliczeñ
o du¿ej liczbie danych przy jednoczesnej potrzebie
szybkiego wykonania obliczeñ.

Istniej¹ oczywiœcie jeszcze inne metody pomiaru od-
leg³oœci pomiêdzy punktami, jednak tutaj zosta³y przed-
stawione najefektywniejsze i najprostsze algorytmy,
które w pe³ni wystarcz¹ do przeprowadzenia dobrej kla-
steryzacji danych uzyskanych z eksperymentu mikro-
macierzowego. Zapewne na miejscu by³oby jeszcze
opisanie któr¹ miarê dystansu po³¹czyæ z którym spo-
sobem grupowania obiektów. Na wybór odpowiedniej
metody grupowania nie ma okreœlonego schematu.
Nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e proces klasteryzacji
zosta³ dobrze przeprowadzony, kiedy dendrogram pre-
zentuje nam tyle osobnych klastrów ile grup uwzglêd-
niliœmy w przeprowadzonym eksperymencie mikroma-
cierzowym. Kiedy ukoñczymy ju¿ proces klasteryzacji
hierarchicznej warto wykorzystaæ otrzymane wyniki do
wyszukania genów ró¿nicuj¹cych, o to przecie¿ tak na-
prawdê nam chodzi, jest to naszym g³ównym zadaniem.
Dziêki otrzymanemu w procesie klasteryzacji dendro-
gramowi mo¿emy spoœród ca³ego naszego eksperymen-
tu wybraæ najbardziej homogenne (jednolite podgrupy,
np. same próby A) zbiory. Bêd¹ to przedstawiciele ka¿-
dej z badanych grup, a ich wspóln¹ cech¹ bêdzie podo-
bieñstwo do siebie.

W wyszukiwaniu genów ró¿nicuj¹cych u¿yteczn¹
metod¹ mo¿e byæ wykres Blanda–Altmana. Danymi
wejœciowymi do tego typu analizy s¹ dwie reprezenta-
tywne grupy danych. Dok³adniej ujmuj¹c, do tego typu
analizy niezbêdne s¹ dwie i tylko dwie kolumny danych.
Co to jednak dok³adnie znaczy? Otó¿ kiedy z dendrogra-
mu wybierzemy dwa homogenne zbiory przedstawia-
j¹ce dwie ró¿ne, badane w naszym doœwiadczeniu gru-
py, musimy przekszta³ciæ je w dwie reprezentatywne
kolumny danych. Do tego celu w arkuszu kalkulacyj-
nym z danymi liczbowymi izolujemy próbki jednego
z dwóch wybranych przez nas homogennych podgrup
i obliczamy z nich medianê po wierszach (patrz rys. 7).
W ten sposób otrzymujemy jedn¹ kolumnê z 22283
wierszami. Jednak dlaczego akurat mediana a nie np.
œrednia arytmetyczna ? Otó¿ stosuj¹c medianê niejako
„zabezpieczamy siê” przed wartoœciami skrajnymi
i w ten sposób otrzymany wynik bêdzie rzetelniejszy.
Maj¹c dwie kolumny bêd¹ce reprezentantami dwóch
badanych grup pomiêdzy którymi mamy znaleŸæ geny
ró¿nicuj¹ce mo¿emy przejœæ do sedna czyli stworzyæ
wykres Blanda–Altmana.
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Rys. 5. Ilustracja sposobu pomiaru odleg³oœci Euklidesowej

Rys. 6. Przyk³ad dystansu Manhattan



Jednak zanim przejdziemy do omówienia samej me-
tody dzia³ania tego typu analizy, warto zapoznaæ siê
z ogólnym schematem wykresu (rys. 8).

Wykres Blanda–Altmana zbudowany jest na zwy-
k³ym uk³adzie wspó³rzêdnych w którym na osi X znaj-
duj¹ siê œrednie wartoœci fluorescencji z obu prób, czyli
z dwóch kolumn danych których u¿yliœmy jako nasze
dane wejœciowe. Na osi Y natomiast znajduj¹ siê warto-
œci tzw. wspó³czynnika SLR okreœlaj¹cego wartoœæ
poziomu ekspresji mikromacierzy B wzglêdem A. Wa¿-
nym elementem wykresu jest tak zwany obszar prognoz
(na rys. 7 obszar b³êkitny), który okreœlony jest przez
x D �2 ., czyli œredni¹ arytmetyczn¹ poziomów fluores-
cencji dodaæ/odj¹æ dwa razy odchylenie standardowe
obydwóch prób. W praktyce mo¿e zdarzyæ siê jednak

taka sytuacja w której nie kilka ale np. kilkaset transk-
ryptów mo¿e znaleŸæ siê poza obszarem prognoz. Co
mo¿emy wtedy zrobiæ? Otó¿ przydatne mo¿e byæ wpro-
wadzenie kryterium biologicznego. W przypadku wy-
kresu Blanda–Altmana pod tym terminem rozumieæ
nale¿y przedzia³, który mo¿emy ustaliæ wedle w³asnych
potrzeb. Jego zadaniem jest zawê¿enie obszaru naszych
poszukiwañ do genów posiadaj¹cych jak najwy¿szy po-
ziom SLR a tym samym bêd¹cych bardziej znacz¹cymi.
Efektem dzia³ania metody jest zape³nienie siê wykresu
chmur¹ punktów z których znakomita wiêkszoœæ bêdzie
znajdowa³a siê w obszarze prognoz. Teraz ju¿ odnale-
zienie transkryptów, które uznaæ mo¿emy za ró¿ni-
cuj¹ce wydaje siê byæ bliskie. Jednak zatrzymajmy siê
na chwilê i zastanówmy, jakie tak naprawdê powinien
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Glejak 1 Glejak 2 Glejak 3 Glejak 4 Glejak 5 Glejak 6 Mediana

10,47621 10,33035 10,5048 10,50603 10,50059 10,27248 10,50059

7,003928 6,944176 6,93943 6,959691 7,083301 7,131951 6,959691

5,742485 5,327721 5,584527 5,651659 5,595196 5,290755 5,584527

8,617628 8,562067 9,035276 8,615473 8,932089 8,349074 8,615473

3,826966 3,787065 3,928273 3,800059 3,889442 3,75776 3,800059

7,535189 7,486569 7,41884 7,492651 7,358248 7,477495 7,477495

4,932275 4,924467 4,968567 5,04231 4,934456 4,986003 4,968567

5,599232 5,713436 5,968112 5,817426 5,720977 5,762263 5,762263

7,176898 5,364834 5,014752 5,088197 6,469027 4,514771 5,088197

7,895888 5,919782 8,135688 6,884611 7,632267 7,060693 7,060693

8,060142 7,706326 8,1504 7,860866 7,942028 7,500203 7,860866

Rys. 7. Wycinek tabeli danych z wyliczon¹ median¹. �ród³o w³asne na podstawie danych Pracowni Mikromacierzy ŒUM
(Glejak jest wywodz¹cym siê z komórek glejowych typem nowotworu centralnego uk³adu nerwowego)

Rys. 8. Ogólny schemat wykresu Blanda–Altmana



spe³niaæ wymagania dany gen (punkt) aby mo¿na by³o
go „pos¹dziæ” o bycie tym, który waliduje (rozró¿nia)
dwie analizowane grupy:

– Po pierwsze transkrypt taki powinien znaleŸæ siê
poza obszarem prognoz. Nie jest sprecyzowane czy
bêdzie siê on znajdowa³ powy¿ej czy poni¿ej przy-
jêtego obszaru poniewa¿ nie tylko nadekspresja
(nad obszarem prognoz) danego transkryptu mo¿e
byæ podstaw¹ walidacji próbek. Równie¿ jeœli jakiœ
punkt na wykresie znajdzie siê poni¿ej obszaru pro-
gnoz mo¿e byæ on uznany za ró¿nicuj¹cy z t¹ tylko
ró¿nic¹, ¿e uleg³ on wyciszeniu (np. synteza bia³ka
kodowanego przez dany gen jest zmniejszona w od-
niesieniu do np. zdrowego organizmu – danego
bia³ka powstaje mniej ni¿ u zdrowego osobnika).

– Punkt powinien znajdowaæ siê powy¿ej przedzia³u
obranego przez nas jako kryterium biologiczne
(SLR min).

– Punkt reprezentuj¹cy transkrypt na wykresie po-
winien znaleŸæ siê jak najbardziej z prawej strony.
Œwiadczyæ to mo¿e o wysokim poziomie ekspresji
a co za tym idzie du¿ym wp³ywem badanego czyn-
nika na analizowany proces.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e droga do ziden-
tyfikowania genów ró¿nicuj¹cych nie jest a¿ tak zawi³a

jakby to mog³o siê wydawaæ jeszcze kilkanaœcie lat
temu. Dziêki wykorzystaniu zaawansowanej techniki
mikromacierzowej oraz metod z pogranicza statystyki
i informatyki i mocy obliczeniowej komputerów mo-
¿emy otrzymaæ bardzo cenne dla badaczy wyniki. War-
to siê tym wiêc zainteresowaæ i do³¹czyæ do grupy bio-
informatyków – specjalistów z dziedziny analizy mikro-
macierzy, których ci¹gle jest tak niewielu.
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5.3.A. Przechowywanie danych
i bioinformatyczne bazy danych

Magdalena Tkacz

1. WPROWADZENIE

W rozdziale poœwiêconym technologii mikromacierzy
opisane zosta³o w jaki sposób uzyskiwane s¹ dane z eks-
perymentu biologicznego – dane dotycz¹ce ekspresji
genów. Wspomniano równie¿ o zaproponowanym do
przechowywania danych eksperymencie mikromacie-
rzowym standardzie MIAME. I tu okazuje siê ¿e mamy
nastêpny problem do rozwi¹zania. W standardzie okreœ-
lono JAKIE informacje dotycz¹ce eksperymentu z wy-
korzystaniem mikromacierzy mamy zapisywaæ, ale nie
jest powiedziane jak. Rekomendowany jest format
MAGE-TAB w którym informacje zapisywane s¹ w po-
staci arkuszy – tak my je widzimy, dane s¹ dla nas czy-
telne. A jak wygl¹da ten format zapisu z punktu widze-
nia informatyka. Czy ma to jakieœ znaczenie skoro dane
s¹ czytelne?

Zdecydowanie tak. Bioinformatyk jest odpowiedzial-
ny z jednej strony za zapewnienie (dobranie) odpowied-
niego oprogramowania i równoczeœnie za zapewnienie
u¿ytkownikowi „nietechnicznemu” jak najwiêkszego
komfortu pracy z komputerem. Jeœli o to nie zadba, osoby
„nietechniczne” bêd¹ w najlepszym przypadku unikaæ
u¿ywania komputera, a w najgorszym bardzo czêsto
zg³aszaæ siê po pomoc nawet w najprostszych sprawach
– co w skrajnych przypadkach doprowadziæ mo¿e do
sytuacji gdy na okr¹g³o trzeba bêdzie pomagaæ u¿yt-
kownikom komputera nie mog¹c zrobiæ samemu do-
s³ownie nic. Z drugiej strony – trzeba tak dobraæ narzê-
dzia – programy i tak wybraæ sposoby przechowywania
danych by:

– ³atwo by³o je przenosiæ pomiêdzy aplikacjami w ra-
zie potrzeby (przenoœny format danych), u³atwia to
te¿ wspó³pracê pomiêdzy oœrodkami poprzez umo¿-
liwienie wymiany porównywalnych danych,

– stworzenie kopii zapasowej danych nie stanowi³o
problemu, a tym bardziej – wyzwania; a odtworze-
nie danych w razie awarii – proste i ma³o czaso-
ch³onne,

– dane by³y ³atwo dostêpne dla osób do tego upraw-
nionych, ale równoczeœnie zabezpieczone przed
niepowo³anym dostêpem oraz przypadkowym usz-
kodzeniem czy zniszczeniem,

– by³y przechowywane w takim formacie który za-
pewni albo od razu optymalne przetwarzanie da-
nych – ale równoczeœnie takim by zajmowa³ jak
najmniej miejsca na dysku,

– by³y zaimplementowane mechanizmy konwersji
danych „w locie” (ang. on-the-fly), nie powoduj¹ce
opóŸnieñ (albo powoduj¹ce minimalne) w prze-
twarzaniu

– a na dodatek najlepiej gdyby to wszystko odbywa³o
siê w sposób niezauwa¿alny (ang. transparent) dla
koñcowego u¿ytkownika,

– i nie kosztowa³o fortuny – rozwi¹zania powinny
byæ akceptowalne ze wzglêdów ekonomicznych.

Na pierwszy rzut oka wydawaæ siê mo¿e, ¿e spe³nie-
nie tych warunków jest niemo¿liwe: ³atwe, przyjazne
w obs³udze, ³atwo dostêpne ale zabezpieczone, dostêpne
prawie z ka¿dej aplikacji i zabezpieczone przed uszko-
dzeniem, szybko przetwarzane – ale i nie zajmuj¹ce za-
sobów dyskowych i jeszcze na dodatek u¿ytkownik ma
siê tym nie martwiæ – bo ma to byæ niezauwa¿alne! Fak-
tycznie, w³aœciwie jest rzecz¹ prawie nierealn¹ by zre-
alizowaæ wszystkie za³o¿enia. Zwykle trzeba wybraæ
jakieœ kompromisowe rozwi¹zanie – i doœæ czêsto udaje
siê uzyskaæ naprawdê satysfakcjonuj¹ce wyniki. Zagad-
nienia zwi¹zane z zabezpieczaniem danych, sposobami
ich przechowywania, zapewnianiem kontroli dostêpu
czy te¿ implementowaniem rozwi¹zañ zapewniaj¹cych
konwersjê danych „w locie” znacznie wykraczaj¹ poza
ramy tego rozdzia³u – a i równie¿ samej ksi¹¿ki, nie
bêd¹ wiêc tu omawiane szerzej (aczkolwiek parê s³ów
o przetwarzaniu w trybie online – „w locie’ mo¿na prze-
czytaæ w czêœci poœwiêconej odkrywaniu wiedzy z da-
nych). Zajmiemy siê tu zagadnieniem na które mamy
wp³yw – sposobami zapisu danych w sposób mo¿liwie
najbardziej uniwersalny – czyli taki, by nasze dane mo¿-
na by³o odczytaæ prawie na ka¿dym komputerze i na
ka¿dej platformie.

Informatyka ma ju¿ na szczêœcie za sob¹ swoist¹
„wie¿ê Babel”, zwraca siê obecnie uwagê na otwarte (to
znaczy nie zastrze¿one przez jak¹œ firmê) standardy ko-
dowania, zapisywania i przechowywania danych. Rów-
nie¿ sytuacja w dziedzinie sieci komputerowych i trans-
misji danych jest ju¿ uporz¹dkowana – a pomyœleæ ¿e
jeszcze oko³o 10-15 lat temu (po³owa i koniec lat 90.)
wcale nie by³y rzadkoœci¹ k³opoty z zapewnieniem ko-
munikacji sieciowej pomiêdzy komputerami pracuj¹-
cymi pod kontrol¹ ro¿nych systemów operacyjnych!
Zmuszenie ich do „rozmowy” czêsto wymaga³o sporo
czasu, wiedzy i... cierpliwoœci. Wynika³o to z braku jed-
nolitego standardu w komunikacji sieciowej – na przy-



k³ad komputery pracuj¹ce pod kontrol¹ systemu UNIX
wykorzystywa³y do transmisji danych protokó³ (a w za-
sadzie zbiór protoko³ów) TCP/IP (ang. Transmission
Control Protocol/Internet Protocol), komputery maj¹ce
system Windows – protokó³ NetBIOS (ang. Network
Basic Input-Output System), komputery z systemem
Novell Netware – protokó³ (a was zasadzie zbiór proto-
ko³ów) IPX/SPX (ang. Internet Packet EXchange/Sequ-
ential Packet Exchange) a komputery Mac – protokó³
AppleTalk. Skutek by³ taki, ¿e informacje pomiêdzy
komputerami w poszczególnych grupach mog³y byæ
wymieniane – ale pomiêdzy dowolnie wybranymi dwo-
ma – ju¿ by³ to problem (patrz rys. 1). By³a to sytuacja
jakby „rozmawia³y” one zupe³nie ró¿nymi jêzykami,
nie maj¹c t³umacza.

By³o to coraz bardziej uci¹¿liwe – przenoszenie da-
nych miêdzy komputerami by³o bardzo czaso- i praco-
ch³onne. Doprowadzi³o to w koñcu do podjêcia wspó³-
pracy przez czo³owe firmy komputerowe – zaprzestano
tak forsowanego wczeœniej podejœcia rozwijania przez
ka¿d¹ z nich swojego w³asnego standardu i prób wpro-
wadzania go na rynek. W ka¿dym z systemów, oprócz
w³asnego protoko³u (czêsto zachowywanego ze wzglê-
du na pracuj¹ce jeszcze, starsze systemy) zosta³ zaimp-
lementowany protokó³ TCP/IP. Co ciekawe – nie jest on
zatwierdzonym oficjalnie standardem – sta³ siê standar-
dem de facto – ze wzglêdu na popularnoœæ. Ta sama sy-
tuacja dotyczy³a kiedyœ formatów plików z danymi –
przeniesienie dokumentu zapisanego w programie Ms
Word do programu Word Perfect, albo skoroszytu
Excela do AmiPro wymaga³o pocz¹tkowo wykonania
rêcznie konwersji miêdzy formatami. To samo by³o
z rysunkami – teraz prawie ka¿dy program graficzny
dostêpny na rynku obs³uguje oprócz w³asnego, natyw-
nego formatu co najmniej kilkanaœcie popularnych for-
matów zapisu plików. Przyk³adowe mo¿liwoœci zapisu
plików w ró¿nych formatach w ró¿nych aplikacjach
przedstawiono na rysunku 2.

Niestety, podobna „Wie¿a Babel” bêdzie mia³a miej-
sce prawdopodobnie jeszcze przez co najmniej kilka lat
w bioinformatyce. Mnogoœæ formatów danych, struktur
baz danych tworzonych, utrzymywanych i rozwijanych
w ro¿nych firmach i jednostkach badawczych na dzieñ
dzisiejszy co najmniej uprzykrza prace w ró¿nych dzie-
dzinach bioinformatyki – ró¿ne informacje s¹ zapisy-
wane w ró¿nych plikach, czasem trzeba siê naszukaæ
programu, który potrafi dan¹ informacjê odczytaæ albo
skonwertowaæ – jest to praktycznie sytuacja identyczna
do tej, która by³a w informatyce jakiœ czas temu.
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Rys. 1. Brak mo¿liwoœci komunikacji pomiêdzy dowolnymi
komputerami z powodu braku standardu komunikacji w po-

cz¹tkowych latach rozwoju sieci komputerowych

Rys. 2. Przyk³adowe, obecnie dostêpne formaty plików w ró¿nych aplikacjach



Utrudnieniem w standaryzacji danych bioinforma-
tycznych jest równie¿ fakt, ¿e pocz¹tkowo dane by³y za-
chowywane „jak siê da” – cieszono siê ¿e w ogóle s¹
i nie myœlano o ich strukturalizowaniu pod szybkoœci
przetwarzania ani tym bardziej pod k¹tem przysz³ej
wspó³pracy i wymiany danych z innymi oœrodkami.
W przypadku stworzenia standaryzacji trzeba bêdzie
napisaæ oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce korzystanie
z ju¿ istniej¹cych danych – lub ich skonwertowanie. Jest
to praca wrêcz niewyobra¿alna, zarówno pod wzglêdem
nak³adu czasu, pracy jak i finansów, ze wzglêdu jednak
na fakt, ¿e danych bioinformatycznych przybywa z ka¿-
dym dniem, ba z ka¿d¹ godzin¹ – im prêdzej zostanie
podjêta taka inicjatywa, tym lepiej. O ró¿nych propono-
wanych standardach – g³ównie wykorzystuj¹cych roz-
szerzalny jêzyk znaczników mo¿na przeczytaæ w kolej-
nym podrozdziale. Jest ju¿ co prawda organizacja MGED
Society (Microarray and Gene Expression Data Society)
[1] której celem jest u³atwienie wspó³u¿ytkowania da-
nych uzyskanych w wyniku przeprowadzania ekspery-
mentów mikromacierzowych, nie ma jednak (przynaj-
mniej autorce tekstu na dzieñ dzisiejszy nic o tym nie
wiadomo) organizacji zrzeszaj¹cej bioinformatyków –
odpowiednika informatycznego konsorcjum W3C (World
Wide Web Consortium) trzymaj¹cego pieczê nad roz-
wojem ogólnoœwiatowych standardów informatycznych
dotycz¹cych sieci www.

Z jakimi modelami, typami i formatami danych mo¿-
na siê spotkaæ w bioinformatyce? Przegl¹d wypada za-
cz¹æ od modelu danych który zosta³ zaproponowany kil-
kanaœcie lat temu przez NCBI (National Center for Bio-
technology Information) [2] i tak¹ te¿ nosi nazwê – mo-
delu danych NCBI i jest zwi¹zany z opisywanymi se-
kwencjami. Model ten zosta³ zaproponowany ze wzglê-
du na fakt, ze im dok³adniej i bli¿ej model opisuje zja-
wisko naturalne – tym jest bardziej u¿yteczny w bada-
niach symulacyjnych i pomocny w zrozumieniu pro-
cesu. Wprowadzenie tego modelu umo¿liwi³o w pew-
nym stopniu integracjê danych pochodz¹cych z baz da-
nych i rozwój aplikacji.

W modelu danych NCBI przede wszystkim uwzglêd-
niono dwa rodzaje sekwencji: nukleotydów DNA i ³añ-
cuchów aminokwasów w bia³kach, a do kodowania in-
formacji wykorzystano format ASN.1. (Abstrakt Syn-
tax Notation) [3]. Poprzez NCBI mo¿liwy jest dostêp do
wielu zasobów, jest ich na tyle du¿o, ¿e prawdopodob-
nie nale¿a³oby napisaæ na temat ka¿dego z nich osobny
rozdzia³. Z tego wzglêdu na rysunku 3 zamieszczono
zrzut ekranu ze strony NCBI zawieraj¹cej dostêp do ró¿-
nych zasobów – i zainteresowanym polecam wizytê na
stronie NCBI i jej osobiste zwiedzenie oraz lekturê po-
zycji [5].
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Rys. 3. Zasoby na stronie NCBI



Doœæ ciekaw¹ stron¹ integruj¹c¹ w bazie danych in-
formacje bioinformatyczne zwi¹zane z mikromacierza-
mi jest DAVID (Database for Annotation, Visualization
and Integrated Discovery) [4] (patrz rys. 4). Jego twórcy
podjêli trud stworzenia zintegrowanej bazy zawieraj¹-
cej informacje z innych baz.

W³aœciwie trudno powiedzieæ, ¿e DAVID to tylko
baza danych, zosta³y tam bowiem zaimplementowane
równie¿ narzêdzia do analizy danych z mikromacierzy –
mo¿na wgraæ swój w³asny plik, a nastêpnie korzystaj¹c
z zasobów bazy i dostêpnych narzêdzi dokonywaæ ob-
róbki danych (patrz rys. 5).

Dziêki integracji danych w jednej bazie chc¹c do-
wiedzieæ siê czegoœ o konkretnych, badanych w trakcie
eksperymentu mikromacierzowego danych nie trzeba
wêdrowaæ po ró¿nych stronach WWW – wszystkie in-
formacje s¹ dostêpne w jednym miejscu.

W bazie DAVID znajduj¹ siê dane z nastêpuj¹cych
baz danych:

– GenBank,

– UniGene,

– RefSeq,

– LocusLink,

– KEGG,

– OMIM,

– Gene Ontology,

– University of Michigan,

– NetAffx.

Czytelnika zainteresowanego ich zawartoœci¹ oraz
mo¿liwoœciami odsy³am do stron WWW danych baz –
mo¿na je ³atwo zlokalizowaæ wpisuj¹c w wyszukiwarce
internetowej ich nazwê.
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Rys. 5. DAVID – interfejs umo¿liwiaj¹cy analizê danych

Rys. 4. Strona g³ówna bazy DAVID



A wracaj¹c do poruszonego na wstêpie rozdzia³u za-
gadnienia – przechowywania informacji z mikromacie-
rzy. Niezale¿nie od zastosowanego standardu i formatu
przechowywania informacji warto pomyœleæ jak bêdzie-
my tymi informacjami zarz¹dzaæ. Nie jest to wiêkszy
problem jeœli mam jedn¹, dwie lub trzy mikromacierze –
mo¿na wtedy wyniki odczytów zapisaæ w plikach i suk-
cesywnie do nich zagl¹daæ odczytuj¹c to, co jest nam
w danym momencie potrzebne. Ale co w przypadku gdy
tych danych – odczytów z mikromacierzy mam kilka-
naœcie, kilkadziesi¹t, kilkaset – a mo¿e jeszcze wiêcej?

Nie zosta³ tu poruszony jeszcze jeden problem –
¿eby mo¿na by³o coœ powiedzieæ, zinterpretowaæ dane
nasze odczyty fluorescencji trzeba uzupe³niæ o dane
wa¿ne dla biologów – przy jakim procesie biologicz-
nym pojawia siê ten gen, w jakim ci¹gu reakcji che-
micznych (œcie¿ki metaboliczne) zachodzi, w jakim ele-
mencie komórki siê pojawia, czy te¿ po prostu – jaka
jest nazwa i symbol tego genu. A surowe dane po od-
czytaniu z mikromacierzy wygl¹daj¹ jak na rysunku 6.
Czy ktoœ tu coœ widzi poza jak¹œ dziwn¹ kombinacj¹
cyfr i liter w pierwszej kolumnie i kolejnymi czterema
kolumnami cyfr? Chyba nie bardzo. Bez dodatkowych
informacji nie jesteœmy w stanie nic z tymi danymi zro-
biæ – w³aœciwie nawet nie wiemy czego dotycz¹. Jeœli
jeszcze zgubimy notatki w których zapisane by³o co jest
zawarte w którym pliku, albo jakiœ z³oœliwy wirus po-
zmienia nam nazwy plików w komputerze… Skoro tak,
to… przechowywanie danych w rozrzuconych po dysku
twardym komputera plikach mo¿e byæ niebezpieczne,
a ich przegl¹danie staje siê bardzo czasoch³onne i nie-
wygodne.

Tu z pomoc¹ znów mog¹ przyjœæ informatycy – ju¿
jakiœ czas temu poradzono sobie z problemem prze-

chowywania, aktualizacji i w miarê wygodnego dostêpu
do danych. Tak, zgadza siê – w tym celu opracowane
zosta³y systemy baz danych, a konkretnie – systemy
zarz¹dzania bazami danych (ang. RDBMS). Ich wybór
na rynku jest teraz ca³kiem spory – pocz¹wszy od roz-
wa¿añ maksymalnie przyjaznych u¿ytkownikowi, nie-
wymagaj¹cych bardzo specjalistycznej wiedzy – jak na
przyk³ad dostêpny w niektórych wersjach pakietu Micro-
soft Office Access, po wersje których u¿ytkowanie wy-
maga ju¿ trochê nauki – takie jak SQL Serwer 2005,
Oracle, DB2, PostgreSQL, MySQL, Berkeley DB – by
wymieniæ najbardziej znane. Przed u¿yciem warto spraw-
dziæ ograniczenia licencyjne, ale wœród wy¿ej wymie-
nionych s¹ równie¿ produkty dostêpne bez op³at. Co zy-
skujê korzystaj¹c z bazy? Proszê spojrzeæ na rysunek 7.

Po okreœleniu relacji dostajê informacje o ka¿dym
badanym elemencie – strza³ka wskazuje miejsce, w któ-
rym mogê jednym „klikniêciem” otrzymaæ listê z infor-
macjami umo¿liwiaj¹cymi mi interpretacje wyniku –
wiem ju¿ jakiego genu dotyczy odczyt, wiem te¿ za co
odpowiada i gdzie go mogê znaleŸæ w komórce. To te¿
jeszcze nie wszystko – mam do dyspozycji bazodanowe
narzêdzia sortowania, wybierania, filtrowania, raporto-
wania. To wszystko powoduje, ¿e wyszukanie jakiejœ
informacji staje siê relatywnie proste.

Ale system bazodanowy nie jest niestety panaceum
na wszystkie k³opoty. Czêsto w bioinformatyce jest tak,
¿e jeden oœrodek prowadzi badania w jednym kierunku,
drugi w innym, w trzecim naukowcy zainteresowani s¹
jeszcze czymœ innym. Ka¿da grupa badawcza wykonuje
badania i eksperymenty wed³ug w³asnych, wypracowa-
nych metod – najwygodniejszych ze wzglêdu na prowa-
dzone badania. St¹d wynika kolejne utrudnienie.
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Rys. 7. Informacje o ekspresji uzupe³nione i dane z bazy. Strza³k¹ pokazano „wêze³ umo¿liwiaj¹cy „pod³¹czenie” odczytanych
danych biologicznych umo¿liwiaj¹cych interpretacjê i opis wyników. Takiej mo¿liwoœci nie by³o w tabeli pokazanej na rysunku 6

Rys. 6. Dane dotycz¹ce ekspresji genów odczytane z mikromacierzy



Dopóki nie bêdzie jednolitych standardów jest pra-
wie pewne, ¿e opracowywane dane ró¿nych oœrodków
przechowywane w ró¿nych formatach danych (inny
sposób zapisu). A nawet jeœli w tych samych formatach
– to to samo mo¿e byæ nazwane inaczej w ró¿nych oœro-
dkach (np. w jednym oœrodku nazwa genu mo¿e byæ
w bazie opisana jako „GeneName”, w drugim „GName”
a w trzecim jeszcze inaczej… My, jako ludzie poradzi-
my sobie z tym bez problemu – patrz¹c na nazwê szybko
stwierdzimy, ¿e chodzi o to samo. Ale dla komputera to
s¹ ró¿ne nazwy – w takich przypadkach komputer nie
przyda nam siê do przyspieszenia np. wyszukiwania
czegoœ w danych. Oprócz standardu przechowywania
danych (format pliku) nale¿a³oby jeszcze uzgodniæ ter-
minologie – nazewnictwo. W innym wypadku czeka nas
najpierw potrzeba ujednolicenia, a dopiero potem scala-
nia danych – co zajmuje zwykle sporo czasu.

W informatyce zaakceptowano w zasadzie, ¿e stan-
dardem do wymiany danych jest XML (ang. Extensible
Markup Language – rozszerzalny jêzyk znaczników)
o którym trochê dok³adniej napisano w kolejnym pod-

rozdziale. Rozszerzalnoœæ jest jego bardzo wielka za-
let¹. Niestety, nie jest on optymalny – jeœli chodzi o szy-
bkoœæ przetwarzania informacji w komputerach – gdy¿
informacja jest zapisywana w pliku tekstowym który
musi byæ czytany sekwencyjnie, to znaczy znak po zna-
ku, linijka po linijce. St¹d mo¿na œmia³o powiedzieæ ze
w zakresie opracowania zautomatyzowanych metod in-
tegracji danych i ich oczyszczania – a mo¿e wrêcz inte-
ligentnego przetwarzania danych jest wiele do zrobienia
– i to nie tylko w obszarze bioinformatyki.
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5.3.B. Formaty przechowywania danych
i bioinformatyczne bazy danych

Adam Mysiak

Chyba ka¿dy s³ysza³ o ogólnoœwiatowej sieci kompute-
rowej Internet. nazywanej czasem równie¿ ogólno-
œwiatow¹ pajêczyn¹. Jej zalet nie muszê chyba wymie-
niaæ. Dzisiaj prawie ka¿dy ma swój adres e-mail, korzy-
sta z wyszukiwarek, przegl¹da swoje ulubione strony.
Praktycznie w ka¿dej szkole jest pracownia komputero-
wa z dostêpem do Internetu. Najpopularniejsz¹ us³ug¹
jest chyba jednak WWW (nazwa pochodzi od World
Wide Web Consorcium) – czyli strony internetowe.

Ze stronami internetowymi nierozerwalnie zwi¹zany
jest jêzyk HTML (Hyper Text Markup Language – Hi-
pertekstowy Jêzyk Znaczników). To w nim tworzone s¹
proste strony internetowe, bêd¹ce swoistymi dokumen-
tami umieszczonymi na specjalnie do tego przystosowa-
nych komputerach (serwerach), które o ka¿dej porze
dnia i nocy s¹ gotowe udostêpniaæ strony internetowe.
Jest to jeden z doœæ sporej grupy jêzyków umo¿liwia-
j¹cych przekazywanie i wymianê informacji przy po-
mocy komputera. Nie jest to bowiem urz¹dzenie inteli-
gentne, posiada natomiast inn¹ bardzo po¿¹dan¹ cechê –
potrafi szybko przetwarzaæ du¿o danych. Generalnie,
komputer robi tylko to, co ma zapisane w programie, na
dodatek potrafi odczytaæ tylko odpowiednio przygoto-
wane dane – niczego siê nie „domyœli”. Informacje, któ-
re komputer przetwarza i jego jêzyk wewnêtrzny – ten
którym siê pos³uguje s¹ praktycznie nieczytelne dla nas
ludzi i odwrotnie – jêzyk jakim my siê pos³ugujemy jest
zupe³nie niezrozumia³y dla komputera. Gdy otworzymy
zawartoœæ pliku Notepad.exe w edytorze tekstowym (na
przyk³ad w... nim samym) by go obejrzeæ „od œrodka” –
uka¿e siê nam kod który odczytuje komputer i który
musi byæ wykonany, aby program zadzia³a³ (rys. 1).

Aby poradziæ sobie z tym problemem – wymyœlono
jêzyki znaczników. Cech¹ charakterystyczn¹ jêzyków
wykorzystuj¹cych znaczniki jest to, ¿e s¹ one zrozumia-
³e dla komputera – i w du¿ej mierze równie¿ czytelne
dla cz³owieka.

Czym jest jêzyk znaczników, co to jest znacznik
i w jaki inny ciekawy sposób mo¿na wykorzystaæ jêzyk
znaczników, dowiesz siê z poni¿szego tekstu. A to,
czym s¹ znaczniki spróbuje wyjaœniæ na przyk³adzie
wspomnianego ju¿ jêzyka HTML do tworzenia stron
internetowych.

Jak wygl¹da przyk³adowa, prosta strona internetowa?
Zwykle podobnie jak ta przedstawiona na rysunku 2.

Aby podgl¹dn¹æ jej kod – zobaczyæ jak j¹ „widzi”
komputer – czyli tzw. wersjê Ÿród³ow¹ – zapisan¹ w³aœ-
nie w jêzyku znaczników – wystarczy, ¿e klikniesz pra-
wym klawiszem w pusty obszar strony i z menu pod-
rêcznego wybierzesz pozycjê Poka¿ Ÿród³o. Po wybra-
niu tej opcji uruchomi siê notatnik z kodem HTML.

Z jakich podstawowych elementów sk³ada siê nasza
strona internetowa? Ka¿da linia kodu sk³ada siê ze
znacznika i zawartoœci. Mamy dwa rodzaje znaczni-
ków: znacznik pocz¹tku <znacznik> i znacznik koñca
</znacznik> – ró¿ni¹cy siê od pocz¹tkowego tylko znacz-
kiem „/”. Pierwsza linia naszej strony internetowej jest
oznaczona znacznikiem H1 – to nag³ówek najwy¿szego
rzêdu. Literka H jest pierwsz¹ liter¹ angielskiego s³owa
„header” oznaczaj¹cego w³aœnie nag³ówek. Oznacza on
tylko tyle, ¿e tekst „Moja strona” powinien byæ wy-
œwietlony czcionk¹ o odpowiednich w³aœciwoœciach
widaæ zreszt¹, ¿e napis ten b¹dŸ co b¹dŸ wyró¿nia siê na
stronie pod wzglêdem wielkoœci.

Kolejn¹ lini¹ jest linia <H3>Imiê Nazwisko</H3>.
Jak widaæ tekst Imiê Nazwisko zosta³o „ubrane” dla od-
miany w znacznik <H3></H3> – tak, dobrze siê do-
myœlasz – to nag³ówek 3-go rzêdu. Jest to ju¿ trochê
mniejsza czcionka ni¿ H1. S¹ oczywiœcie i znaczniki H2
i H4 – ale napisanie zestawu wszystkich znaczników
HTML nie jest celem tego tekstu. Mo¿esz je znaleŸæ
jeœli chcesz w specyfikacji jêzyka HTML 4.01
[http://www.w3.org/TR/html4/]. Nastêpnymi umiesz-
czonymi na stronie znacznikami s¹ znaczniki <div
align=left>, <center>, <div align=right>. „Mówi¹” one
przegl¹darce w jaki sposób powinna wyrównywaæ tekst
umieszczony pomiêdzy znacznikami.

Rys. 1. Zawartoœæ programu notepad.exe otwarta w tym¿e
programie
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Rys. 2. Przyk³adowa strona internetowa otwarta w Internet Explorerze i jej Ÿród³o w systemowym notatniku

Rys. 3. Kolejny przyk³ad strony internetowej wraz z jej Ÿród³em



W przyk³adzie na rysunku 2 zwróæ uwagê na inny
sposób zapisu znacznika wyrównuj¹cego tekst do pra-
wej i lewej ni¿ znacznika oznaczaj¹cego wyrównanie
do œrodka. Oba sposoby zapisu s¹ poprawne. W ten spo-
sób mo¿emy okreœlaæ dodatkowe parametry dla znacz-
nika. Znaczniki w tym przyk³adzie ró¿ni¹ siê tym, ¿e
w znaczniku wyrównania do lewej u¿yty zosta³ para-
metr „align”. Ró¿ne znaczniki mog¹ mieæ ró¿ne param-
etry, np. parametr koloru <p style="color: blue; “>Nie-
bieski napis</p>, <Pogrubiony napis</b>, <Pochylony
napis</i> itd. (zobacz rys. 2).

W jêzyku HTML zbiór znaczników ograniczony jest
poprzez specyfikacjê jêzyka. Oznacza to, ¿e musimy siê
trzymaæ pewnych standardów. To, z jakich znaczników
mo¿emy skorzystaæ i jak one bêd¹ interpretowane przez
przegl¹darkê jest ustalane i standaryzowane przez miê-
dzynarodow¹ organizacjê W3C odpowiadaj¹ca za stan-
dardy internetowe. Jest to bardzo potrzebne. Dlaczego?
Wystarczy siêgn¹æ do pocz¹tków sieci WWW: na po-
cz¹tku by³o kilka przegl¹darek internetowych, z których
ka¿da wyœwietla³a poszczególne znaczniki na swój
w³asny sposób, co prowadzi³o do tego, ¿e strona wy-
œwietla³a siê w jednej przegl¹darce zgodnie z zamie-
rzeniami twórcy, jednak po otwarciu jej w przegl¹darce
innego producenta strona wygl¹da³a ju¿ niestety inaczej
– w skrajnych przypadkach stawa³a siê nieczytelna.

O wiele wiêksze pole do dzia³ania mamy wykorzys-
tuj¹c jêzyk XML (ang. Extensible Markup Language).
Przodkiem obu jêzyków – zarówno HTML jak i XML
by³ jêzyk SGML (ang. Standard Generalized Markup
Language). Jest to jêzyk, który ma o wiele wiêkszy po-
tencja³, jednak jego du¿e mo¿liwoœci wi¹¿¹ siê z jego
poziomem skomplikowania – ogólnie jest trudny do
stosowania na co dzieñ. XML jest bardzo podobny do
HTML-a, równie¿ opiera siê na znacznikach, jednak …
nie mamy tu ograniczenia liczby znaczników, i to prak-
tycznie ¿adnymi standardami. Mo¿emy sami zdefinio-
waæ dowolne znaczniki. Dziêki temu XML jest wyko-
rzystywany do wygodnej wymiany informacji miêdzy
ró¿nymi programami. Pamiêtajmy, ¿e tak samo jak
przegl¹darka interpretuje jêzyk HTML, inne oprogra-
mowanie mo¿e odczytaæ i wymieniaæ dokumenty
w XML-u. Co wiêcej, dziêki dowolnoœci tworzenia zna-
czników mo¿emy stworzyæ w³asny standard dokumen-
tów, który bêdzie czytelny i ³atwy do przeniesienia i od-
czytania przez inny program – oczywiœcie pod warun-
kiem, ¿e bêdzie on potrafi³ odczytaæ XML-a.

Aby nie byæ go³os³ownym jeœli chodzi o tworzenie
w³asnych znaczników, na rysunku 3 umieœci³em przy-
k³ad fragmentu bazy ksi¹¿ek. Zdefiniowa³em sobie
w nim swoje w³asne znaczniki.

Plusem tego rozwi¹zania jest to, ¿e komputer potrafi
potraktowaæ taki zestaw znaczników jako pomoc przy
odczytaniu danych – a ja te¿ widzê jakiego typu infor-
macja jest zawarta miêdzy nimi. W przypadku XMLa

i podobnych do niego jêzyków znacznik niekoniecznie
musi nieœæ ze sob¹ informacjê o wygl¹dzie elementu za-
wartego pomiêdzy nimi – mo¿e okreœlaæ – CZYM jest
ten element – co pozwala na stworzenie tzw. samoo-
pisuj¹cych siê dokumentów. Oznacza to tyle, ¿e… nie
trzeba ju¿ opracowywaæ dodatkowej dokumentacji in-
formuj¹cej u¿ytkownika co to jest „Martin Eden” – czy
tytu³ czy autor – bo ta informacja jest ju¿ od razu w pliku
Ÿród³owym.

Id¹c dalej, to nie mo¿na nie wspomnieæ o zastosowa-
niach XMLa w bazach danych i serwerach webowych.
Zastanowicie siê có¿ takiego mo¿e mieæ wspólnego jê-
zyk znaczników z bazami danych? Otó¿ ka¿d¹ relacyjn¹
bazê danych mo¿na przedstawiæ w³aœnie w XML-u, na
dodatek serwer WWW mo¿e wykorzystywaæ XML do
prezentacji danych. Jeszcze dalej – XML wykorzystuje
siê tak¿e do budowy interfejsu u¿ytkownika nie tylko
w aplikacjach www i modnym ostatnio WEB 2.0, ale
tak¿e w aplikacjach „okienkowych”.

Jak to bywa ze wszystkim, tak¿e i w tym przypadku
nic nie jest idealne. Najwiêksz¹ wad¹ jêzyków opartych
na znacznikach jest wydajnoœæ. Obs³uga XML-owych
standardów jest dobra dla ma³ej iloœci danych. Pojêcie
„ma³a iloœæ danych” jest p³ynna, natomiast sam import/
eksport danych w XML-u z bazy, która ma po kilka-
dziesi¹t gigabajtów na pewno nie jest dobrym pomys-
³em. Jest to dobry sposób, aby przenieœæ i scaliæ infor-
macje pomiêdzy ró¿nymi rozwi¹zaniami, bazami, czy
aplikacjami, natomiast w ¿yciu codziennym, przy prze-
twarzaniu danych rzadko mo¿emy sobie pozwoliæ na
marnowanie czasu.

Skoro jednak mo¿na definiowaæ w³asne znaczniki –
to taka „wspólna umowa” naukowców z jakiejœ dzie-
dziny – przyjêta na ca³ym œwiecie odnoœnie pewnego
zestawu znaczników – mo¿e byæ przydatna i bardzo
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Rys. 4. Opis zbioru domowej biblioteczki w XML



u³atwiæ wspó³pracê. Tak te¿ jest w przypadku bioinfor-
matyki – powsta³o trochê sposobów opisu danych bio-
informatycznych wykorzystuj¹cych jêzyki znaczników.
Tym bardziej, ¿e trzeba by³o te¿ znaleŸæ sposób umo¿-
liwiaj¹cy przeniesienie informacji pomiêdzy bazami da-
nych stworzonymi, rozwijanymi i utrzymywanymi przy
ró¿nych oœrodkach naukowych – w wiêkszoœci przy-
padków oœrodki stosowa³y w³asny sposób – format za-
pisu danych.

Jeœli stworzymy ju¿ swój w³asny dokument XML,
aby móg³ byæ on interpretowany nale¿y przygotowaæ
plik z informacjami dla programu czytaj¹cego dane, jak
ma je traktowaæ (DTD – ang. document type definition).
Jest wiele definicji typów dokumentów które s¹ wyko-
rzystywane w bioinformatyce. Najbardziej godnymi za-
interesowania s¹: GAME – Drosophila Genome Project
– Celera (http://www.fruitfly.org/), BIOML – Proteo-
Metrics, BSML – VisualGenomics, CML – OMF (http://
www.xml-cml.org/), GEML – Gene Expression Data.
Wiêcej informacji na temat tych i innych zapisów XML
wykorzystywanych w bioinformatyce, mo¿na znaleŸæ
na stronie Paula Gordona (http://www.visualgenomics.
ca/gordonp/xml/).

Korzystaj¹c ze standardu BSML zobacz jak mo¿e
byæ opisana cz¹steczka biologiczna (rys. 5).

Jak widzisz, bardzo prosto odczytaæ informacje, gdy
mamy je zapisane w postaci znaczników. Podany frag-
ment opisuje zbiór dwóch sekwencji: seq1 i seq2. Ka¿da
ma swój unikalny identyfikator id i ka¿da nale¿y do
cz¹steczki DNA. Sekwencja pierwsza ma d³ugoœæ 1000,
a druga ma d³ugoœæ 500.

A w taki sposób mo¿na opisaæ przy pomocy znacz-
ników dane dotycz¹ce genomu (rys. 6).

Tak jak przegl¹darka internetowa s³u¿y do prze-
gl¹dania stron HTML, tak do przegl¹dania plików XML
powsta³y specjalne programy, które potrafi¹ otworzyæ
plik XML.
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Opis
sekwencji

Opis bia³ek Analiza genów
Opis procesów

fizycznych
Ekspresja

genów
Taksonomia /

Ontologia

BSML,
BIOML

abML
(ang. Antibody

Description
Language)

PSAML
(ang. Protein

Structure Abstraction
Markup Language)

PROXIML
(ang. Protein

Extensible Markup
Language)

phyloML
(ang. Phylogenetic
Markup Language)

BlastXML
(ang. Basic Local
Alignment Search

Tool Markup
Language)

BTKML
(ang. Bio View
Toolkit Markup

Language)

CML
(ang. Chemical

Markup Language)

EML
(ang. E-Cell

Markup
Language)

GEML
(ang. Gene
Expression

Markup Language)

eXpressML

DAML
(ang. DARPA Agent
Markup Language

Homepage),

OIL
(ang. Ontology

Inference Layer),

XDELTA
(ang. XML formatting

of the DEscription
Language

for TAxonomy)

Tabela 1
Zestawienie najciekawszych standardów XML dla bioinformatyki

�ród³o: [10]

Rys. 6. Fragment opisu ludzkiego chromosomu w BSML

Rys. 5. Opis cz¹steczek w BSML
�ród³o: BSML Overview



Jednym z programów jest Bluejay (http://bluejay.
ucalgary.ca/). Zobaczmy jak teraz wygl¹da reprezenta-
cja prawdziwych danych w XML-u. Na pewno znasz
lub s³ysza³eœ o pr¹tkach gruŸlicy. Dawniej bakterie po-
woduj¹ce tê chorobê dziesi¹tkowa³y nasz¹ populacjê.
Dzisiaj nie tylko wiemy jak walczyæ z t¹ chorob¹, ale
dziêki mikroskopom elektronowym mo¿emy tak¿e zo-
baczyæ ja wygl¹daj¹ pojedyncze bakterie (rys. 7).

Dziêki mikromacierzom i ogromnemu rozwojowi
bioinformatyki nie tylko wiemy jak wygl¹daj¹, ale tak¿e
mo¿emy zagl¹dn¹æ jeszcze g³êbiej, do genów.

Ze wzglêdów czysto technicznych mogê pokazaæ
tylko fragment zapisu. Sam zapis genów gruŸlicy ma
8 091 556 znaków i w popularnym edytorze tekstu zaj-
muje 2823 strony – gdybyœmy chcieli ten zapis wy-
drukowaæ.
<xml version=’1.0’ encoding=’ISO-8859-1’/>

<!DOCTYPE sciobj PUBLIC ‘-EBIDoubleTwist,

Inc. AGAVE DTDEN’

‘http://www.bioxml.infodtdagave.dtd’/>

...

<sequence>

TTGACCGATGACCCCGGTTCAGGCTTCACCACAGTGTG

GAACGCGGTCGTCTCCGAACTT

AACGGCGACCCTAAGGTTGACGACGGACCCAGCAGTGA

TGCTAATCTCAGCGCTCCGCTG

ACCCCTCAGCAAAGGGCTTGGCTCAATCTCGTCCAGCC

ATTGACCATCGTCGAGGGGTTT

GCTCTGTTATCCGTGCCGAGCAGCTTTGTCCAAAACGA

AATCGAGCGCCATCTGCGGGCC

CCGATTACCGACGCTCTCAGCCGCCGACTCGGACATCA

GATCCAACTCGGGGTCCGCATC

GCTCCGCCGGCGACCGACGAAGCCGACGACACTACCGT

GCCGCCTTCCGAAAATCCTGCT

ACCACATCGCCAGACACCACAACCGACAACGACGAGAT

TGATGACAGCGCTGCGGCACGG

GGCGATAACCAGCACAGTTGGCCAAGTTACTTCACCGA

GCGCCCGCACAATACCGATTCC

GCTACCGCTGGCGTAACCAGCCTTAACCGTCGCTACAC

CTTTGATACGTTCGTTATCGGC

GCCTCCAACCGGTTCGCGCACGCCGCCGCCTTGGCGAT

CGCAGAAGCACCCGCCCGCGCT

TACAACCCCCTGTTCATCTGGGGCGAGTCCG

...
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Rys. 7. Pa³eczki pr¹tku gruŸlicy widziane pod mikroskopem
elektronowym

�ród³o: [11]

Rys. 8. Genom pr¹tka gruŸlicy opisany w XML i pokazany w programie Bluejay



Gdy skorzystamy z programu, który potrafi odczytaæ
XML, mo¿na zobaczyæ powy¿szy zapis w formie gra-
ficznej.

Jêzyki znaczników maj¹ wszechstronne zastosowa-
nie. Mo¿emy za ich pomoc¹ stworzyæ stronê interne-
tow¹, opisaæ ksi¹¿ki zgromadzone w naszej bibliotecz-
ce, a nawet zapisaæ kod genetyczny czy inne informacje
biologiczne. Ich treœæ bêdzie czytelna zarówno dla ma-
szyny jak i dla cz³owieka

W artykule tym poruszy³em tylko bardzo ogólnie tê
problematykê. Informacje w nim zawarte s¹ swego ro-
dzaju drogowskazami. Jeœli pójdziesz w kierunku przez
nie wskazywanym, poznasz o wiele wiêcej standardów,
a wraz z nimi wiele mo¿liwoœci zastosowania samo-
opisuj¹cych siê dokumentów.

Bioinformatyka jest jedn¹ z dziedzin, w której tego
typu zapis informacji zdaje siê byæ idealnym rozwi¹za-
niem reprezentacji danych, szczególnie w tych obszarach,
w których bardzo wa¿ny jest otwarty dostêp i mo¿li-
woœæ przenoszenia informacji.

Mam nadzieje, ¿e uda³o mi siê przynajmniej w nie-
wielkim stopniu ukazaæ potencja³ drzemi¹cy w standar-
dach organizacji W3C, a tak¿e przybli¿yæ zapis i spo-
soby tworzenia HTML i XML.
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Rys. 9. Fragment genomu pr¹tka gruŸlicy w powiêkszeniu



5.4.A. Jak wygl¹daj¹ biocz¹steczki
w trzech wymiarach – i dlaczego jest to istotne?

Magdalena Tkacz

1. WPROWADZENIE

Przy poznawaniu podstaw chemii (zw³aszcza nieorga-
nicznej) zadowalamy siê tym, ¿e piszemy wzór suma-
ryczny cz¹steczki chemicznej, podaj¹c, z jakich (i ilu)
sk³ada siê ona atomów. Czasem rysujemy ich wzory
strukturalne maj¹ce odzwierciedliæ sposób po³¹czeñ po-
miêdzy atomami, w rzeczywistoœci jednak ka¿da cz¹-
steczka ma okreœlony, trójwymiarowy kszta³t. Jest to
bardzo istotne w przypadku biocz¹steczek, bowiem bio-
logiczne w³aœciwoœci cz¹steczki w istotny sposób zale-
¿¹ od tego, jaki ma ona kszta³t. W bioinformatyce struk-
turalnej mamy czêsto do czynienia z badaniem struktur
przestrzennych biocz¹steczek – czyli moleku³ zwi¹zku
chemicznego charakteryzuj¹cego siê aktywnoœci¹ bio-
logiczn¹, przez to, ¿e wywieraj¹ one wp³yw na procesy
biologiczne zachodz¹ce w komórkach lub organizmach.
Niestety, mimo ogromnego rozwoju mikroskopii nadal
nie potrafimy bezpoœrednio obserwowaæ ich kszta³tu.
Równie¿ przewidywanie kszta³tu przestrzennego cz¹-
steczek na podstawie ich wzoru sumarycznego jest doœæ
trudne. Dlatego badanie i modelowanie tych struktur
wykonywane jest za pomoc¹ komputera, a dok³adniej za
pomoc¹ ró¿nych algorytmów, technik i metod modelowa-
nia wzajemnego oddzia³ywania atomów w cz¹steczkach
i w efekcie – ich u³o¿enia w przestrzeni trójwymiaro-
wej. Jest to coœ, co powinno siê spodobaæ osobom lubi¹-
cym zajmowaæ siê grafika komputerow¹, która jak widaæ
mo¿e s³u¿yæ nie tylko do projektowania plakatów.

2. MODELOWANIE BIA£EK

Szczególnie czêsto modelowanymi strukturami s¹ bia³ka
– bêd¹ce podstawowymi budulcami naszego organizmu
i organizmów chyba prawie wszystkich organizmów ¿y-
wych na naszej planecie (rys. 1). Bia³ka pe³ni¹ bardzo
wa¿ne zadania umo¿liwiaj¹ce funkcjonowanie organiz-
mów ¿ywych. Nawet to, ¿e teraz mo¿esz czytaæ ten tekst,
zawdziêczasz pewnemu specyficznemu bia³ku, przezro-
czystemu – tak, z niego zbudowane jest nasze oko. To, ¿e
ja mogê ten tekst napisaæ – te¿ jest zas³ug¹ pewnego
bia³ka (a mo¿e i wielu bia³ek). To, ¿e oddychamy, ¿e nasze
komórki maj¹ dostarczan¹ energiê w postaci cukru – to te¿
dziêki bia³kom. W³aœnie tak – za transport tlenu odpowia-
da hemoglobina, za gospodarkê cukrem – insulina, a one
s¹ bia³kami. Dziêki komputerowi mo¿emy poogl¹daæ te
cz¹steczki przedstawione w ró¿ny sposób, w zale¿noœci od
tego czym chcemy siê zaj¹æ, co badaæ i co nas interesuje.

Bia³ka nie wygl¹daj¹ w taki sposób „od zawsze”, s¹
produkowane na bazie zawartych w DNA informacji.
Pocz¹tkowo, nowoutworzone w organizmie bia³ko jest
nici¹ – ³añcuchem aminokwasów, który jest zbudowana
za pomoc¹ kodu genetycznego (patrz rysunek 5 w roz-
dziale 7.7.A). Po zakoñczeniu procesu translacji (rów-
nie¿ opisanym we wczeœniej wspomnianym rozdziale)
zachodzi posttranslacyjna (zwana równie¿ czasami – po-
translacyjn¹) modyfikacja bia³ka, w efekcie doprowa-
dzaj¹ca do uformowania siê w pe³ni funkcjonalnej,
koñcowej formy bia³ka, która mo¿e pe³niæ w³aœciw¹
rolê w organizmie.
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Rys. 1. Trzy modele tej samej cz¹steczki bia³ka – izomerazy fosfotriozolowej
(triose phosphate isomerase, Protein Data Bank ID 1TIM)

�ród³o: [4], licencja GFDL



3. CZY ODTWARZAMY
KSZTA£TY CZ¥STECZEK BIA£KA
TYLKO Z CIEKAWOŒCI?

Dlaczego wygl¹d, kszta³t przestrzenny bia³ka mia³by
mieæ jakieœ znaczenie? Mo¿e pozwolê sobie w tym
miejscu na zagadkê: Patrz¹c na rysunek 2, spróbuj
zgadn¹æ, jak zadzia³aj¹ ramiona niebieskiej cz¹steczki
(leucyny) na podwójn¹ niæ DNA?

Jak z tego wynika, kszta³t cz¹steczki bia³ka ma
istotny wp³yw na to, jak¹ rolê mo¿e ona pe³niæ w ¿ywej
komórce.

4. KTO I JAK FORMUJE KSZTA£T
CZ¥STECZEK BIA£KA?

PrzeœledŸmy pokrótce proces powstawania – syntezy
bia³ka. Wiemy, ¿e wszelka informacja genetyczna jest
zawarta w komórce, a dok³adniej w nici DNA obecnej
na przyk³ad w j¹drze komórki (w przypadku komórek
Eukariota). Jako ciekawostkê warto mo¿e wiedzieæ, ¿e
d³ugoœæ DNA w pojedynczej komórce cz³owieka sza-
cuje siê na od 1,8 do 2 metrów d³ugoœci – gdyby uda³o
nam siê j¹ rozwin¹æ. DNA jest wiêc cz¹steczk¹ bardzo
du¿¹, bo zawarty jest w niej kompletny zapis informacji
genetycznej organizmu. W³aœciwie siê nie zdarza, ¿eby
trzeba odczytaæ ca³a informacjê równoczeœnie – DNA
odczytywane jest „po kawa³ku”. Gdy zajdzie potrzeba
odczytania fragmentu informacji z DNA i wykorzysta-
nia jej do zbudowania jakiegoœ bia³ka, najpierw po-
trzebny fragment „przepisywany” na krótsz¹ niæ RNA,
a dok³adniej mRNA – matrycowego RNA (rys. 3).

Proces ten jest nazywany transkrypcj¹, i bierze w nim
udzia³ enzym (równie¿ bêd¹cy bia³kiem) zwany polime-
raz¹. Cz¹steczka mRNA jest du¿o mniejsza ni¿ ca³a niæ
DNA, mo¿e wydostaæ siê z j¹dra komórkowego do cy-
toplazmy komórki – tam zachodzi dalszy proces odczy-
tywania informacji genetycznej – na podstawie kodu
genetycznego z mRNA tworzony jest ³añcuch amino-
kwasów. Proces ten nazywany jest translacj¹ – t³umacze-
niem kodu. Ka¿dy aminokwas kodowany jest za po-
moc¹ kodonu trójkowego (opis kodu genetycznego i ta-
bela aminokwasów znajduje siê w rozdziale 7.7.A).

W wyniku procesu translacji powstaje ³añcuch ami-
nokwasów. Po zakoñczeniu procesu translacji ³añcuch
aminokwasów uwolniony i nastêpuje proces tak zwanej
modyfikacji post-translacyjnej, w wyniku której w koñ-
cu powstanie ostateczna cz¹steczka bia³ka. Do oznacze-
nia aminokwasów mo¿na u¿yæ zarówno trójliterowych
skrótów, ale równie czêsto spotykane s¹ skróty jednoli-
terowe (patrz tabela kodu genetycznego w rozdziale
7.7.A).

Na tym etapie mamy do czynienia ju¿ ze z³o¿on¹
cz¹steczk¹, zaœ to jak zachowa siê ona w przestrzeni,
jaki przyjmie kszta³t – jest uzale¿nione od bardzo wielu
czynników determinowanych w³asnoœciami fizykoche-
micznymi i oddzia³ywaniem na siebie poszczególnych
cz¹stek i atomów.

W skrócie mówi¹c kszta³t cz¹steczki formuj¹ si³y
oddzia³ywuj¹ce pomiêdzy atomami buduj¹cymi cz¹stecz-
kê oraz si³y pomiêdzy elementami rozwa¿anej cz¹stecz-
ki a cz¹steczkami znajduj¹cymi siê w jej otoczeniu
(g³ównie chodzi o cz¹steczki wszechobecnej wody).

5. CZTERY TYPY STRUKTUR BIA£KA

W przypadku bia³ek mówi siê o kilku typach struktur
(rys. 4):

– pierwszorzêdowej – jest to kolejnoœæ aminokwa-
sów w ³añcuchu,
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Rys. 2. „Zamek” leucynowy (leucine zipper/scissors) i DNA.
Ramiona leucyny zapobiegaj¹ rozplataniu siê nici DNA

�ród³o: [5]

Rys. 3. Proces transkrypcji DNA (kolor br¹zowy) na mRNA
(kolor zielony). Niebieska cz¹steczka to polimeraza

�ród³o: [3], licencja CC-BY-SA,
Thomas Splettstoesser



– drugorzêdowej – wyró¿nia siê tu dwa typy uformo-
wania siê cz¹steczki bia³ka w przestrzeni – alfa-he-
lisê (alpha-helix) i beta kartkê (betha-sheet),

– trzeciorzêdowej – to wzajemne przestrzenne u³o¿e-
nie struktur drugorzêdowych w danym bia³ku wy-
nikaj¹ce z konfiguracji przestrzennej uwarunko-
wanej mo¿liwoœciami konformacyjnymi (przyjmo-
wania okreœlonego kszta³tu w przestrzeni),

– czwartorzêdowej – to wzajemne, przestrzenne u³o-
¿enie maj¹ce miejsce w przypadku po³¹czenia siê
dwóch lub wiêcej ³añcuchów polipeptydowych lub
udzia³u w biocz¹steczkach dodatkowych pierwia-
stków chemicznych lub innych moleku³ aktywu-
j¹cych bia³ko, na przyk³ad obecnoœæ jonu ¿elaza
w hemoglobinie.

6. KILKA GODNYCH UWAGI
SZCZEGÓ£ÓW

Przy okazji wprowadzenia terminu „struktura drugorzê-
dowa” pojawi³y siê takie pojêcia jak alfa-helisa i beta-
-kartka. To dwa podstawowe kszta³ty przestrzenne
które przyjmuje ³añcuch aminokwasów na pocz¹tku
procesu modyfikacji postranslacyjnej, zanim przyjmie
swój ostateczny kszta³t – zwany konformacj¹ bia³ka
(czyli uk³adem przestrzennym który mo¿e przyj¹æ bez

naruszania wi¹zañ chemicznych). Jak wiêc wygl¹daj¹ te
dwa podstawowe kszta³ty które mo¿e przyj¹æ ³añcuch
aminokwasowy?

Jeœli ³añcuch aminokwasów bêdzie z³o¿ony z amin-
okwasów które u³o¿one s¹ w specyficznej kolejnoœci,
si³y oddzia³ywañ miêdzycz¹steczkowych spowoduj¹,
¿e przybierze on kszta³t helisy (rys. 5). Na ilustracji
bêd¹cej wizualizacj¹ struktury trzeciorzêdowej cz¹ste-
czek ten typ struktury przedstawiany jest jako „sprê¿yn-
ka” (na rys. 3 mamy niebieskie fragmenty w cz¹steczce
polimerazy, na rys. 7 to fragment maj¹cy kolor od ¿ó³to-
zielonego do czerwonego).

W przypadku struktury typu beta-kartka ³añcuch
aminokwasów marszczy siê przypominaj¹c pofa³dowa-
n¹ kartkê (rys. 6). Na ilustracjach ca³ych cz¹steczek
(struktura trzeciorzêdowa) struktura beta-kartki jest pre-
zentowana w postaci wstêgi, zaœ strza³k¹ umo¿liwia zo-
rientowanie siê w uk³adzie aminokwasów (patrz rys. 8,
kolory zielony i b³êkitny).
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Rys. 4. Struktury bia³ek
�ród³o: na podstawie [7], licencja GFDL

Rys. 5. Struktura drugorzêdowa, alfa-helisa
�ród³o: [8], licencja Public Domain

Rys. 6. Drugorzêdowa struktura bia³ka – beta kartka w dwóch
ujêciach graficznych

�ród³o: [9]



Ca³a cz¹steczka, przedstawiona jako struktura z³o¿o-
na zbudowana ze struktur drugorzêdowych prezentowaæ
mo¿e siê na przyk³ad nastêpuj¹co (rys. 7). To, co widzi-
my na rysunku przedstawia strukturê trzeciorzêdow¹.

Ze struktur¹ czwartorzêdow¹ mamy do czynienia,
gdy cz¹steczki z ju¿ ustalon¹ struktur¹ trzeciorzêdow¹
³¹cza siê w kompleksy cz¹steczek.

Na rysunku 8 przedstawiono strukturê czwartorzê-
dow¹ biocz¹steczki bakterii E. coli – jest to kompleks
z³o¿ony z proteazy bakteryjnej hslV (kolor niebieski)
oraz ATPazy hslU (kolor czerwony).

Dopiero po uzyskaniu struktury czwartorzêdowej
bia³ko mo¿e pe³niæ w³aœciwe mu funkcje. Jeœli coœ jed-
nak siê nie uda na którymœ z etapów – czy to nast¹pi
przek³amanie w kodzie genetycznym, czy podczas prze-
pisywania, czy te¿ podczas modyfikacji potranslacyjnej
– utworzy siê wadliwa cz¹steczka, „z³e” bia³ko które nie
bêdzie spe³niaæ w organizmie swojej roli. Widaæ tu rów-
nie¿ ¿e sam proces odczytania informacji genetycznej
(iloœæ danych) nie jest jedynym k³opotem do rozwi¹za-
nia dla (bio)informatyka, potem nale¿y u³o¿yæ algorytm,

napisaæ program, który wykorzystuj¹c dostêpne infor-
macje umo¿liwi wyliczenie i przedstawienie hipotety-
cznego koñcowego kszta³tu bia³ka.

7. UWAGI KOÑCOWE

W rozdziale tym opisaliœmy (w ogromnym skrócie), co
mo¿e robiæ in¿ynier, informatyk czy bioinformatyk
¿eby poznaæ strukturê przestrzenn¹ cz¹steczek biolo-
giczne czynnych, a zw³aszcza bia³ek. Z bioinformatyk¹
strukturaln¹ – modelowaniem trójwymiarowych struk-
tur cz¹steczek, jest zwi¹zanych wiele problemów natury
badawczej i technicznej, które dopiero wymagaj¹ roz-
wi¹zania. Koncentruje siê na tym proteomik¹, czyli
dzia³ nauki zajmuj¹cy siê badaniem struktur bia³ek, a na
podstawie ju¿ zebranych informacji – przewidywaniem
ich funkcji.

Czasem odwracamy zadanie i wiedz¹c jaka ma byæ
funkcja, d¹¿ymy do „zaprojektowania” bia³ka. Wszyst-
ko to dzieje siê w skali mikro lub nawet nano, wiêc jest
trudne. Przeprowadzanie takich eksperymentów w rze-
czywistoœci jest ma³o wygodne – ze wzglêdów finanso-
wych i technicznych. O wiele wygodniejsze jest stwo-
rzenie odpowiednich modeli komputerowych symuluj¹-
cych zachowania siê ³añcuchów aminokwasów w trakcie
procesu modyfikacji potranslacyjnej. Równie istotny
jest dostêp do ju¿ istniej¹cych baz struktur bia³kowych –
tu znów konieczna jest umiejêtnoœæ zestawiania i porów-
nywania poznanych ju¿ struktur bia³kowych z w³aœnie
badan¹ cz¹steczka i na podstawie znalezionych ró¿nic
i podobieñstw – okreœlenie jej dzia³ania. Trudno sobie
wyobraziæ wykonywanie tych zadañ bez komputera.

Czy ma to jakieœ znaczenie praktyczne i da siê wy-
korzystaæ? Oczywiœcie! Tak byæ mo¿e bêdzie wygl¹-
da³o projektowanie leków w przysz³oœci. Lek te¿ jest
bowiem cz¹steczk¹ chemiczn¹ o okreœlonych w³aœci-
woœciach i kszta³cie przestrzennym. Wykorzystuj¹c in-
formacje o kszta³cie przestrzennym, rozk³adzie po-
wierzchniowym ³adunków, si³ach elektrostatycznych
i rozk³adach orbitali elektronowych cz¹steczek a tak¿e
modeluj¹c ich interakcje z bia³kami mo¿na bêdzie bar-
dziej œwiadomie wp³ywaæ na zmianê przebiegu pro-
cesów na poziomie molekularnym. Mo¿liwe, ¿e tym sa-
mym znane nam dziœ wypróbowywanie ka¿dego kolej-
nego medykamentu na zasadzie „a mo¿e to pomo¿e”
odejdzie w niepamiêæ.

Literatura

[1] Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White
M.R.H., Biologia molekularna. Krótkie wyk³ady,
PWN, Warszawa, 2004.

[2] Hames D.B., Biochemia. Krótkie wyk³ady, PWN,
Warszawa, 2005.

[3] Koolman J., Röhm K.-H., Biochemia, PZWL, War-
szawa, 2005.

160

Magdalena Tkacz
Jak wygl¹daj¹ biocz¹steczki w trzech wymiarach – i dlaczego jest to istotne?

Rys. 7. Struktura trzeciorzêdowa cz¹steczki (pilina – jedno
z bia³ek strukturalnych wystêpuj¹cych w bakteriach)

�ród³o: [10], licencja GFDL

Rys. 8. Kompleks cz¹steczek, struktura czwartorzêdowa
(opis w tekœcie)

�ród³o: [11], licencja GFDL



[4] http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Protein-
views-1tim.png

[5] http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Leucine
_zipper.png (licencja Creative Commons Attributi-
on Share- Alike 2.5) Thomas Splettstoesser

[6] http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:T7_RNA_
polymerase_at_work.png (licencja Creative Com-
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AlphaHelixProtein.jpg
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CZÊŒÆ 6

INFORMATYKA MEDYCZNA:
Ludzkie dane w czeluœciach maszyn





6.0.A. Bez komputerów ani rusz!
Ryszard Tadeusiewicz

Czêœæ ta poœwiêcona jest informatyce medycznej. Jest
to nowa dziedzina, która nie zyska³a sobie jeszcze „pra-
wa obywatelstwa” w nauce (jest rozwa¿ana wraz z wie-
loma innymi jako czêœæ tzw. informatyki stosowanej),
ale jest to dziedzina bez w¹tpienia wa¿na, potrzebna –
i w pewnym sensie coraz wa¿niejsza. Oczywiœcie mó-
wi¹c o informatyce medycznej, nie mamy na myœli
takiego kontaktu lekarza z komputerem, jaki przed-
stawi³ ¿artobliwie Marcin Bruchnalski na ok³adce jed-
nej z moich ksi¹¿ek (rys. 1).

Nowoczesna informatyka medyczna to systemy gro-
madz¹ce i udostêpniaj¹ce dane o pacjentach, systemy
pomagaj¹ce w zarz¹dzaniu szpitalem, medyczne bazy
danych oraz inne narzêdzia informatyczne opisane
w poszczególnych rozdzia³ach tej czêœci, ale tak¿e kom-
putery wchodz¹ce w sk³ad aparatury diagnostycznej
i terapeutycznej, dok³adniej opisanej w innych rozdzia-
³ach tej ksi¹¿ki.

Gdybyœmy chcieli tu wyliczyæ i wymieniæ wszystkie
zastosowania, jakie znaleziono ju¿ dla komputerów
w obszarze in¿ynierii biomedycznej – to doprawdy trze-
ba by chyba napisaæ ksiêgê równie grub¹ jak ksi¹¿ka
telefoniczna (i zapewnie równie nudn¹). Dlatego zapra-
szaj¹c Was do zapoznania siê z rozdzia³em dotycz¹cym
informatyki medycznej, powiem krótko: we wspó³cze-
snej medycynie – bez komputera ani rusz! A o szcze-
gó³ach dowiecie siê, gdy siêgniecie do zawartoœci tej
czêœci…
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Rys. 1. Niew³aœciwy podzia³ ról miêdzy lekarzem
i komputerem



6.0.B. Informatyka medyczna
– moc obliczeniowa ¿ycia

Tomasz Piêciak

In¿ynierowie w po³¹czeniu z przyrodnikami staraj¹ siê
wiernie odwzorowaæ procesy jakie zachodz¹ w ¿ywych
organizmach, niejednokrotnie czerpi¹c inspiracjê do
dalszych poszukiwañ. Pocz¹wszy od lat czterdziestych
ubieg³ego stulecia, kiedy to Norbert Wiener sformu³o-
wa³ i przedstawi³ biocybernetykê jako now¹ ga³¹Ÿ nau-
kow¹ powsta³o wiele pochodnych dziedzin, do których
mo¿na zaliczyæ m. in. biofizykê, biotechnologiê itd..
Równoczeœnie gwa³towny postêp informatyki umo¿li-
wi³ jej szerokie zastosowania nie tylko w celach nauko-
wych, ale równie¿ w przemyœle czy medycynie. Infor-
macja cyfrowa odgrywa znacz¹c¹ rolê w ¿yciu ka¿dego
z nas. Cyfrowe archiwa w postaci zdjêæ rodzinnych bar-
dzo szybko wypieraj¹ tradycyjne fotografie, mimo i¿
jeszcze niedawno temu nikomu o tym nie przysz³o na
myœl. Ka¿dy z nas przechowuje dane prywatne na
noœnikach magnetycznych niezale¿nie od ich wielkoœci
oraz rangi. Podobny stan rzeczy ma siê w oœrodkach
medycznych. £atwy dostêp do danych i historii choroby
pacjenta nie tylko redukuje kilogramy dokumentacji,
ale nade wszystko umo¿liwia skrócenie czasu w jakim
zostanie podana trafna diagnoza, a dziêki temu morale
wspó³czesnej s³u¿by medycznej wzrosn¹. Co wiêcej,
umo¿liwiony dostêp do tych danych na odleg³oœæ dziêki
wykorzystaniu ogólnoœwiatowej sieci Internet, pozwala
na natychmiastowy wgl¹d do przebiegu zdarzeñ, elimi-
nuj¹c w ten sposób sytuacjê, w której pacjent jest trans-
portowany miêdzy oœrodkami medycznymi wraz z ad-
notacjami jego dolegliwoœci.

Informatyka jako dziedzina naukowa stawia jednak
ambitniejsze cele. Oprócz typowych zastosowañ admi-
nistracyjnych z jakimi mamy najczêœciej do czynienia,
sprawny i nowoczesny oœrodek medyczny dysponuje
systemami informatycznymi, które nie tylko same do-
konaj¹ akwizycji sygna³ów oraz je zakoduj¹, ale przede
wszystkim zasugeruj¹ lekarzowi ewentualn¹ decyzjê co
do dalszej kuracji pacjenta. Systemy sztucznej inteligen-
cji czy systemy ekspertowe maj¹ wielu zwolenników,
jednak wœród sceptyków istniej¹ i tacy, którzy uwa¿aj¹,
¿e nic nie jest w stanie zast¹piæ intuicji i doœwiadczenia
cz³owieka. Ka¿dy lekarz mimo to zdaje sobie sprawê ze
swojej omylnoœci, a co za tym idzie odpowiedzialnoœci
jak¹ bierze na siebie sk³adaj¹c przysiêgê Hipokratesa.
Dodatkowa ocena stanu pacjenta na odleg³oœæ dziêki za-
stosowaniu najnowszych zdobyczy telemedycyny zosta-
³a doceniona m.in. przez œrodowiska wojskowe, w któ-
rych zespó³ specjalistów mo¿e zweryfikowaæ stan po-

szkodowanego bêd¹c tysi¹ce kilometrów od miejsca
zdarzenia. Wœród ludzi niepe³nosprawnych, borykaj¹-
cych siê z chorobami wieñcowymi niema³¹ rolê odgry
-waj¹ aparaty Tele-EKG pozwalaj¹ce oceniæ ewentual-
ny stan przedzawa³owy, a w rezultacie poprzez kontakt
z dy¿uruj¹cym specjalist¹ wezwaæ na czas pomoc me-
dyczn¹.

Wreszcie na zakoñczenie, rola urz¹dzeñ cyfrowych
jako „inteligentnych” robotów wydaje siê nieunikniona
wobec subtelnych zabiegów medycznych wymagaj¹-
cych jakoœci i precyzji (rys. 1). Niewykluczone, ¿e te
„inteligentne” automaty ju¿ w nied³ugim czasie wyrê-
cz¹ lub wrêcz zast¹pi¹ pielêgniarzy w podstawowych
zabiegach medycznych. Dodatkowe wykorzystanie mo-
cy obliczeniowej jak¹ dysponuj¹ dzisiejsze maszyny
cyfrowe umo¿liwia modelowanie i symulowanie kon-
sekwencji jakie nios¹ nowe farmaceutyki wobec poja-
wiaj¹cych siê mutacji chorób, eliminuj¹c w ten sposób
problem eksperymentu na ¿ywym organizmie.

W ten oto sposób œrodowiska techniczne, przyrodni-
cze i medyczne kreuj¹ now¹ dziedzinê naukow¹ zwan¹
informatyk¹ medyczn¹. Zatem zapraszam Ciê Drogi
Czytelniku w podró¿ przez t¹ cyfrow¹ d¿unglê, w której
mo¿liwe sta³o siê wykorzystanie technik komputero-
wych na poczet medycyny, a tak¿e przeciwnie – zjawiska
zachodz¹ce w ¿ywym organizmie, które sta³y siê natchnie-
niem niejednego in¿yniera. Przytoczony zaœ cytat w na-
g³ówku, bêd¹cy jednoczeœnie tytu³em jednego z esejów
nie¿yj¹cego filozofa i futurologa Stanis³awa Lema niech
bêdzie towarzyszy³ Czytelnikowi podczas tej eskapady.

Rys. 1. Bloodbot sam identyfikuje i nak³uwa ¿y³y, zaœ jego
„inteligencja” pozwala na dopasowanie siê do tkanek znaj-
duj¹cych siê pod skór¹ oraz zapobiega przebiciu naczynia

krwionoœnego na wylot
�ród³o [4]
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6.1.A. Szpitalny System Obs³ugi Pacjenta
Andrzej Kononowicz, Irena Roterman

1. WPROWADZENIE

Podstaw¹ dobrej organizacji pracy szpitala jest sprawny
przep³yw informacji i ³atwy do nich dostêp. Badania wy-
konane w 1966 roku w trzech nowojorskich szpitalach
wykaza³y, ¿e koszty zarz¹dzania informacj¹ poch³a-
niaj¹ 25% ogólnych kosztów dzia³ania tych instytucji
[1]. Od czasu przeprowadzenia badania liczba danych
przetwarzanych w szpitalach zwiêkszy³a siê kilkakrot-
nie. Wzrost ten powodowany jest wieloma czynnikami:
rozwojem wiedzy medycznej, wprowadzeniem nowych
technik diagnostycznych, koniecznoœci¹ obs³ugi wiêk-
szej liczby pacjentów, zarówno rozbudowaniem for-
malnoœci zwi¹zanych z rozliczeniami finansowymi, jak
i zaostrzeniem przepisów dotycz¹cych dokumentacji
medycznej. Aby poradziæ sobie z tym ogromem danych,
nie poœwiêcaj¹c jednoczeœnie na ten cel wszystkich
œrodków, jakimi dysponuje szpital, nieodzowne sta³o
siê wprowadzenie komputerów. Wykorzystuj¹c mo¿li-
woœci informatyki, lekarz mniej czasu traci na nu¿¹ce
i czasoch³onne prowadzenie dokumentacji medycznej,
a wiêcej czasu mo¿e poœwiêciæ samemu pacjentowi.

Informatyzacja s³u¿by zdrowia to jednak nie tylko
usprawnienie prowadzenia dokumentacji medycznej
i administrowania szpitalem. Komputery mog¹ równie¿
wspomagaæ lekarza w podejmowaniu decyzji klinicz-
nych – czy to przez zapewnienie szybkiego dostêpu do
wiedzy medycznej czy te¿ przez dostarczenie lekarzowi
listy sugestii i ostrze¿eñ dotycz¹cych leczenia danego
pacjenta. Przedstawiaj¹c dane medyczne w ró¿nych ujê-
ciach, komputery umo¿liwiaj¹ uchwycenie faktów, któ-
rych dotychczas nie dostrzegano. Techniki telemedycz-
ne mog¹ s³u¿yæ tak¿e do bezpoœredniego wykorzystania
wiedzy i umiejêtnoœci lekarza w momencie, gdy znajdu-
je siê on poza szpitalem lub klinik¹. Jeszcze kilkanaœcie
lat temu by³o to nie do pomyœlenia.

2. PODSTAWOWE POJÊCIA

Na wstêpie dokonajmy wyjaœnienia najwa¿niejszych
pojêæ zwi¹zanych z tematyk¹ rozdzia³u. Szpitalny sys-
tem obs³ugi pacjenta okreœlamy jako HIS (Hospital In-
formation System, System Informatyczny Szpitala). HIS
wpisany jest czêsto w kontekst szerszego pojêcia HCIS
(Health Care Information System, System Informatycz-
ny S³u¿by Zdrowia) [2], które oznacza system zintegro-
wany, obejmuj¹cy oprócz szpitala równie¿ po³¹czone

z nim prywatne gabinety lekarskie, hospicja, zewnêtrze
laboratoria diagnostyczne, systemy firm ubezpieczenio-
wych, medyczne jednostki akademickie i strukturê in-
formatyczn¹ instytucji rz¹dowych (np. ministerstwo zdro-
wia, urzêdy statystyczne). System informatyczny szpi-
tala dzielony jest na czêœæ administracyjn¹ (okreœlan¹
niekiedy mianem czêœci szarej) oraz czêœæ kliniczn¹
(czêœæ bia³¹, lub CIS – Clinical Information System).
Ogó³ danych medycznych dotycz¹cych konkretnego
pacjenta nazywany jest elektronicznym rekordem pa-
cjenta EHR (Electronic Health Record lub EHCR –
Electronic Health Care Record) [3]. Pojêcie to jest nie-
zale¿ne od ram konkretnej jednostki s³u¿by zdrowia.
W za³o¿eniu wykorzystanie tego samego EHR powinno
byæ mo¿liwe w ró¿nych systemach [4]. W kontekœcie
konkretnego szpitala elektroniczny rekord pacjenta okreœ-
lamy jest mianem EMR (Electronic Medical Record) [5].
G³ówny rejestr pacjentów systemu szpitalnego, umo¿-
liwiaj¹cy jednoznaczne okreœlenie osoby w systemie,
nazywany jest MPI (Master Patient Index) i obejmuje
zazwyczaj identyfikator pacjenta, podstawowe dane de-
mograficzne oraz daty korzystania z us³ug medycznych.
Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ ze wzglêdu na niezwykle
dynamiczny rozwój szpitalnych systemów informatycz-
nych w ostatnich latach, definicje niektórych z wyjaœ-
nionych powy¿ej pojêæ mog¹ nieznacznie siê ró¿niæ
w zale¿noœci od Ÿród³a [2, 5–8].

3. ŒCIE¯KA PRZEJŒCIA PACJENTA
PRZEZ SZPITAL

Oczekiwania wobec systemu informatycznego szpitala
s¹ bardzo zró¿nicowane i wymagaj¹ szczegó³owej ana-
lizy. Aby zaspokoiæ zapotrzebowanie u¿ytkowników
pod wzglêdem charakteru informacji i us³ug, konieczna
jest interdyscyplinarna wspó³praca specjalistów z ró¿-
nych dziedzin. To, ¿e system musi byæ bardzo z³o¿ony,
naj³atwiej dostrzec, gdy weŸmie siê pod uwagê rozmai-
toœæ oczekiwañ jego u¿ytkowników: lekarzy, pielêgnia-
rek, techników lub pracowników administracji. Oœrod-
kiem zainteresowania wszystkich wymienionych powy-
¿ej grup u¿ytkowników systemu jest pacjent. Stanowi
on spoiwo ich dzia³añ. Odtwórzmy œcie¿kê, jak¹ poko-
nuje pacjent od chwili przekroczenia progu szpitala do
momentu wypisania pacjenta do domu lub skierowania
go do innej jednostki szpitalnej.
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Pacjent pojawia siê w systemie w chwili rejestracji
w izbie przyjêæ. W nowoczesnym systemie szpitalnym
rejestracja pacjenta ze skierowaniem od lekarza pierw-
szego kontaktu mo¿e wyznaczaæ „elektroniczn¹ mapê
pobytu” pacjenta w szpitalu. Schemat ten obejmuje
wszystkie jednostki specjalistyczne, które w konsek-
wencji wstêpnej diagnozy przypuszczalnie bêd¹ wyko-
rzystywane w procedurach diagnostycznych i terapeu-
tycznych. Personel medyczny tworzy nowy rekord dla
pacjenta lub w przypadku powtórnej wizyty w szpitalu
wyszukuje jego dane w archiwum (rys. 1). Po przepro-
wadzeniu przez lekarza wywiadu (anamneza) pacjent
albo zwalniany jest do domu, albo kierowany do odpo-
wiedniego oddzia³u szpitalnego (w szczególnoœci, gdy
jego stan jest ciê¿ki trafia na Oddzia³ Intensywnej
Opieki Medycznej (OIOM)). W czasie pobytu pacjenta
w szpitalu czêsto wystêpuje koniecznoœæ wykonania
w laboratorium diagnostycznym odpowiednich badañ
(np. sk³adników p³ynów ustrojowych jak krew czy mocz).
Wyniki tych badañ s¹ odczytywane na stanowisku pra-
cy lekarzy kieruj¹cych leczeniem pacjenta. W przypad-
ku koniecznoœci wykonania operacji chirurgicznej do-
konywana jest rezerwacja sali operacyjnej.

Pobyt pacjenta w szpitalu generuje koszty, czy to
zwi¹zane z zakwaterowaniem pacjenta w szpitalu (¿y-
wienie, koszty eksploatacji szpitala), czy te¿ ze stoso-
wanymi lekami i materia³ami opatrunkowymi. Koszty
te pokrywane s¹ przez w³aœciwego dla pacjenta p³atnika

(najczêœciej jest to oddzia³ NFZ), który wymaga od-
powiedniej dokumentacji wykonanej us³ugi medycznej.
Analiza zgromadzonych danych pozwala administracji
planowaæ zaopatrzenie szpitala. W wielu szpitalach da-
ne pacjentów analizowane s¹ statystycznie w ramach
badañ epidemiologicznych lub w celu sprawdzania
skutecznoœci nowych leków. Po zakoñczeniu leczenia
pacjent wypisywany jest ze szpitala, lecz jego rekord
pozostaje zapisany w systemie w celach archiwizacyj-
nych i mo¿e byæ ponownie aktywowany po powrocie
pacjenta do szpitala.

Rysunek 2 przedstawia schematycznie funkcje sys-
temu szpitalnego widziane z perspektywy pacjenta.
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Rys. 1. Rejestracja pacjenta w systemie szpitalnym na przyk³adzie systemu Care2X
�ród³o: [9]

Rys. 2. Schemat funkcji systemu szpitalnego
z perspektywy pacjenta



4. FUNKCJONALNOŒÆ
SYSTEMU SZPITALNEGO

W niniejszym podrozdziale zajmiemy siê bardziej szcze-
gó³owo opisem funkcjonalnoœci szpitalnego systemu
obs³ugi pacjenta. Przedstawione wymagania dotycz¹
zarówno czêœci klinicznej, administracyjnej, jak i zaple-
cza szpitala (kuchnia, w tym dietetyka, ochrona itd).

4.1. Dokumentacja medyczna

Podstawowym zadaniem szpitalnego systemu obs³ugi
pacjenta jest wprowadzanie, wyszukiwanie i archiwizo-
wanie danych medycznych dotycz¹cych leczenia pacjen-
tów. Obowi¹zek prowadzenia dokumentacji medycznej
na³o¿ony jest na szpitale przez polskie prawo. Zapisy
z systemu u³atwiaj¹ lekarzom leczenie pacjenta; mog¹
równie¿ stanowiæ dowód w spornych kwestiach.

Typy danych medycznych

Medycyna dostarcza bardzo zró¿nicowane dane. Dane
numeryczne – informuj¹ce na przyk³ad o wysokoœci
ciœnienia krwi pacjenta, stê¿eniu sk³adników p³ynów
ustrojowych itp. – s¹ najprostsz¹ form¹ zapisu danych.

Wszystkie wyniki badañ otrzymywane za pomoc¹ tech-
nik obrazowych, wystêpuj¹cych na przyk³ad w radiolo-
gii czy histopatologii (obrazy mikroskopowe wycinków
tkanek) wymagaj¹ zapisu danych w specjalistycznych
formatach graficznych, w kolorze, z zastosowaniem
wysokiej rozdzielczoœci, wraz z wieloma parametrami
charakteryzuj¹cymi pacjenta, warunki przeprowadze-
nia badania oraz aparaturê medyczn¹. Zdjêcia diagnos-
tyczne zapisywane s¹ niekiedy jako ci¹g uporz¹dkowa-
nych klatek filmowych (np. w echokardiografii). Dane
dŸwiêkowe pojawiaj¹ siê podczas badañ os³uchowych,
w tym laryngologicznych w szczególnoœci (diagnostyka
s³uchu, mowy itp.). Cyfrowy zapis procesu zachodz¹-
cego w czasie (np. EKG, EEG) równie¿ wymaga specja-
listycznej formy przechowywania. W medycynie stoso-
wany jest tak¿e zapis wideo, dokumentuj¹cy np. prze-
bieg zabiegów operacyjnych wykonanych na pacjentach.
Rysunek 3 przedstawia ró¿ne typy danych medycznych
dostêpne w szpitalnym systemie informatycznym.

Nale¿y oczywiœcie pamiêtaæ, ¿e czêœæ danych me-
dycznych nie jest wprowadzana do pamiêci komputera
bezpoœrednio za pomoc¹ klawiatury, lecz przesy³ana ze
specjalistycznych aparatów diagnostycznych lub te¿
elektronicznych kart zdrowia [10].

168

Andrzej Kononowicz, Irena Roterman
Szpitalny System Obs³ugi Pacjenta

Rys. 3. Zró¿nicowanie danych medycznych na przyk³adzie systemu szpitalnego WorldVistA
�ród³o: [29]



Obecnie wiele badañ klinicznych przeprowadza siê
w systemach wysoce zautomatyzowanych. Podstawo-
wym warunkiem poprawnego funkcjonowania szpital-
nego systemu obs³ugi pacjenta jest kompatybilnoœæ sys-
temu diagnostycznego z systemem zapisu danych. Przy
przekazywaniu danych medycznych pomiêdzy ró¿nymi
systemami szpitalnymi bardzo przydatne okazuj¹ siê
standardy wymiany danych medycznych DICOM oraz
HL7.

S³owniki medyczne

Wprowadzanie danych medycznych w jêzyku natural-
nym jest, z jednej strony, wygodne dla pracowników
szpitala, z drugiej jednak – stanowi niezwykle trudne
wyzwanie informatyczne. Problem programu kompute-
rowego, który bezb³êdnie rozumie jêzyk ludzi, wci¹¿
czeka na swoje rozwi¹zanie. Jêzyk naturalny jest o wie-
le bardziej skomplikowany od jêzyków programistycz-
nych – jest znacznie bogatszy, ale i niejednoznaczny,
pe³en te¿ skrótów myœlowych. Ta sama choroba mo¿e
byæ okreœlana wieloma nazwami o ró¿nym stopniu szcze-
gó³owoœci, co bardzo utrudnia analizê zgromadzonych
danych medycznych.

Rozwi¹zaniem poœrednim, stosowanym czêsto w in-
formatyce medycznej jest ograniczenie dopuszczalnego
s³ownictwa do pewnego podzbioru terminów. Terminy
takie identyfikowane s¹ za pomoc¹ specjalnych nume-
rów kodowych. Przyk³adem wspomnianego podzbioru
pojêæ jest nomenklatura SNOMED (Systematized No-
menclature of Medicine; aktualna wersja to SNOMED
CT), która jest najpe³niejszym na œwiecie zbiorem term-
inów z zakresu medycyny. W roku 2002 SNOMED CT
obejmowa³ 344 000 pojêæ klinicznych, które pokrywaj¹
praktycznie ca³¹ dziedzinê medycyny. SNOMED jest
bardzo czêsto stosowany w krajach anglojêzycznych,
doczeka³ siê równie¿ innych wersji jêzykowych (nie-
miecka, hiszpañska). Aby u³atwiæ nawigacje po klasy-
fikacji SNOMED, pojêcia podzielone s¹ na osie (np. po-
jêcia anatomiczne, leki, procedury), które dodatkowo
uporz¹dkowane s¹ hierarchicznie. Inne, niezwykle istot-
ne z praktycznego punktu widzenia s³owniki to rodzina
klasyfikacji WHO. Najbardziej znanym jej przedstawi-
cielem jest – stosowana równie¿ w Polsce – Miêdzyna-
rodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD (obecnie w wersji ICD-10). Z innych
s³owników (niezwi¹zanych bezpoœrednio z WHO) na-
le¿y wymieniæ LOINC (standard wyników laboratoryj-
nych), RXnorm (s³ownik leków), stosowane w rozlicze-
niach z p³atnikami wykazy jednorodnych grup pacjen-
tów – DRG (Diagnosis Related Groups) czy te¿ katalogi
œwiadczeñ szpitalnych.

Zadaniem szpitalnych systemów informatycznych
jest integracja popularnych s³owników medycznych
z systemem wprowadzania danych medycznych w szpi-
talu. Sposób realizacji tego zadania bywa ró¿ny. W nie-

których systemach odpowiednie s³owa kluczowe wybie-
ra siê z d³ugiej listy mo¿liwych do zastosowania pojêæ.
Pojêcia te przedstawione s¹ czêsto w postaci hierarchi-
cznej, co dodatkowo przyspiesza wyszukanie odpo-
wiedniej pozycji. Bardziej zaawansowane rozwi¹zania
potrafi¹ analizowaæ jêzyk naturalny (np. raport lekars-
ki), automatycznie rozpoznaj¹c pojêcia i przedstawiaj¹c
je osobie koduj¹cej do akceptacji.

Weryfikacja poprawnoœci danych

Najprostszym rodzajem weryfikacji poprawnoœci jest
sprawdzenie typu danych – pole, które oczekuje warto-
œci liczbowej powinno zwróciæ b³¹d po wprowadzeniu
tekstu. Innym rodzajem kontroli danych jest sprawdze-
nie zakresu danych. Wiele parametrów klinicznych
mieœci siê w œciœle okreœlonych granicach. Jako przy-
k³ad mo¿e tutaj s³u¿yæ temperatura cia³a ludzkiego, któ-
ra mieœci siê zwykle w przedziale 35÷46°C – jego prze-
kroczenie powinno byæ sygnalizowane ostrze¿eniem
(miêkki limit, dopuszczalne jest jego przekroczenie
w wyj¹tkowych sytuacjach np. w przypadku zjawiska
hipotermii, gdy temperatura cia³a spada poni¿ej 35°C)
lub te¿ alarmem (twardy limit, np. temperatura cia³a
powy¿ej 46°C). Czêœæ danych mo¿e byæ wprowadzona
tylko wtedy, gdy spe³niaj¹ one pewien wzorzec (np. nu-
mer PESEL). Mo¿na równie¿ monitorowaæ gwa³towne
skoki wartoœci parametrów, które mog¹ œwiadczyæ
o b³êdzie przy wprowadzaniu danych. Poprawnoœæ da-
nych nale¿y sprawdzaæ, wykorzystuj¹c specjalne zbiory
regu³ medycznych – przyk³adem mo¿e byæ wykrycie sy-
tuacji, w której udokumentowano rozpoznanie raka pro-
staty u kobiety, co powinno spowodowaæ zg³oszenie
b³êdu systemu.

4.2. Wspomaganie podejmowania decyzji

Mylenie siê jest rzecz¹ ludzk¹, jednak w przypadku me-
dycyny skutki takich b³êdów bywaj¹ tragiczne. Szacuje
siê, ¿e rocznie w amerykañskich szpitalach w wyniku
b³êdów pope³nianych przez lekarzy umiera co najmniej
98 000 pacjentów [11]. To wiêcej ni¿ œmiertelnych ofiar
wypadków samochodowych rocznie w ca³ych Stanach
Zjednoczonych. Dlatego jednym z g³ównych zadañ sys-
temów szpitalnych jest zapobieganie podejmowaniu
b³êdnych decyzji przez monitorowanie dzia³añ lekarzy.

Opisane powy¿ej b³êdy pope³niane przy wprowadza-
niu danych nie stanowi¹ na ogó³ bezpoœredniego zagro-
¿enia dla ¿ycia pacjenta. Inaczej ma siê jednak sprawa
w przypadku wydania przez lekarza b³êdnych zaleceñ.
Nieuwzglêdnienie alergii, na któr¹ cierpi pacjent, pomi-
niêcie wa¿nych badañ diagnostycznych, nietrafne diag-
nozy s¹ ju¿ jednak du¿o powa¿niejszymi zaniedbaniami.

Daleko nam obecnie do realizacji utopijnych wizji
towarzysz¹cych powstawaniu pierwszych medycznych
systemów ekspertowych, wed³ug których komputer mia³
zast¹piæ lekarza w podejmowaniu decyzji klinicznych.
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Pomimo wieloletnich badañ wiedza medyczna okaza³a
siê zbyt skomplikowana, aby mo¿na j¹ by³o w pe³ni im-
plementowaæ w formie komputerowych algorytmów
i struktur danych. ¯aden z urzeczywistnionych dotych-
czas systemów komputerowy nie jest w stanie zast¹piæ
wiedzy ogólnej, doœwiadczenia i intuicji dobrego lekarza.
Systemy doradcze w medycynie osi¹gaj¹ jednak dobre
rezultaty przy wspomaganiu wybranych elementów pro-
cesu decyzyjnego, poczynaj¹c od prostych czynnoœci po-
legaj¹cych na pomocy w wyszukiwaniu odpowiednich
Ÿróde³ medycznych, przez systemy u³atwiaj¹ce klasyfi-
kacjê okreœlonych grup chorób, koñcz¹c na asystowaniu
w doborze terapii lekowej. Funkcje doradcze powinny
byæ jak najlepiej zintegrowane ze szpitalnymi syste-
mami obs³ugi pacjenta tak, by korzystanie z nich nie
wymaga³o od lekarza dodatkowej pracy. Idealny system
monitoruje pracê lekarza i w razie potrzeby, uwzglêd-
niaj¹c aktualny kontekst pracy, podaje listê ostrze¿eñ
i sugestii dotycz¹cych dalszych dzia³añ.

Przyk³ad systemu obs³ugi pacjenta z zastosowaniem
zintegrowanego systemu doradczego przedstawiono na
rysunku 4. Grafika ta prezentuje ostrze¿enie, które po-
jawi³o siê przy zamawianiu przez lekarza preparatu dla
pacjenta, u którego w przesz³oœci wykryto niepo¿¹dane
dzia³ania leków tej klasy.

4.3. Bazy wiedzy

Bez wzglêdu na specyfikê szpitala, ka¿dy system ob-
s³ugi pacjenta powinien umo¿liwiaæ dostêp do baz wie-
dzy medycznej. Zgodnie z wymaganiami metodologii
EBM (Evidence Based Medicine [12], POWAP – Prak-
tyka Oparta na Wiarygodnych i Aktualnych Publika-
cjach) lekarz powinien podejmowaæ decyzje kliniczne
na podstawie najlepszych dostêpnych badaniach nauko-
wych. Mo¿liwe jest to m.in. dziêki dostêpowi do elektro-
nicznych baz medycznych (np. MEDLINE, EMBASE).
Przyk³adem publikacji podsumowuj¹cych w sposób kom-
pleksowy leczenie pacjentów z okreœlonym schorze-
niem s¹ wytyczne kliniczne [13, 14]. Szybki dostêp do
tego typu Ÿróde³ z poziomu systemu informatycznego
szpitala jest z pewnoœci¹ du¿ym u³atwieniem dla lekarzy.

W roku 2001 zakoñczony zosta³ projekt sekwencjo-
nowania genomu ludzkiego. Baza NCBI, zawieraj¹ca
kompletn¹ sekwencjê genomu cz³owieka (oraz innych
organizmów), jest dostêpna w sieci Internet. Lekarz
prowadz¹cy w ka¿dej chwili mo¿e odwo³aæ siê do jej
zasobów, poniewa¿ – poza sam¹ sekwencj¹ – baza ge-
nomu ludzkiego zawiera tak¿e ogromny zbiór danych
dotycz¹cych relacji jednostek chorobowych do sprzê¿o-
nych z nimi zmian mutacyjnych.
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Rys. 4. Ostrze¿enie przed wykrytym dzia³aniem ubocznym leku u pacjenta w systemie WorldVistA
�ród³o: [29]



Inne bazy, do których dostêp jest w praktyce lekars-
kiej bardzo cenny, to bazy leków zawieraj¹ce informa-
cje o ich stosowaniu.

4.4. Wspomaganie planowania

W wielu szpitalach istniej¹ zbiory przyjêtych schema-
tów dzia³ania w przypadkach standardowych schorzeñ
– tzw. œcie¿ki kliniczne [15–17]. Dziêki ich integracji
z systemem szpitalnym mo¿liwa jest automatyzacja wie-
lu czynnoœci zwi¹zanych z pobytem pacjenta w szpitalu.
Wprowadzenie do systemu pacjenta spe³niaj¹cego okre-
œlone wymagania (np. okreœlony kod rozpoznania i pla-
nowanej procedury) powoduje generacje listy czyn-
noœci do wykonania w systemie (rezerwacja ³ó¿ka, re-
zerwacja terminu badania EKG i RTG, zamówienie ba-
dañ laboratoryjnych krwi, rezerwacja sali operacyjnej,
zamówienie leków), które do wykonania wymagaj¹ je-
dynie akceptacji lekarza.

4.5. Administracja

Wa¿nym zadaniem administracji jest œledzenie i rozli-
czanie kosztów. Ka¿da bowiem procedura medyczna
(zabieg diagnostyczny czy terapeutyczny) wymaga od-
powiednich nak³adów finansowych (koszty leków, ma-
teria³ów opatrunkowych, wy¿ywienia, utrzymanie czy-
stoœci szpitala, utrzymanie sprawnoœci sprzêtu). Nie
mo¿na te¿ zapomnieæ o kosztach pracy personelu oraz
o us³ugach sta³ych, takich jak ogrzewanie, oœwietlenie,
dozór, dostawa wody, œcieki, wywóz nieczystoœci itd.
W³aœciwie udokumentowane œwiadczenia s¹ nastêpnie
rozliczane z p³atnikiem (np. NFZ). Œledz¹c trendy w fi-
nansach szpitala, mo¿na prognozowaæ wydatki na przy-
sz³e okresy rozliczeniowe oraz planowaæ zaopatrzenie
szpitala. Przez wbudowanie w system elektronicznych
wersji formularzy mo¿liwe jest znaczne usprawnienie
czynnoœci sprawozdawczych. Czêœæ pól mo¿e byæ au-
tomatycznie wype³niania na podstawie danych zgro-
madzonych ju¿ w systemie informatycznym szpitala, co
wydatnie przyspiesza wprowadzanie danych i zapobie-
ga b³êdom.

4.6. Finanse

Mówi¹c o systemie organizacji szpitala, nie mo¿na og-
raniczyæ siê jedynie do analizy dzia³añ skoncentrowa-
nych bezpoœrednio na pacjencie. Równolegle do poja-
wiaj¹cych siê w rekordzie pacjenta informacji o czynnoœ-
ciach diagnostycznych b¹dŸ terapeutycznych genero-
wane s¹ rekordy informacji o kosztach procedur a tak¿e
zaanga¿owania personelu medycznego, który równie¿
generuje koszty. Rekord wydatków obejmuje nie tylko
koszt us³ug medycznych, lecz tak¿e tzw. us³ug hotelo-
wych (posi³ki, zachowanie czystoœci itp.) oraz utrzyma-
nia obiektów (ogrzewanie, oœwietlenie, ochrona itp.).
Ze wzglêdu na czêste wystêpowanie wielu ró¿nych Ÿró-
de³ finansowania, rekord kosztów powinien byæ prze-

tworzony tak, aby mo¿liwy by³ kontakt z danym p³atni-
kiem. Ka¿dy p³atnik, a tak¿e dostawca (leków, materia-
³ów opatrunkowych, zaopatrzenia kuchni szpitalnej)
uzyskuj¹ t¹ drog¹ informacjê o wysokoœci przekazanych
na swoje konto kwot.

5. KOMUNIKACJA

Szpital, który sam w sobie jest ju¿ organizmem bardzo
skomplikowanym, powinien (a przy dzisiejszych stan-
dardach – musi) mieæ zapewnion¹ ³¹cznoœæ z innymi
jednostkami tego samego typu. Jest to szczególnie istot-
ne w sytuacjach przemieszczania pacjentów pomiêdzy
ró¿nymi placówkami zdrowia oraz w przypadkach zdal-
nych konsultacji. Dane miêdzy jednostkami powinny
byæ wymieniane za pomoc¹ dostêpnych w Polsce sieci
(Internet, LAN, WAN). Przy przesy³aniu danych nale¿y
bezwarunkowo zapewniæ poufnoœæ przesy³anych da-
nych przez zastosowanie ³¹cza szyfrowanego (SSL).

Szpitale ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ poziomem specjali-
zacji, co powoduje, ¿e nie ka¿dy szpital dysponuje ka-
dr¹ o pe³nym spektrum specjalizacji medycznych. Nie-
które szczególnie trudne przypadki, nawet przy odpo-
wiedniej specjalizacji szpitala, wymagaj¹ zasiêgniêcia
opinii z zewn¹trz. W takich sytuacjach niezwykle przy-
datne okazuj¹ siê zintegrowane z systemem informa-
tycznym szpitala narzêdzia telekonsultacyjne. Umo¿li-
wiaj¹ one zdaln¹ pracê grupow¹, np. nad zdjêciami dia-
gnostycznymi, przy jednoczesnym dostêpie do historii
choroby pacjenta.

Z mo¿liwoœci szybkiej komunikacji ze szpitalem
mog¹ skorzystaæ s³u¿by ratownicze bezpoœrednio na
miejscu wypadku lub w czasie transportu poszkodowa-
nego do szpitala. Przez ³¹cza teleinformatyczne mo¿na
przesy³aæ parametry pacjenta bezpoœrednio z karetki do
systemu szpitalnego, prowadziæ konsultacje ze specjali-
st¹ w szpitalu bezpoœrednio z miejsca zdarzenia oraz
odpowiednio wczeœnie przygotowaæ oddzia³ na przyjê-
cie chorego z bardzo skomplikowanymi czêsto dolegli-
woœciami.

6. STATYSTYKA

Szpitalny system informatyczny ka¿dego dnia gro-
madzi ogromne iloœci danych. Ich analiza mo¿e mieæ
istotne znaczenie ze wzglêdów zarówno medycznych,
jak i organizacyjnych. Na podstawie zebranych danych
mo¿na z bardzo du¿¹ dok³adnoœci¹ przewidywaæ zda-
rzenia (np. epidemiê grypy, zachorowania na boreliozê
w sezonie letnim itp.). Umo¿liwia to w³aœciwe przygo-
towanie szpitala do przewidywanej sytuacji. Zebrane
dane mog¹ tak¿e pos³u¿yæ do oceny stanu zdrowia
mieszkañców obszaru, na którym za stan opieki zdro-
wotnej odpowiada dany szpital. Porównuj¹c te dane
z danymi z innych rejonów, mo¿na zauwa¿yæ niebez-
pieczne zjawiska i odpowiednio im przeciwdzia³aæ (np.
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wykryta w szpitalu podwy¿szona zapadalnoœæ na nowo-
twory, wynikaj¹ca ze ska¿enia œrodowiska w s¹siedztwie
fabryk powinna prowadziæ do wzrostu nak³adów na
ochronê œrodowiska w danym rejonie). Zarz¹d szpitala
na podstawie zgromadzonych danych mo¿e przeprowa-
dzaæ wewnêtrzne kontrole funkcjonowania instytucji,
przyczyniaj¹c siê tym samym do zwiêkszenia jakoœci
œwiadczonych us³ug (np. zwiêkszony poziom zaka¿eñ
mo¿e wskazywaæ na koniecznoœæ podwy¿szenia stan-
dardów higieny).

7. BEZPIECZEÑSTWO
I POUFNOŒÆ DANYCH

Jednym z najtrudniejszych do spe³nienia oczekiwañ, ja-
kie wi¹¿¹ siê z systemem obs³ugi szpitala, jest warunek
zagwarantowania pe³nej poufnoœci danych. Z punktu
widzenia funkcjonowania szpitala wa¿ne jest nazwisko
pacjenta, jego PESEL oraz inne identyfikatory i dane
personalne (np. ze wzglêdu na koniecznoœæ okreœlenia
Ÿród³a finansowania). Dane te w po³¹czeniu z postawio-
n¹ diagnoz¹ (dotycz¹c¹ czêsto problemów o charakte-
rze bardzo osobistym) stanowi¹ przedmiot zaintereso-
wania wielu nieuprawnionych osób (przedstawicieli
firm ubezpieczeniowych, prasy bulwarowej, a nawet
pracodawców). Z jednej strony, ujawnienie poufnych
informacji o pacjencie jest czynem karalnym, z drugiej
zaœ – popyt na takie informacje bêdzie zapewne w naj-
bli¿szej przysz³oœci niestety wzrasta³.

Z tym zagadnieniem œciœle wi¹¿e siê koniecznoœæ
okreœlenia zakresu uprawnieñ dostêpu do danych i funk-
cji systemu na ka¿dym stanowisku operacyjnym szpi-
tala oraz dla ró¿nych ról u¿ytkowników systemu.

8. BUDOWA SYSTEMU SZPITALNEGO

8.1. Perspektywa historyczna

Pierwsze szpitalne systemy obs³ugi pacjenta zaczê³y
powstawaæ w po³owie lat 60. XX w. w Stanach Zjedno-
czonych. Systemy te opiera³y siê na centralnym, bardzo
wydajnym jak na tamte czasy komputerze typu main-
frame, który u¿ytkowany by³ wspólnie przez kilka szpi-
tali. Na ka¿dym z oddzia³ów znajdowa³a siê konsola
tekstowa, która przez ³¹cza telefoniczne zapewnia³a do-
stêp do danych medycznych zgromadzonych w central-
nym serwerze.

Rysunek 5 przedstawia ekran konsoli tekstowej jed-
nego z pierwszych systemów szpitalnych – Technicon
Medical Information System (TMIS) [18], który wpro-
wadzono do u¿ytku w roku 1965. Pomimo bardzo asce-
tycznego interfejsu u¿ytkownika – ekran tekstowy z 80
kolumnami znaków – system ten sprawia³ siê zaskaku-

j¹co dobrze i w niektórych szpitalach amerykañskich
wci¹¿ jest stosowany [2].

Pierwsze systemy szpitalne budowane by³y z myœl¹
o jak najwiêkszej uniwersalnoœci i zawiera³y najczêœciej
jedynie ewidencjê pacjentów oraz rozliczenia kosztów.

W miarê up³ywu czasu pojawia³o siê coraz to wiêksze
zapotrzebowanie na specjalistyczne oprogramowanie,
dostosowane do pracy na konkretnych oddzia³ach. War-
to tu przede wszystkim wspomnieæ o systemach kom-
puterowych przeznaczonych do obs³ugi pracowni radio-
logicznych lub laboratoriów diagnostycznych. W wy-
niku tego trendu w szpitalach zaczê³o pojawiaæ siê wiele
mniejszych, dedykowanych systemów ró¿nych produ-
centów, które – z jednej strony – spe³nia³y bardzo
dobrze wymagania w¹skiej grupki specjalistów, z drugiej
jednak strony by³y trudne w integracji z pozosta³ymi
elementami systemu informatycznego.

Obecnie coraz popularniejsze staj¹ siê rozwi¹zania
zintegrowane, w których jedna firma dostarcza zbiór
modu³ów medycznych tworz¹cych szpitalny system ob-
s³ugi pacjenta. Szpital samodzielnie wybiera, które sk³ad-
niki go interesuj¹. Mo¿liwe jest równie¿ dopisywanie
nowych elementów na specjalne zamówienie szpitala.
W stosunku do rozwi¹zañ ró¿nych producentów szpital
zyskuje lepsz¹ wspó³pracê poszczególnych sk³adników
systemu. Poci¹ga to jednak za sob¹ koniecznoœæ doko-
nywania kompromisów w funkcjonalnoœci oprogramo-
wania, gdy¿ programy wchodz¹ce w sk³ad zintegrowa-
nego pakietu nie zawsze dorównuj¹ jakoœci¹ najlep-
szym programom w danej klasie systemów.

Wielki postêp w szpitalnych systemach informatycz-
nych dokona³ siê w zakresie interfejsu u¿ytkownika.
Zastosowanie kolorowych wyœwietlaczy wysokiej roz-
dzielczoœci ogromnie poprawi³o komfort pracy, w porów-
naniu z surowym trybem tekstowym programu TMIS
(porównanie rys. 5 z rys. 3, rys. 6 czy rys. 8).
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Rys. 5. TMIS – jeden z pierwszych systemów szpitalnych
�ród³o: [18]



8.2. Sk³adniki systemu

W budowie systemu informatycznego szpitala wyró¿niæ
mo¿na dwie podstawowe warstwy:
1) czêœæ fizyczn¹, czyli ca³e wyposa¿enie sprzêtowe

(komputery, drukarki, urz¹dzenia pozyskiwania i ar-
chiwizacji danych, infrastrukturê sieciow¹ [19]),

2) czêœæ logiczn¹, obejmuj¹c¹ g³ównie oprogramowa-
nie dzia³aj¹ce na komputerach szpitala.

Wyposa¿enie sprzêtowe

Podstawowym wymaganiem stawianym infrastrukturze
sprzêtowej jest zapewnienie wysokiej niezawodnoœci
dzia³ania ca³ego systemu szpitalnego. Najwa¿niejsze urz¹-
dzenia w szpitalu powinny byæ zabezpieczone przed za-
nikiem zasilania systemami UPS. Systemy RAID (np.
RAID-1 polegaj¹cy na replikacji pracy dwóch lub wiê-
cej dysków fizycznych) s¹ stosowane do ochrony przed
utrat¹ danych, spowodowan¹ awari¹ dysków twardych.
Aby zapewniæ jeszcze wiêkszy stopieñ bezpieczeñstwa,
jeszcze lepsz¹ ochronê przed potencjalnymi awariami,
stosuje siê grupy serwerów redundantnych, które dub-
luj¹ swoj¹ funkcjonalnoœæ. W przypadku awarii jedne-
go z nich w sposób niezauwa¿alny dla u¿ytkownika
jego funkcje przejmuje serwer zapasowy.

Systemy szpitalne ka¿dego dnia generuj¹ bardzo
du¿o informacji. Dotyczy to na przyk³ad systemów prze-
chowuj¹cych obrazy diagnostyczne wysokiej rozdziel-

czoœci. Archiwizacja danych du¿ych przestrzeni dys-
kowych mo¿liwa jest w systemach klasy SAN (Storage
Area Network) lub NAS (Network Attached Storage).

W systemach szpitalnych dominuje obecnie architek-
tura klient-serwer, w której stanowiska robocze (stacje
klienckie, terminale) s³u¿¹ dostêpowi do danych zgro-
madzonych na centralnym serwerze (lub serwerach)
szpitala. Jeœli jeszcze kilka lat temu istnia³a tendencja do
tworzenia kilku oœrodków serwerowych w obrêbie szpi-
tala (np. osobny zestaw serwerów dla ró¿nych oddzia-
³ów), to obecnie uwa¿a siê, ¿e du¿o korzystniejsza jest
centralizacja zasobów serwerowych w jednym dobrze
chronionym miejscu, co zmniejsza koszty utrzymania
systemu [5].

Za tempo wymiany danych w szpitalu odpowiada
szpitalna sieæ komputerowa. Najlepszym rozwi¹zaniem
jest zbudowanie sieci z zastosowaniem technologii
Gigabit Ethernet. Niezwykle istotne jest tutaj zadbanie
o bezpieczeñstwo danych. Zazwyczaj sieæ szpitalna
ma wyró¿nion¹ czêœæ wewnêtrzn¹ (szpitalny intranet),
chronion¹ przed dostêpem zewnêtrznym przez system
firewall. Rosn¹ca popularnoœæ urz¹dzeñ mobilnych –
w szczególnoœci laptopów i palmtopów – przyczynia siê
do wiêkszego zainteresowania szpitali równie¿ bez-
przewodowym dostêpem do szpitalnego systemu infor-
matycznego. Tego typu rozwi¹zania umo¿liwi¹ leka-
rzowi przegl¹danie dokumentacji medycznej (w tym
równie¿ zdjêæ diagnostycznych) bezpoœrednio przy ³ó¿-
ku chorego.
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Rys. 6. Elektroniczna karta gor¹czkowa w systemie Care2x
�ród³o: [9]



Oprogramowanie

W sk³ad szpitalnego systemu informatycznego wchodzi
wiele mniejszych systemów, których funkcjonalnoœæ
omówiona by³a ju¿ w du¿ej mierze we wczeœniejszej
czêœci rozdzia³u.

Wymiana informacji pomiêdzy poszczególnymi mo-
du³ami szpitalnego systemu nastêpuje za poœrednic-
twem platformy komunikacyjnej. Platforma komunika-
cyjna jest narzêdziem wymiany danych pomiêdzy wszy-
stkimi podsystemami szpitalnymi. Rozwi¹zanie to umo¿-
liwia znaczne zmniejszenie liczby wymaganych przez
system interfejsów. Jeœli ³¹czy siê z sob¹ podsystemy
bezpoœrednio, potrzeba n(n–1) jednokierunkowych po-
³¹czeñ, podczas gdy poœrednictwo platformy komunika-
cyjnej umo¿liwia zmniejszenie tej liczby po³¹czeñ do 2n
(dla ka¿dego systemu wymagane jest tylko dwustronne
po³¹czenie podsystemu z platform¹).

Ogólny schemat integracji oprogramowania systemu
szpitalnego przedstawia rysunek 7.

Do najwa¿niejszych pomocniczych podsystemów
szpitalnych zaliczamy:

– System PACS (Picture Archiving and Communica-
tion System) s³u¿¹cy do przechowywania, przesy³a-
nia i analizowania medycznych zdjêæ diagnostycz-
nych. System ten stosowany jest, m.in. na oddziale
radiologicznym (ze wzglêdu na du¿¹ z³o¿onoœæ
oprogramowania obs³uguj¹cego pracowniê radiolo-
giczn¹ mówi siê w tym kontekœcie czêsto o odrêb-
nym systemie informatycznym RIS (Radiology
Information System).
Projektuj¹c system PACS, nale¿y zwróciæ szczegól-
n¹ uwagê na du¿e wymagania stawiane w zakresie
pojemnoœci przechowywanych danych, jak i szyb-
koœci dzia³ania interfejsów, umo¿liwiaj¹cych komu-
nikowanie siê modu³u z innymi podsystemami
szpitalnymi.

– System LIS (Laboratory Information System) s³u-
¿¹cy do obs³ugi laboratoriów przyszpitalnych.
Wa¿ne jest tutaj ujednolicenie jednostek pomiaro-
wych z ró¿nych sprzêtów diagnostycznych.

– System rezerwacji sal operacyjnych, szereguj¹cy
zaplanowane operacje, zapewniaj¹cy wy³¹cznoœæ
u¿ytkowania sali w wybranym czasie.

– Modu³ dietetyczny (kuchnia) – zastosowane narzê-
dzia informatyczne powinny pomóc w zaplanowa-
niu diety szpitalnej oraz w dostosowaniu jej do ka¿-
dego pacjenta. U¿ytkownik mo¿e, m.in. zestawiaæ
menu na podstawie zawartoœci sk³adników pokar-
mowych w poszczególnych potrawach, z uwzglêd-
nieniem norm stosowanych dla przyjêtej diety.
Wa¿ne jest, by system uwzglêdnia³ ewentualne
schorzenia alergiczne pacjentów, jak równie¿ ich
przekonania religijne i œwiatopogl¹dowe (np. spe-
cjalna dieta dla muzu³manów lub wegetarian). Po
analizie wszystkich podanych wielkoœci, program
powinien szacunkowo zaplanowaæ zapotrzebowa-
nie na surowce do przygotowania okreœlonej liczby
diet na dany okres. Ponadto modu³ ten powinien
tak¿e generowaæ cenniki diet.

– Modu³ apteka – ka¿dorazowe podanie pacjentowi
leków lub specyfików wymaganych podczas zabie-
gu diagnostycznego, zarejestrowane w rekordzie
informacji to cenne wiadomoœci dla obs³ugiwanej
przez zintegrowany system informatyczny apteki
szpitalnej. System ten powinien obejmowaæ bazê
danych, która zawiera wszystkie stosowane leki,
wraz z opisem formy (p³yn, maœæ i inne) oraz jed-
nostkami (dawki). Do jego zadañ nale¿y bie¿¹ca
analiza dostêpnoœci zasobów i zawiadamianie dys-
trybutora odpowiednich leków o aktualnym stanie
iloœciowym, zw³aszcza wtedy, gdy przekroczony
zostaje tzw. poziom bezpieczny rezerw, a wiêc
mo¿e leku lub pewnego specyfiku zabrakn¹æ.

W nowoczesnych systemach szpitalnych dostrzega
siê tendencje do zastêpowania tradycyjnego podzia³u na
odrêbne podsystemy przypisane poszczególnym od-
dzia³om, podzia³em zorientowanym na konkretne us³u-
gi (SOA – Service Oriented Architecture) [5]. W takich
systemach pacjenci mog¹ byæ prowadzeni w szpitalnym
systemie informatycznym wed³ug predefiniowanych
œcie¿ek klinicznych, co przyspiesza ich obs³ugê i mo¿e
przyczyniæ siê do podniesienia jakoœci œwiadczeñ.

174

Andrzej Kononowicz, Irena Roterman
Szpitalny System Obs³ugi Pacjenta

Rys. 7. Schemat warstwy logicznej systemu obs³ugi szpitala



9. STANDARDY W BUDOWIE
SYSTEMÓW SZPITALNYCH

Wielka ró¿norodnoœæ zapotrzebowañ u¿ytkowników
systemów szpitalnych powoduje, i¿ trudno jest znaleŸæ
jedno uniwersalne narzêdzie spe³niaj¹ce wszystkie wy-
magania. Z tego wzglêdu w praktyce systemy informa-
tyczne w szpitalach czêsto z³o¿one s¹ z dziesi¹tek mniej-
szych systemów ró¿nych producentów. By zapewniæ
poprawn¹ wymianê informacji w tak heterogennym œro-
dowisku, potrzebne s¹ wspólne, powszechnie zaaprobo-
wane sposoby wymiany danych.

Jedn¹ z najbardziej zas³u¿onych organizacji na polu
standaryzacji aplikacji w s³u¿bie zdrowia jest HL7 (Health
Level 7). Nazwa pochodzi od siódmej warstwy modelu
sieciowego OSI, dotycz¹cej specyfikacji interfejsów,
którymi porozumiewaj¹ siê aplikacje – w tym przypad-
ku aplikacje medyczne. Du¿¹ popularnoœæ przyniós³
organizacji zaproponowany protokó³ wymiany danych
tekstowych w aplikacjach medycznych [20]. Obecnie
najczêœciej spotyka siê protokó³ HL7 w wersji 2.x lub 3.

Organizacja HL7 opracowa³a równie¿ obiektowy
model danych, który nazwano HL7 RIM (Reference
Information Model). Jest on podstaw¹ budowy nowych
systemów medycznych. CDA (Clinical Document Archi-
tecture) [21] jest specyfikacj¹ HL7, okreœlaj¹c¹ szablo-
ny dokumentów medycznych w formacie XML. Specy-
fikacja HL7 nazwana CCOW (Clinical Context Object
Workgroup) definiuje protokó³ synchronizacji konteks-
tu aplikacji medycznych. Umo¿liwia on na przyk³ad prze-
³¹czanie pomiêdzy ró¿nymi programami medycznymi
uruchomionymi na jednym komputerze bez konieczno-
œci wielokrotnego logowania i wyszukiwania tego sa-
mego rekordu pacjenta.

Mówi¹c o standardach w szpitalnych systemach in-
formatycznych, trzeba oczywiœcie wspomnieæ o stan-
dardzie wymiany medycznych zdjêæ diagnostycznych
DICOM, maj¹cym zastosowanie m.in. w systemach kla-
sy PACS. Istotne znaczenie (szczególnie w warunkach
europejskich) ma równie¿ rodzina specyfikacji opraco-
wanych przez komitet techniczny ds. informatyki w s³u¿-
bie zdrowia (ISO/TC215) Europejskiego Komitetu Nor-
malizacyjnego CEN. Specyfikacje tej organizacji do-
tycz¹ wielu aspektów elektronicznego rekordu pacjenta,
takich jak elektroniczne karty pacjenta, zagadnienia
bezpieczeñstwa i ochrony danych w s³u¿bie zdrowia,
a tak¿e standardów wymiany wiadomoœci w szpitalach.

Warta odnotowania jest inicjatywa OpenEHR zmie-
rzaj¹ca do opracowania zaakceptowanego powszechnie
standardu elektronicznego rekordu pacjenta [4, 22].

10. PRZYK£ADY

Ze wzglêdu na ogromn¹ liczbê oferowanych rozwi¹zañ,
dokonanie pe³nego przegl¹du istniej¹cych w praktyce
systemów obs³ugi szpitala jest niemo¿liwe w ramach

niniejszego rozdzia³u. By³oby to równie¿ ma³o prak-
tyczne, gdy¿ w momencie ukazania siê tego podrêczni-
ka w ksiêgarniach by³by ju¿ nieaktualny, ze wzglêdu na
szybko zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê na rynku oprogramo-
wania medycznego. Osoby zainteresowane aktualnym
przegl¹dem oferowanych systemów odsy³amy do dostêp-
nych w Internecie katalogów oprogramowania [23, 24].

Niemniej pragniemy jednak zwróciæ uwagê na dwa
systemy szpitalne – WorldVistA [25–27] (rys. 8) oraz
Care2x [9] (rys. 8), szczególne ze wzglêdu na fakt, i¿ s¹
one dostêpne bezp³atnie w Internecie na zasadach open-
-source [29]. Z jednej strony oprogramowanie to sta-
nowi doskona³e rozwi¹zanie dla ubo¿szych szpitali,
które nie mog¹ pozwoliæ sobie na komercyjny produkt,
z drugiej – jest wspania³ym Ÿród³em wiedzy dla osób za-
interesowanych budow¹ systemów szpitalnych.

W polskich warunkach na uwagê zas³uguje wielki
program informatyzacji szpitali rozpoczêty w 2001 roku,
gdy z funduszy uzyskanych z po¿yczki Banku Œwiato-
wego, wdro¿ono szpitalne systemy obs³ugi pacjenta
w 260 polskich szpitalach [28].

11. PRZYSZ£OŒÆ
SYSTEMÓW SZPITALNYCH

Osi¹gniêcia bioinformatyki otwieraj¹ nowe, fascynu-
j¹ce perspektywy przed szpitalnymi systemami obs³ugi
pacjenta. Ju¿ wkrótce do elektronicznego rekordu pa-
cjenta mo¿e do³¹czyæ informacja na temat jego materia-
³u genetycznego. Umo¿liwi to indywidualne dobieranie
terapii, jak i testów profilaktycznych.

Rozwój telemedycyny pozwoli prawdopodobnie ju¿
wkrótce na zdalne konsultacje prostszych przypadków
bezpoœrednio z domu pacjenta. Inteligentne urz¹dzenia
monitoruj¹ce stan pacjenta bêd¹ mog³y przesy³aæ dane
bezpoœrednio do systemu szpitalnego, czuwaj¹cego
ca³y czas nad stanem pacjenta. Niepokoj¹ce zjawiska
wykryte przez system bêd¹ niezw³ocznie zg³aszane le-
karzowi.

12. PODSUMOWANIE

Medycyna, w tym terapia szpitalna, jest dziedzin¹ nie-
zmiernie dynamicznie zmieniaj¹c¹ siê w czasie. Z jed-
nej strony, szpitalny system obs³ugi pacjenta powinien
byæ systemem zachowawczym, z drugiej jednak strony
konieczna jest jego elastycznoœæ i mo¿liwoœæ sta³ego
dostosowywania do zmieniaj¹cych siê warunków ze-
wnêtrznych oraz przyjêtych standardów postêpowania.
Jak to osi¹gn¹æ? W tym przypadku dobrej odpowiedzi
nie ma. Z pewnoœci¹ nale¿y jednak zrozumieæ potrzebê
wprowadzania czêstych zmian i pogodziæ siê z koniecz-
noœci¹ prowadzenia sta³ego monitoringu funkcjonowa-
nia takiego systemu i ustawicznej nad nim „opieki”
w formie uzupe³nieñ, pod¹¿aj¹c za oczekiwaniami u¿yt-
kowników i stosuj¹c nowe mo¿liwoœci techniczne.
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Du¿y stopieñ zró¿nicowania realizowanych funkcji
powoduje, ¿e system obs³ugi pacjenta musi byæ na bie-
¿¹co dostosowywany do indywidualnych wymagañ jed-
nostek medycznych oraz p³atników w zakresie tworzo-
nej dokumentacji sprawozdawczej. Istnieje potrzeba
bie¿¹cej obserwacji zmian zachodz¹cych w koncep-
cjach zarz¹dzania placówkami s³u¿by zdrowia. Nale¿y
tak¿e pamiêtaæ o ci¹gle zmieniaj¹cych siê zaawansowa-
nych technikach diagnostycznych i terapeutycznych
oraz metodach analizy danych na potrzeby wspomaga-
nia decyzji mened¿erskich.

W konkluzji nale¿y podkreœliæ, ¿e zarówno sta³e mo-
nitorowanie zmian, jak i rozbudowa oraz adaptacja sys-
temu do aktualnych standardów powoduj¹, ¿e program
zorientowany na obs³ugê pacjenta w szpitalu wymaga
ci¹g³ych modernizacji i aktualizacji. Jeœli autorom pro-
gramu uda siê to osi¹gn¹æ, nie zaburzaj¹c codziennej
pracy lekarza, bêd¹ mogli stwierdziæ, ¿e ich produkt
odniós³ sukces.

Z ca³¹ pewnoœci¹ opis szpitalnego systemu obs³ugi
pacjenta przedstawiony w niniejszym rozdziale nie wy-
czerpuje tematu. Jest raczej krótk¹ charakterystyk¹ pod-
stawowych elementów tego systemu i wskazaniem na
warunki, które powinien spe³niaæ. Liczba ró¿nych szcze-

gó³owych rozwi¹zañ jest bardzo du¿a. Wa¿na jest jed-
nak zawsze œcis³a wspó³praca informatyka z lekarzami,
dla których dany system jest opracowywany. Ka¿da bo-
wiem specjalizacja medyczna stawia systemowi inne
wymagania i inne ma wobec niego oczekiwania. Najwa¿-
niejsze jest jednak, by system umo¿liwia³ szybk¹ i sku-
teczn¹ pomoc pacjentom oraz u³atwia³ i usprawnia³
pracê lekarzy, nie staj¹c siê dla nich jedynie dodatko-
wym formalno-biurokratycznym obci¹¿eniem.
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6.1.B. Szpitalny System Obs³ugi Pacjenta
Ma³gorzata Siuta, Tomasz Piêciak

1. CZY JU¯ CZAS NA ERÊ CYFROW¥?

Systemy informatyczne stosowane w oœrodkach me-
dycznych to jedne z bardziej z³o¿onych systemów kom-
puterowych z jakimi spotykamy siê poœrednio w ¿yciu.
Podobnie jak w bankach, przemyœle czy organizacjach
rz¹dowych, tego typu us³ugi musz¹ cechowaæ siê przede
wszystkim wysok¹ niezawodnoœci¹ (oznaczaj¹c¹ w ogól-
noœci nieprzerwan¹ pracê), bezpieczeñstwem, znacz¹-
cymi mo¿liwoœciami, ale jednoczeœnie z zachowaniem
prostoty i intuicyjnoœci u¿ytkowania. Nale¿y zdaæ sobie
sprawê, ¿e u¿ytkownikami koñcowymi rozwi¹zañ tego
typu nie bêdzie m³odzie¿ dorastaj¹ca w erze cyfrowej,
a personel medyczny, niejednokrotnie nieprzygotowa-
ny lub czêœciowo przeszkolony w tym zakresie. Minie
zapewne jeszcze trochê czasu zanim zatrze siê ró¿nica
pomiêdzy spo³eczeñstwem wychowanym w dobie kom-
puterów, a osobami patrz¹cymi z dystansem na ten
„grz¹ski grunt”. Znane s¹ przypadki ewidencjonowania
zabiegów medycznych w formie cyfrowej tylko jedne-
go typu, czego przyczyn¹ jest do³¹czony przewodnik do
programu komputerowego stanowi¹cy opis takiego po-
stêpowania. Inne zabiegi z kolei, nie s¹ dodawane przez
personel, a to z powodu stosunkowo trudnej obs³ugi
systemu komputerowego. Oczywiœcie takie sytuacje s¹
niedopuszczalne, a jednak siê zdarzaj¹, zaœ przytoczona
wy¿ej dyskusja ukazuje podstawowe problemy z jakimi
musz¹ zmierzyæ siê projektanci takich systemów oraz
u¿ytkownicy koñcowi (personel medyczny). Zatem,
skoro sprawiaj¹ one tyle trudnoœci, czy s¹ na pewno po-
trzebne? Czy nie wystarczy pozostaæ przy tradycyjnych
katalogach? Miêdzy innymi o tym traktuje ten rozdzia³
otwieraj¹cy sekcjê informatyki medycznej czyli inter-
dyscyplinarnej nauki wywodz¹cej siê z informatyki,
a bêd¹cej syntez¹ nauk œcis³ych, przyrodniczych oraz
przede wszystkim, medycznych.

2. FIZYCZNY SZKIELET SYSTEMU

Szpitalny system informacyjny zapewnia podstawowy
obieg danych wewn¹trz ka¿dego szpitala. Mimo, i¿
mo¿na rozró¿niæ podsystemy dotycz¹ce czêœci admini-
stracyjno-menad¿erskiej oraz klinicznej, to jednak powi-
nien stanowiæ zintegrowan¹ ca³oœæ. Postêp technologii
cyfrowej w wielu przypadkach umo¿liwi³ zast¹pienie
plików papieru przez nowoczesny sprzêt komputerowy,
dziêki czemu mówimy o szpitalnym systemie informa-
tycznym.

Struktura takiego systemu oparta jest o wewnêtrzn¹
sieæ komputerow¹ (zwan¹ krótko Intranet) s³u¿¹c¹ do
integracji urz¹dzeñ odpowiedzialnych za akwizycjê syg-
na³ów biomedycznych, bazê danych zawieraj¹c¹ infor-
macjê o przebiegu leczenia poszczególnych pacjentów
i przechowuj¹c¹ zapisy badañ, czy grupy serwerów od-
powiadaj¹cych za udostêpnianie takich us³ug jak poczta
e-mail i serwery WWW (poprzez które mo¿e byæ pub-
likowany Biuletyn Informacji Publicznej czy informa-
tor dla zwiedzaj¹cych). Ca³oœæ natomiast, najczêœciej
pod³¹czona jest do ogólnoœwiatowej sieci Internet po-
przez dedykowany system komputerowy bêd¹cy œcian¹
ogniow¹ reguluj¹c¹ dostêp z zewn¹trz do poszczegól-
nych modu³ów oraz zapewniaj¹cy podstawow¹ ochronê
danych przed osobami niepowo³anymi. Oczywiœcie we-
wnêtrzna sieæ komputerowa musi cechowaæ siê nieza-
wodnoœci¹ oraz przede wszystkim, szybkoœci¹ przesy³u
informacji, którymi niejednokrotnie s¹ dane w postaci
obrazów medycznych czy staj¹ce siê coraz bardziej po-
pularne wideokonferencje. Dlatego te¿ do po³¹czenia
poszczególnych budynków szpitala stosuje siê ³¹cza
œwiat³owodowe (najczêœciej wielomodowe), czyli spe-
cjalne w³ókna szklane, w których odbywa siê propaga-
cja fal elektromagnetycznych o czêstotliwoœciach optycz-
nych. Ze wzglêdu na du¿y koszt oraz trudnoœci w ³¹cze-
niu œwiat³owodów nie stosuje siê ich w bezpoœrednich
przy³¹czach komputerów i urz¹dzeñ medycznych. Wyko-
rzystuje siê natomiast specjalne przetworniki optyczno-
-elektryczne i elektro-optyczne, dziêki którym okablo-
wanie w ramach poszczególnych piêter jest ju¿ realizo-
wane za pomoc¹ przewodu UTP kategorii 5 (5e), zaœ
w miejscach szczególnie nara¿onych na dzia³anie silne-
go pola elektromagnetycznego mog¹cego zak³óciæ trans-
misjê danych (aparaty rentgenowskie, aparaty s³u¿¹ce
do rezonansu magnetycznego), wykorzystuje siê spe-
cjalny rodzaj przewodu z warstw¹ ochronn¹ (tzw. ekra-
nowany) FTP/STP kategorii 5 (5e). Rozwój telekomu-
nikacji zapewni³ ³atwy dostêp do ³¹cz bezprzewodo-
wych, które s¹ realizowane w nowoczesnych oœrodkach
medycznych. Ten stan rzeczy pozwala personelowi me-
dycznemu na mobilny dostêp do danych pacjenta bez-
poœrednio przy jego ³ó¿ku. Innym zagadnieniem nato-
miast pozostaje ³¹cznoœæ z zamiejscowymi oœrodkami
szpitala. W tym celu wykorzystuje siê wirtualne sieci
prywatne (ang. Virtual Private Network) wypieraj¹ce
bardzo szybko sieci prywatne ze wzglêdu na ich koszt.
Podstawowa ró¿nica miêdzy nimi polega na wykorzysta-



niu sieci Internet dla wirtualnej sieci prywatnej (rys. 1),
zaœ ³¹cza dzier¿awionego dla sieci prywatnej. Poprzez
wspomniane wczeœniej œciany ogniowe realizowane s¹
po³¹czenia miêdzy poszczególnymi oddzia³ami szpitala
(tzw. tunele), które zapewniaj¹ oprócz bezpieczeñstwa
wymiany informacji równie¿ kompresjê danych co czy-
ni je bardzo efektywnymi nawet na s³abych ³¹czach in-
ternetowych. Z punktu widzenia u¿ytkownika takiej sie-
ci wêz³y koñcowe s¹ przeŸroczyste, czyli takie które nie
maj¹ fizycznego po³¹czenia miêdzy sob¹, a jedynie lo-
giczn¹ spójnoœæ.

Stworzenie sprawnego systemu ³¹cz¹cego poszcze-
gólne czêœci szpitala oraz jego filie to dopiero pocz¹tek
infrastruktury informatycznej. Zupe³nie inn¹ kwesti¹
jest oprogramowanie tam dzia³aj¹ce oraz niejednokrot-
nie bagatelizowane bezpieczeñstwo danych personalnych,
które nie tylko mog¹ zostaæ sfa³szowane, ale przede
wszystkim dostaæ siê w niepowo³ane rêce.

3. ELEKTRONICZNE SYSTEMY
ZAPISU DANYCH PACJENTA

Nowe techniki diagnostyczne dostarczaj¹ personelowi
szpitala coraz wiêcej informacji na temat stanu pacjen-
tów. Aby jednak dokonaæ prawid³owej diagnozy nale¿y
wzi¹æ pod uwagê wszystkie dostêpne informacje. Ze-
branie i jednoczesna analiza ogó³u wyników badañ jest
utrudniona, gdy personel ma do czynienia z licznymi ich
Ÿród³ami, przyk³adowo: samodzielne zdjêcia rentge-
nowskie, USG, przebieg badania EKG, oraz trendy tem-
peratury cia³a. A wszystko to w postaci oddzielnych do-
kumentów, najczêœciej niestety w wersji papierowej.
Dodatkowym problemem, zw³aszcza w krytycznych
przypadkach (na przyk³ad transportowanych pacjen-
tów), jest niepe³na dokumentacja ich stanu, oraz ubytki
w przekazywanych informacjach pomiêdzy personelem.
Bior¹c pod uwagê ca³okszta³t, ³atwo zrozumieæ starania

oraz tendencjê do gromadzenia wszystkich danych na
temat pacjenta w postaci jednolitego systemu.

4. PROWADZENIE PODSTAWOWEJ
DOKUMENTACJI PACJENTA

Obecnie polskie prawo medyczne wymaga prowadze-
nia ca³kowitej dokumentacji pobytu pacjenta w szpitalu
w postaci papierowej, a nastêpnie przechowywania jej
w archiwum przez co najmniej piêæ lat. Gdyby przepi-
saæ œredni¹ dokumentacjê jednorazowego pobytu na
Oddziale Intensywnej Terapii osoby doros³ej, na jedn¹
wstêgê papieru o szerokoœci kartki A4, mia³aby ona d³u-
goœæ 75 m, natomiast w przypadku przedwczeœnie uro-
dzonego noworodka, o masie urodzeniowej ok. 500 g,
dokumentacja taka osi¹gnê³aby d³ugoœæ ok. 300 m.

Podczas wszechstronnych analiz wydajnoœci pracy
szpitala prowadzone by³y równie¿ obserwacje maj¹ce
na celu wyznaczenie czasu jaki personel opiekuj¹cy siê
pacjentem spêdza na poszczególnych procedurach.

Ma³gorzata Siuta, Tomasz Piêciak
6.1.B. Szpitalny system obs³ugi pacjenta

Rys. 1. Po³¹czenie realizowane za pomoc¹ tunelu VPN

Rys. 2. „Papierowy” zapis pojedynczego badania mo¿e byæ
bardzo d³ugi

Rys. 3. Czas spêdzany przez personel na stanowisku opieki1

1 Na podstawie danych uzyskanych dziêki uprzejmoœci firmy Dräger Medical.



Schemat przedstawiony na rysunku 3 obrazuje roz-
k³ad czasu spêdzanego przez personel na pojedynczym
stanowisku intensywnej opieki. Jak widaæ obecnie naj-
wiêcej czasu, oprócz przy wezg³owiu ³ó¿ka gdzie pro-
wadzona jest bezpoœrednia opieka, personel spêdza
w „nogach” ³ó¿ka gdzie uzupe³nia papierowe karty pa-
cjenta. Zastosowanie dokumentacji elektronicznej, do
której wiêkszoœæ informacji bêdzie trafia³a automatycz-
nie, z urz¹dzeñ diagnostycznych oraz urz¹dzeñ pod³¹-
czonych do pacjenta, pozwoli na poœwiêcenie wiêkszej
iloœci czasu opiece nad pacjentem.

Tworzenie kart pacjenta, zarówno tych papierowych
jak i elektronicznych, wymaga od personelu szpitalnego
dyscypliny we wprowadzaniu informacji. Plusem elekt-
ronicznego gromadzenia oraz przechowywania danych
jest wysoka odpornoœæ na b³êdy – wprowadzaj¹cy dane
s¹ kontrolowani przez system, czy wpisywane informacje
s¹ prawid³owe pod k¹tem formatu, zakresu wielkoœci itp.
W przypadku klasycznego (rêcznego na papierze) pro-
wadzenia historii pobytu pacjenta w szpitalu mo¿e dojœæ
do przek³amañ i b³êdów z wielu przyczyn… (rys. 4).

5. NOWOCZESNE SYSTEMY SZPITALNE

Opisane szczegó³owo w kolejnym rozdziale nowo-
czesne systemy szpitalne pozwalaj¹ na integracjê infor-
macji wprowadzanych przez personel medyczny (lekarzy
i pielêgniarki) z wynikami badañ (zdjêcia RTG, MRI,

USG, TK itp.), oraz informacjami gromadzonymi na
bie¿¹co z aparatury medycznej pod³¹czonej do pacjenta
(EKG, pomiar temperatury, saturacji SpO2, informacje
na temat trwaj¹cych infuzji lub prowadzonej wentylacji
mechanicznej oraz wiele, wiele innych). Zebranie wszyst-
kich tych informacji pozwala na optymalizacjê pracy
osób prowadz¹cych opiekê, minimalizacjê pope³nia-
nych b³êdów, a tym samym przyspieszenie powrotu do
zdrowia pacjenta.

Coraz czêœciej tworzone s¹ systemy maj¹ce na celu
wspomaganie diagnozowania przez integracjê zebranych
informacji i poszukiwanie zwi¹zków pomiêdzy nimi.
Systemy takie „podpowiadaj¹” lekarzom, jakie mog¹
byæ przyczyny zaistnia³ych problemów i wskazuj¹ przy-
k³adowe mo¿liwoœci ich rozwi¹zania. Systemy takie
bêd¹ niew¹tpliwie przysz³oœci¹ elektronicznego wspo-
magania medycyny zw³aszcza w obliczu ci¹g³ego roz-
woju metod diagnozowania oraz leczenia.

Obecnie tworzone s¹ ju¿ systemy ró¿norodnie wspo-
magaj¹ce pracê personelu. Ze wzglêdu na wszechstron-
noœæ i rozbudowanie przytoczymy tutaj przyk³ad sys-
temu Infinity Acute Care System firmy Dräger Medical.
System ten, sk³adaj¹cy siê z rozwi¹zañ typowo informa-
tycznych oraz udoskonalonych urz¹dzeñ medycznych,
zapewnia integracjê wyników badañ pochodz¹cych ze
wszystkich urz¹dzeñ diagnostycznych znajduj¹cych siê
w szpitalu, z informacjami pochodz¹cymi z aparatury
pod³¹czonej do pacjenta oraz danymi wprowadzanymi
bezpoœrednio przez personel (przyk³adowo dane demo-
graficzne pacjenta). G³ównym zadaniem systemu jest
bezustanne monitorowanie stanu pacjenta, od momentu
przekroczenia przez niego progu szpitala2, oraz zapew-
nienie opiekunom dostêpu do wszystkich przydatnych
informacji3. Dodatkowo wszechstronnoœæ oferowanych
rozwi¹zañ pozwala na optymalizacjê pracy szpitala oraz
ograniczenie pope³niania b³êdów podczas prowadzenia
opieki. Bardzo obrazowym, ³atwym do zrozumienia,
a przede wszystkim ciekawym rozwi¹zaniem zastoso-
wanym w tym systemie jest RFID (Radio Frequency
Identification, rys. 5), polegaj¹cy na wykorzystaniu
wbudowanych w uk³ad oddechowy pacjenta4 chipów do
transportowania informacji na temat prowadzonej me-
chanicznej wentylacji, ma to ogromne znaczenie zw³asz-
cza podczas transportu chorego oraz zamiany respirato-
ra – po pod³¹czeniu rur uk³adu pacjenta do nowego re-
spiratora, jest on automatycznie programowany zgodnie
z ustawieniami stosowanymi na poprzednim respirato-
rze. Takie rozwi¹zanie znacznie skraca czas zwi¹zany
z pod³¹czaniem nowego urz¹dzenia, a przede wszyst-
kim minimalizuje mo¿liwoœci pope³nienia b³êdów.
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Rys. 4. Podczas tworzenia „papierowej” dokumentacji
pacjenta mo¿e nam przeszkadzaæ wiele chochlików…

2 Planowane jest aby w przysz³oœci systemy szpitalne rozpoczyna³y prowadzenie zapisu informacji o pacjencie ju¿ podczas pro-
wadzenia akcji ratunkowej przez personel karetki.

3 Czêœæ aparatury sk³adaj¹cej siê na ca³e rozwi¹zanie, przyk³adowo usprawnione aparaty do znieczulania, wyposa¿ona jest
w protoko³y wspomagaj¹ce prowadz¹cych opiekê w podejmowaniu decyzji klinicznych.

4 Uk³ad oddechowy pacjenta jest to zestaw odpowiednich drenów (swego rodzaju rur), przez które transportowana jest mie-
szanka gazów oddechowych z respiratora do pacjenta.



Du¿e znaczenie medycyny dla ludzkoœci, ogrom
wiedzy z ni¹ zwi¹zanej oraz jej ci¹g³y postêp wymusza
na szpitalnych systemach obs³ugi pacjenta niezawod-
noœæ, wszechstronnoœæ, bezustann¹ ewolucjê oraz d¹¿e-
nie do usprawnienia procesu diagnozowania i wszyst-
kich procesów prowadzenia opieki. Œwiatowe tendencje
finansowania i rozwoju s³u¿by zdrowia wskazuj¹, i¿
skuteczne systemy, spe³niaj¹ce wszystkie wspomniane
wymagania, ju¿ w niedalekiej przysz³oœci stan¹ siê pod-
stawami sprawnie dzia³aj¹cych szpitali i klinik.
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6.2.A. Specjalizowane archiwa medyczne,
bazy danych

Wies³aw Wajs, Jacek J. Pietrzyk

1. BAZY DANYCH W MEDYCYNIE

W poprzednim podrozdziale przedstawiono zarys ogól-
ny szpitalnego systemu obs³ugi pacjenta. Wa¿nym stwier-
dzeniem tam zawartym jest zdanie mówi¹ce, ¿e „Pod-
staw¹ dobrej organizacji szpitala jest sprawny przep³yw
i dostêp do informacji”. Ta myœl le¿y u podstaw realiza-
cji systemów elektronicznych, które wspó³czeœnie mo-
g¹ realizowaæ cele i zadania stawiane przez œrodowiska
realizuj¹ce us³ugi na rzecz pacjenta. Intensywnie rozwi-
jane s¹ nowe metody i procedury medyczne w oparciu
o elektroniczny sprzêt diagnostyczny i terapeutyczny.

W tym podrozdziale odniesiemy siê do zagadnienia
realizacji przetwarzania informacji w sposób, który wy-
ka¿e celowoœæ i mo¿liwoœæ realizacji stawianych wspó³-
czeœnie celów i zadañ w dziedzinie medycyny. W pierw-
szej kolejnoœci zostanie przybli¿ona problematyka baz
danych w medycynie. Budowa i eksploatacja baz da-
nych jest zagadnieniem bardzo rozleg³ym, a tak¿e kosz-
townym w realizacji. Jednak fakt posiadania bazy danych,
czy nale¿a³oby raczej powiedzieæ posiadanie rozproszo-
nego systemu baz danych, jest warunkiem koniecznym
dobrej organizacji szpitala. Nie jest to niestety warunek
wystarczaj¹cy, co mo¿e prowadziæ do nadmiernych ocze-
kiwañ ze strony zainteresowanych œrodowisk. W dodat-
ku zadania i wymagania stawiane elektronicznym sys-
temom szpitalnym s¹ z³o¿one i wysokie. Wynika to
z wielu ró¿nych przes³anek. Do najwa¿niejszych nale¿¹
te wynikaj¹ce z terminowoœci i dok³adnoœci zapisu oraz
opisu zjawisk odnosz¹cych siê bezpoœrednio do decyzji
o sposobie postêpowania przez personel medyczny wo-
bec pacjenta. Wa¿ne s¹ tak¿e inne przes³anki wynika-
j¹ce z administrowania i zarz¹dzania szpitalem. Popraw-
noœæ zapisu danych w systemach szpitalnych mo¿na
porównaæ do elektronicznych systemów bankowych,
a z³o¿onoœæ i stopieñ skomplikowania procedur opisu-
j¹cych stan zdrowia chorego trudno porównaæ z innymi
znanymi systemami. Celem tego paragrafu jest przybli-
¿enie metod i algorytmów oraz œrodowiska programo-
wania wspó³czesnych systemów informatycznych, ze
szczególnym uwzglêdnieniem systemów sieciowych.
Systemy sieciowe zyska³y powszechne uznanie dziêki
zastosowaniu technologii INTERNET. Technologia
INTERNET to nie tylko mo¿liwoœæ po³¹czenia kom-
puterów, ale przede wszystkim mo¿liwoœæ po³¹czenia
ró¿nych systemów informatycznych i zwiêkszenie mo-
cy obliczeniowych.

Paragraf podzielono na trzy czêœci. W pierwszej
zawarto podstawowe wiadomoœci o bazach danych. Druga
czêœæ zawiera informacje dotycz¹ce baz danych zbiera-
j¹cych dane z systemu elektronicznych urz¹dzeñ me-
dycznych. Dane z urz¹dzeñ s¹ bezpoœrednio wprowadza-
ne do bazy. W trzeciej czêœci zawarto podstawowe wia-
domoœci zwi¹zane z zabezpieczeniami systemów kom-
puterowych.

We wstêpie wprowadzimy podstawowe pojêcia u¿y-
wane w bazach danych. Terminologia zostanie ograni-
czona do grupy u¿ytkowników baz danych. Nie bêdzie-
my odnosiæ siê do okreœleñ z zakresu projektowania baz
danych.

Baza Danych to zbiór danych zapisanych na noœni-
kach informacji. Ponadto, Baza Danych to zbiór prog-
ramów u¿ytkowych operuj¹cych na tych danych. Pro-
gramy u¿ytkowe dotycz¹ typowych sposobów przetwa-
rzania informacji takich jak: wprowadzanie, usuwanie,
wyszukiwanie, aktualizacja. Bazy danych w szpitalu
klinicznym Medyczne bazy danych mo¿na rozpatrywaæ
w dwóch aspektach. Z perspektywy jednostki medycz-
nej reprezentowanej przez samodzielny Oddzia³, Kli-
nikê lub Szpital, stanowi¹cy zespó³ oddzia³ów i klinik.
Z perspektywy populacyjnej w odniesieniu do polityki
zdrowotnej prowadzonej na terenie konkretnego regio-
nu lub kraju. Niezale¿nie od powy¿szych aspektów,
z punktu widzenia lekarza jako u¿ytkownika bazy da-
nych, istnieje kilka istotnych warunków, które powinna
spe³niaæ u¿yteczna baza danych. Konstrukcja bazy po-
winna byæ przyjazna dla u¿ytkownika. Baza danych po-
winna dopuszczaæ umieszczenie zarówno parametrów
iloœciowych, jak i jakoœciowych. W bazach danych po-
winna istnieæ mo¿liwoœæ automatycznej i ci¹g³ej rejes-
tracji danych z urz¹dzeñ medycznych, na przyk³ad z mo-
nitorów, respiratorów czy analizatorów okreœlaj¹cych
w czasie rzeczywistym stan homeostazy ustroju. Baza
danych musi umo¿liwiaæ dokonywanie ró¿norodnych
analiz danych z wykorzystaniem systemu zapytañ oraz
wielostopniowych filtrów. Baza danych musi umo¿li-
wiaæ transferowanie surowych danych otrzymanych po-
przez zastosowanie jêzyka SQL do pakietów statys-
tycznych celem przeprowadzenia analizy statystycznej.
Konstrukcja bazy musi zapewniaæ znacz¹cy zysk czasu,
wynikaj¹cy z praktycznego zastosowania bazy w sto-
sunku do czasu jaki nale¿y poœwiêciæ na wprowadzenie
danych dotycz¹cych pacjenta. Z perspektywy jednostki



medycznej (klinika/szpital) bazy danych znajduj¹ zasto-
sowanie w kilku obszarach dzia³ania. Sa to: rejestracja
procedur diagnostyczno-leczniczych, opracowanie stra-
tegii dzia³alnoœci szpitala, monitorowanie jakoœci lecze-
nia, a tak¿e prowadzenie dzia³alnoœci naukowej. Odnie-
siemy siê bli¿ej do tych punktów. Obecny system finan-
sowania jednostek medycznych wymaga, aby ka¿de ba-
danie dodatkowe, konsultacja, zabieg oraz zastosowany
lek zosta³ odnotowany w dokumentacji pacjenta. Wyko-
rzystanie do tego celu bazy danych pozwoli³oby uzys-
kaæ zestawienie dla potrzeb szpitala oraz NFZ odnoœnie
kosztów, rodzaju oraz metod diagnostycznych i terapeu-
tycznych. Szybki wgl¹d w zakres œwiadczonych us³ug
medycznych oraz znajomoœæ kosztów leczenia i diag-
nostyki pozwol¹ na optymalne zarz¹dzanie szpitalem.
Informacje te wp³ywaj¹ na rodzaj kontraktu z p³atni-
kiem oraz jego zakres i pozwol¹ na lepsze wykorzysta-
nie zasobów szpitala oraz promowania tych jednostek,
które osi¹gaj¹ lepsze wyniki terapeutyczne za pomoc¹
bardziej ekonomicznych dzia³añ. Jednym z podstawo-
wych celów nowoczesnej medycyny jest poszukiwanie
lepszych, bardziej skutecznych metod diagnostyki oraz
metod leczenia. Do realizacji tego celu s³u¿¹ badania
kliniczne. W toku ich realizacji testuje siê nowe metody
diagnostyczne oraz nowe leki. Warunkiem, aby uzys-
kane wyniki spe³nia³y kryteria EBM (Evidence Based
Medicine) jest nie tylko prawid³owo okreœlony protokó³
badañ, ale tak¿e odpowiedni zakres monitorowania pa-
cjentów podczas badania oraz po jego zakoñczeniu. Po-
siadanie bazy danych pozwalaj¹cej na rejestrowanie tes-
towanych parametrów w czasie rzeczywistym stanowi
niezwykle cenne narzêdzie dla rzetelnej analizy i oceny
punktów koñcowych badania. Wyposa¿enie bazy w sys-
tem filtrów umo¿liwia przeprowadzenie wielop³asz-
czyznowych analiz statystycznych pozwalaj¹cych na
wiarygodn¹ ocenê zale¿noœci. Kolejnym istotnym ele-
mentem baz danych medycznych jest perspektywa kon-
struowania baz wiedzy. Bazy wiedzy tworzone s¹ drog¹
konfrontacji informacji bêd¹cych pochodn¹ doœwiad-
czenia oraz praktyki lekarskiej z wynikami analiz uzys-
kanych z bazy danych w odniesieniu do obiektywnych
punktów koñcowych okreœlaj¹cych efekt postêpowania
diagnostycznego oraz wyniki leczenia. Rzetelnoœæ i wia-
rygodnoœæ bazy wiedzy zale¿y zatem od doœwiadczenia
lekarza oraz liczebnoœci populacji chorych, na podstawie
której zosta³a utworzona baza danych. Dobrze skon-
struowana baza wiedzy jest punktem wyjœcia dla budo-
wania systemów ekspertowych wspomagaj¹cych decy-
zjê podejmowan¹ przez lekarza odnoœnie diagnostyki
oraz leczenia. Szczególnym przyk³adem takiego wspo-
magania s¹ sztuczne sieci neuronowe. Idea ich dzia³ania
polega na procesie uczenia sieci, a po jego zakoñczeniu,
na wykorzystaniu sieci w procesie decyzyjnym. Im lep-
sza i dok³adniejsza baza danych, a co skutkuje lepsz¹
baz¹ wiedzy, tym lepsze wyniki uczenia sieci i wiêksza
przydatnoœæ w praktyce klinicznej. Bazy danych s¹ te¿

cennym punktem przy formu³owaniu hipotez badaw-
czych na potrzeby przygotowywanych projektów badañ
klinicznych. Kryteria stawiania i testowania hipotez na-
ukowych sformu³owane przez Karla Poppera zak³adaj¹,
¿e hipoteza powinna byæ niezwykle œmia³a i tym samym
ma³o prawdopodobna. Wed³ug Dana Weavera zdarze-
nia, których dotycz¹ hipotezy badawcze powinny byæ
rzadkie, interesuj¹ce i nieoczekiwane dla badacza. Przy
czym zdarzenie niespodziewane okreœla siê jako zjawis-
ko, którego prawdopodobieñstwo wyst¹pienia w porów-
naniu do innych mo¿liwych zdarzeñ jest niezwykle
ma³e. Testowanie takiej hipotezy ma polegaæ na próbie
wykazania, ¿e jest to hipoteza fa³szywa. Najwiêksze
znaczenie dla nauki maj¹ sytuacje, w których w trakcie
przeprowadzonych badañ lub eksperymentu nie uda siê
wykazaæ fa³szywoœci hipotezy. Sformu³owanie hipote-
zy spe³niaj¹cej kryteria, które sformu³owali Popper
i Weaver, bêdzie tym lepsze im wiêcej informacji od-
noœnie danego problemu zostanie pozyskane z bazy da-
nych. Bazy danych stanowi¹ tak¿e cenn¹ pomoc przy
monitorowaniu procesu terapeutycznego oraz osi¹ganiu
punktów koñcowych leczenia. Ma to szczególne zna-
czenie w odniesieniu do rejestracji i analizy, a tak¿e
dzia³añ niepo¿¹danych leków w aspekcie krótko, ale
przede wszystkim d³ugoterminowym. Dotyczy to tak¿e
wyników leczenia choroby w odniesieniu do g³ównych
efektów, takich jak prze¿ywalnoœæ oraz wyników lecze-
nia choroby w odniesieniu do krótko i d³ugotermino-
wych nastêpstw pod postaci¹ kalectwa. W aspekcie po-
pulacyjnym bazy danych znajduj¹ zastosowanie w dzie-
dzinach badañ populacyjnych prowadzonych przez
wiele oœrodków oraz dzia³añ o charakterze benchmar-
king. W pierwszym przypadku bazy danych pozwalaj¹
stworzyæ jednolity system selekcji, rejestrowania, a na-
stêpnie analizy danych. Takie dzia³ania umo¿liwiaj¹
prowadzenie badañ na du¿ych obszarach obejmuj¹cych
populacjê ca³ego kraju, co pozwala uzyskaæ najbardziej
wiarygodne wyniki. W drugim, stanowi¹ system umo¿-
liwiaj¹cy dokonanie porównañ efektywnoœci leczenia
pomiêdzy oœrodkami korzystaj¹cymi z tej samej bazy
danych . Pozwala to na szybkie wykrywanie objawów
niepo¿¹danych terapii oraz monitorowania ich skutków.
Ale najwa¿niejszym celem tej metody jest sta³e porów-
nywanie oœrodków w odniesieniu do tych samych punk-
tów koñcowych, a w efekcie identyfikacja oœrodków
o lepszych wynikach w stosunku do pozosta³ych. Kolej-
nym krokiem jest analiza stosowanych procedur celem
ustalenia, które elementy mog¹ wp³ywaæ na poprawê,
a które na pogorszenie wyników leczenia. Tego typu
dzia³anie jest od wielu lat stosowane powszechnie
w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do oddzia³ów
neonatologicznych. Wprowadzenie tego systemu w Pol-
sce wydaje siê tylko kwestia czasu, poniewa¿ stanowi to
podstawê dla strategicznych analiz odnoœnie zmian
w zakresie praktyki zdrowotnej w naszym kraju. Nie ma
zatem w¹tpliwoœci odnoœnie celowoœci i zasadnoœci
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wprowadzenia w jednostkach ochrony zdrowia me-
dycznych baz danych. Przy ich konstruowaniu nale¿y
jednak pamiêtaæ o specyfice parametrów medycznych
generuj¹cych szereg problemów technicznych. Podsta-
wowe trudnoœci jakich nale¿y oczekiwaæ przy formu³o-
waniu baz danych wynikaj¹ z dynamicznego, trudnego
do opisania metodami matematycznymi, charakteru pro-
cesów patologicznych oraz wieloparametrowej i zmie-
niaj¹cej siê w czasie i trudnej do zdefiniowania charak-
terystyki stanów zdrowia i choroby pacjenta. Trudnoœci
w uzyskaniu jednoznacznej i mo¿liwej do okreœlenia za
pomoc¹ parametrów iloœciowych definicji ró¿nych sta-
nów klinicznych. Trudnoœci w zapisie danych jakoœcio-
wych (opisowych) charakteryzuj¹cych stan chorego.

2. ARCHITEKTURA SYSTEMÓW
BAZ DANYCH

W architekturze systemu baz danych rozpatruje siê trzy
ogólne poziomy: wewnêtrzny, pojêciowy i zewnêtrzny.
Poziom wewnêtrzny jest najbli¿ej pamiêci fizycznej
i odnosi siê do sposobu w jakim dane s¹ rzeczywiœcie
pamiêtane. Poziom zewnêtrzny jest najbli¿szy progra-
miœcie i odnosi siê do sposobu przedstawienia danych
w programie. Poziom pojêciowy jest poziomem poœred-
nim pomiêdzy pozosta³ymi poziomami. Pomiêdzy u¿yt-
kownikiem a baz¹ danych wystêpuj¹ trzy warstwy poœ-
rednicz¹ce. Pierwsza warstwa obejmuje poœrednictwo
u¿ytkownika i odnosi siê do wyst¹pienia rekordu ze-
wnêtrznego. Poprzez t¹ warstwê u¿ytkownik komuni-
kuje siê z systemem zarz¹dzania baz¹ danych. System
zarz¹dzania baz¹ danych poprzez warstwê poœredni-
ctwa rekordu pamiêtanego komunikuje siê z warstw¹
znan¹ jako metoda dostêpu. Ta warstwa odnosi siê do
wyst¹pienia rekordu pamiêtanego. Warstwa okreœlona
jako poœrednictwo rekordu fizycznego komunikuje siê
z baz¹ danych. W warstwie tej wystêpuje rekord fizycz-
ny. Tablice baz danych s¹ nazywane relacjami. Wiersze
tych tablic nazywa siê krotkami. Kolumny tych tablic
nazywa siê atrybutami.

3. BUDOWANIE BAZY DANYCH

Do zbudowania bazy danych u¿ywa siê narzêdzia zwa-
nego Systemem Zarz¹dzania Baz¹ Danych (ang. Datab-
ase Management System – DBMS). DBMS nazywa siê
niekiedy Systemem Zarz¹dzania Relacyjn¹ Baz¹ Da-
nych (ang. Relational Database Management System –
RDBMS). Przyk³ady takich systemów zarz¹dzania to
ORACLE, ACCESS albo SQL Server. Relacyjna baza
danych jest fizyczn¹ implementacj¹ modelu relacyjne-
go, który jest modelem danych. Przez termin „model da-
nych” nale¿y rozumieæ opis pojêciowy przestrzeni za-
gadnienia. Model ten obejmuje definicjê ró¿nych encji.
Encja to na przyk³ad „noworodek”. Atrybuty encji to na
przyk³ad: nazwisko, imiê, Apgar score, pH. Model da-

nych obejmuje równie¿ opisy powi¹zañ miêdzy encjami
oraz ograniczenia na³o¿one na te powi¹zania. Na przy-
k³ad urz¹dzenie zwane gazometrem mo¿e mieæ ograni-
czenie polegaj¹ce na tym, ¿e mo¿e byæ Ÿród³em piêciu
ró¿nych wielkoœci pomiarowych. W modelu danych nie
ma ¿adnych odniesieñ do fizycznej struktury systemu.
Definicja fizycznej struktury systemu czyli implemen-
tacja tabel i widoków stanowi schemat bazy danych.
Schemat bazy danych jest to prze³o¿enie modelu pojê-
ciowego na jego fizyczn¹ implementacjê za pomoc¹
systemu zarz¹dzania baz¹ danych. Schemat bazy danych
nale¿y do sfery pojêciowej, a nie do sfery fizycznej.
Schemat bazy danych to model danych wyra¿ony w ter-
minach wykorzystywanych nastêpnie do przekazywania
jego opisu aparatowi bazy danych. Korzyœæ z takiego
podejœcia jest taka, ¿e u¿ytkownik uniknie zajmowania
siê fizyczn¹ implementacj¹ bazy danych. Baza danych
to kombinacja struktury oraz danych. Tak rozumiana
baza danych obejmuje zarówno fizyczne tabele, zdefi-
niowane widoki, kwerendy oraz procedury przechowy-
wane, ale tak¿e regu³y wymuszane przez aparat imple-
mentowany w celu ochrony danych. Œrodowisko defi-
niowania danych to na przyk³ad: Microsoft Access,
SQL Enterprise Manager, Microsoft Query. Œrodowisko
programowania aplikacji u¿ytkownika to na przyk³ad:
Microsoft Access, Visual Basic, HTML, ASP, PHP.
Model obiektowy dostêpu do danych to na przyk³ad:
ADO, ODBC.

4. APARAT BAZY DANYCH
– SQL SERVER

Aparaty bazy danych odpowiadaj¹ za fizyczne wyko-
nywanie operacji na danych. Te operacje to: zapamiê-
tanie danych na dysku oraz pobieranie danych z bazy
danych. Access to jedno z narzêdzi do zarz¹dzania ba-
zami danych. Baza danych Access jest przechowywana
w plikach zawieraj¹cych rozszerzenie .mdb. Access do
zarz¹dzania u¿ywa aparatu bazy danych o nazwie Jet.
Aparat mo¿e siê te¿ ³¹czyæ ze Ÿród³ami danych ODBC,
a tak¿e z danymi SQL Serwer. SQL Server to narzêdzie
o architekturze klient-server dla du¿ych systemów baz
danych przeznaczonych dla bardzo wielu u¿ytkow-
ników. Takie narzêdzia jak Access i Visual Basic za-
wieraj¹ proste mechanizmy wi¹zania formatów be-
zpoœrednio ze Ÿród³ami danych. Microsoft, na przyk³ad,
udostêpnia modele obiektowe dostêpu do danych: Data
Access Objects (DAO) lub DAO/ODBCDirect oraz
ActiveX Data Objects (ADO). SQL Server s³u¿y do
wykonywania fizycznych operacji na danych. Poni¿ej
(rys. 1, 2, 3) przedstawiono widok interfejsu graficz-
nego w wersji zrealizowanej medycznej bazy danych.
Trzy kolejne ekrany zawieraj¹ jeden obraz przewijany
na monitorze komputera. Szóste pole od lewej w czwar-
tym wierszu zawiera napis Resp. Przycisk Resp umo¿-
liwia przedstawienie na ekranie danych z respiratora dla
wybranego pacjenta.

CZÊŒÆ 6. INFORMATYKA MEDYCZNA: LUDZKIE DANE W CZELUŒCIACH MASZYN
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Rys. 1. Obraz intefejsu graficznego do bazy danych New Neonatal Information System zrealizowanej przez AGH i CMUJ
w Prokocimiu

Rys. 2. Druga czêœæ ekranu, obraz intefejsu graficznego do bazy danych New Neonatal Information System zrealizowanej
w CMUJ w Prokocimiu



Na ekranie monitora w ca³oœci mo¿na ogl¹daæ obraz
przewijaj¹c go. Na ekranie mo¿na znaleŸæ najwa¿-
niejsze dane dotycz¹ce pacjenta. Do tych danych na-
le¿¹: nazwisko i imiê, kolejne przyjêcie do Kliniki, data
urodzenia, godzina urodzenia, wiek w dniach, d³ugoœæ
dziecka, waga, oznaczenie krwi. Poni¿ej znajduje siê pa-
sek przycisków umo¿liwiaj¹cych przejœcie do tych frag-
mentów interfejsu bazy danych, które s¹ istotne dla ko-
rzystaj¹cego z bazy danych. Napisy umieszczone na
tych przyciskach to: Patients, Admissions, Admission
exam, Prinatal, Progress, Resp, Pe, Labs, Feeding, Di-
scharde, Reports, Comment. W kolejnej linii znajduje
siê wersja do wydruku tej czêœci bazy danych, która do-
tyczy Admission. Nale¿y zwróciæ uwagê na kod pa-
skowy identyfikuj¹cy pacjenta. Kod paskowy u³atwia
identyfikacjê noworodka w ka¿dej sytuacji w kontakcie
u¿ytkownika z baz¹ danych. Poni¿ej zawarto szczegó³o-
we dane dotycz¹ce rodziców pacjenta. Podczas u¿yt-
kowania bazy danych mo¿e siê zdarzyæ nieprzewidzia-
na akcja, w rezultacie której wyœwietlony zostanie ko-
munikat w formie ostrze¿enia razem z podaniem szcze-
gó³ów których dotyczy. Kolejny obraz na ekranie kon-
tynuowany jest od wiersza rozpoczynaj¹cego siê od
„Day phone”.

W tej czêœci obrazu ekranu widaæ sta³¹ czêœæ infor-
macji w jego górnym fragmencie i now¹ czêœæ dotycz¹-
c¹ Additional Contact. Istotne informacje dotycz¹ leka-
rza prowadz¹cego oraz szpitala. Trzecia czêœæ ekranu

przedstawiona na rysunku 3 to obraz intefejsu graficz-
nego do bazy danych New Neonatal Information System
zrealizowanej wtedy gdy wciœniêto przycisk „Resp”.
W rezultacie wykonania opcji „Resp” widzimy pola do-
tycz¹ce dzia³ania respiratora. Po prawej stronie w œrod-
kowej czêœci ekranu widaæ pola danych gazometrii krwi
pacjenta: pH, pCO2, pO2, HCO3, BE, SAT, FiO2 oraz
Ÿród³o danych. Po lewej stronie wystêpuj¹ pola nastaw
respiratora: FiO2, MAP, PIP, PEEP, l/m, TI, AMP, Hz,
Czêstoœæ oraz delta P.

5. DOSTÊP DO SIECIOWEJ
BAZY DANYCH

Dostêp do sieciowej bazy danych zapewnia przegl¹-
darka nazywana tak¿e przegl¹dark¹ sieci Web. Interfejs
klienta umo¿liwia u¿ytkownikowi przegl¹danie doku-
mentów HTML, znajduj¹cych siê w sieci WWW w in-
nej sieci komputerowej, lub na ekranie u¿ytkownika.
Przegl¹darka pozwala na przechodzenie miêdzy hiper-
³¹czami i na przesy³anie plików. Jednym z przyk³adów
przegl¹darki jest program Internet Explorer. Przegl¹-
darka stosuje protokó³ przesy³ania hipertekstu (HTTP).
Protokó³ klient/serwer jest wykorzystywany w celu uzy-
skania dostêpu do informacji w sieci World Wide Web.
W celu uzyskania po³¹czenia wykorzystywany jest
adres IP. Adres IP to unikatowy adres, który jedno-
znacznie identyfikuje komputer host w sieci kompute-
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Rys. 3. Trzecia czêœæ ekranu, obraz intefejsu graficznego do bazy danych New Neonatal Information System zrealizowanej
w CMUJ w Prokocimiu gdy wciœniêto przycisk „Resp”



rowej. Adres ten identyfikuje komputer za pomoc¹
32-bitowego adresu, który jest unikatowy w ca³ej sieci
wykorzystuj¹cej zestaw protoko³ów Transmission Con-
trol Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Adres IP jest
reprezentowany w postaci notacji dziesiêtnej z kropka-
mi, które oddzielaj¹ ka¿dy oktet (osiem bitów lub jeden
bajt) adresu IP jako jego wartoœæ dziesiêtn¹. Na przy-
k³ad: 172.16.255.255. Domena internetowa to ostatni
cz³on nazwy domeny w adresie sieciowym. Cz³on ten
identyfikuje typ w³aœciciela adresu (na przyk³ad .com
dla organizacji komercyjnych lub .edu dla instytucji
edukacyjnych) lub geograficzne po³o¿enie adresu, na
przyk³ad .pl dla Polski. Domena jest ostatnim cz³onem
adresu (na przyk³ad www.microsoft.com). Ka¿da do-
mena ma unikatow¹ nazwê. W rozpatrywanych struk-
turach zak³ada siê dwa sposoby wprowadzania danych
do bazy danych. Pierwszy sposób polega na zapisywa-
niu danych do pól przez osobê, która posiada odpowied-
nie uprawnienia. Drugi sposób polega na bezpoœrednim
przekazywaniu danych do bazy z urz¹dzeñ elektronicz-
nych. Ten drugi sposób powinien dominowaæ w opisy-
wanych komputerowych systemach medycznych. Wiêk-
szoœæ wspó³czeœnie stosowanych systemów rozproszo-
nych baz danych stosuje architekturê znan¹ jako klient/
server. Architektura klient/serwer jest to model prze-
twarzania komputerowego, w którym aplikacje typu
klient, uruchomione s¹ na komputerach osobistych lub
biurowych. Aplikacje te uzyskuj¹ dostêp do informacji
znajduj¹cych siê na zdalnych serwerach lub kompute-
rach typu host. Klient, bêd¹cy czêœci¹ aplikacji jest wy-
posa¿ony w zestaw oprogramowania umo¿liwiaj¹cego
komunikowanie siê z serwerem podczas gdy serwer
udostêpnia scentralizowan¹, wielou¿ytkownikow¹
funkcjonalnoœæ. Klient w sieci lokalnej lub w Internecie
to komputer, który uzyskuje dostêp do wspó³u¿ytkowa-
nych zasobów sieciowych udostêpnianych przez inny
komputer nazywany serwerem. Aplikacja lub proces,
który ¿¹da us³ug od innego procesu lub sk³adnika.
Klient umo¿liwia uzyskiwanie po³¹czenia z komputera-
mi serwerów oraz zarz¹dza informacjami pobranymi
z tych Ÿróde³, a tak¿e je prezentuje. W œrodowisku
klient/serwer zwykle komputerem typu klient jest stacja
robocza. W odniesieniu do obiektów COM jest to pro-
gram, który uzyskuje dostêp lub korzysta z us³ug do-
starczanych przez inne sk³adniki. Model COM (Com-
ponent Object Model) jest to zorientowany obiektowo
model programowania, który definiuje sposób oddzia-
³ywania obiektów wewn¹trz aplikacji lub miêdzy ró¿ny-
mi aplikacjami. W modelu COM, program klienta uzys-
kuje dostêp do obiektu za pomoc¹ wskaŸnika do inter-
fejsu obiektu odpowiedniego zbioru funkcji zwanych
metodami. Pojêcie serwer to termin u¿ywany do okreœ-
lania komputera znajduj¹cego siê w sieci, który wysy³a
pliki do innych komputerów, lub uruchamia odpowied-
nie aplikacje dla innych komputerów znajduj¹cych siê
w sieci. Te aplikacje to oprogramowanie uruchomione
na komputerze serwera i wykonuj¹ce pracê polegaj¹c¹

na udostêpnianiu plików lub uruchomionych aplikacji.
Aplikacja w programowaniu zorientowanym obiekto-
wo jest to fragment kodu, który wymienia informacje
z innym fragmentem kodu na podstawie zg³oszonego
¿¹dania. Jakkolwiek nie przes¹dzaj¹c o innych rozwi¹-
zaniach to w tym opracowaniu bêdziemy siê pos³ugiwaæ
pojêciem serwer sieci Web. Serwer sieci Web jest to
w terminach ogólnych komputer wyposa¿ony w opro-
gramowanie serwera, które wykorzystuje takie proto-
ko³y Internetowe jak HTTP i FTP do odpowiadania na
¿¹dania zg³aszane przez klientów w sieci wykorzystu-
j¹cej protoko³y TCP/IP. Serwer Windows Internet
Name Service (WINS) wykorzystuje protokó³ WINS do
mapowania adresów Internet Protocol (IP) na nazwy
przyjazne dla u¿ytkownika. Do tego celu wykorzysty-
wany jest system nazw domen DNS (Domain Name
System). System nazw domen (DNS) jest to system,
dziêki któremu komputery host znajduj¹ce siê w Inter-
necie maj¹ adresy okreœlone w postaci nazw domen
(na przyk³ad microsoft.com) i adresy IP (takie jak
172.21.13.45). Adresy okreœlone w postaci nazw domen,
s¹ automatycznie t³umaczone na numeryczne adresy IP,
które z kolei wykorzystywane s¹ przez oprogramowa-
nie rozsy³aj¹ce pakiety. DNS jest równie¿ akronimem
us³ugi Domain Name Service czyli narzêdzia interneto-
wego, które jest odpowiedzialne za implementacjê sys-
temu nazw domen. Serwery DNS, zwane tak¿e serwera-
mi nazw, zarz¹dzaj¹ bazami danych zawieraj¹cymi
adresy. U¿ytkownicy korzystaj¹ z nich nieœwiadomie.
Pojêcie serwer wirtualny, nazywany tak¿e witryn¹ sieci
Web jest to komputer wirtualny, który znajduje siê na
serwerze HTTP, lecz który dla u¿ytkownika wygl¹da
jak oddzielny serwer HTTP. Na jednym komputerze
mo¿e znajdowaæ siê kilka serwerów wirtualnych, z któ-
rych ka¿dy mo¿e uruchamiaæ w³asne aplikacje i progra-
my. Ka¿dy serwer ma w³asny dostêp do danych wej-
œciowych i urz¹dzeñ peryferyjnych. Serwer ma tak¿e
w³asn¹ nazwê domeny i adres IP. Serwer prezentuje siê
u¿ytkownikowi jako pojedyncza witryna sieci Web lub
FTP (File Transfer Protocol). Do komunikowania klien-
ta z serwerem u¿ywa siê programu protokó³. Protokó³ to
metoda za pomoc¹ której komputery komunikuj¹ siê
z Internetem. Popularnym protoko³em dla sieci World
Wide Web jest protokó³ HTTP. Do innych popularnych
protoko³ów internetowych nale¿¹ protoko³y: FTP i Tel-
net. Nazwa protoko³u jest czêœci¹ pe³nego adresu URL
danego zasobu. Protokó³ FTP jest to program u¿ywany
do kopiowania plików z komputera zdalnego, lub do
komputera zdalnego, za poœrednictwem sieci korzys-
taj¹cej z protoko³ów Transmission Control Protocol –
Internet Protocol (TCP/IP). Protoko³y te umo¿liwiaj¹
u¿ytkownikom pos³ugiwanie siê poleceniami FTP
w pracy z plikami. Mo¿e to byæ na przyk³ad polecenie
wyœwietlania listy plików i katalogów w zdalnym sys-
temie. Innym bardzo znanym jest protokó³ Internet Pro-
tocol (IP). Jest to czêœæ zestawu protoko³ów Transmiss-
ion Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), która
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to czêœæ jest odpowiedzialna za przesy³anie wiadomoœci
z jednego miejsca sieci do drugiego. Protokó³ IP jest od-
powiedzialny za adresowanie i wysy³anie pakietów
TCP w sieci. Protokó³ IP zapewnia najlepszy, bezpo-
³¹czeniowy system dostarczania pakietów, który jednak
nie gwarantuje tego, ¿e pakiety zostan¹ dostarczone do
miejsca przeznaczenia, ani tego, ¿e zostan¹ odebrane
w takiej kolejnoœci, w jakiej by³y wys³ane. Ogólnie
protokó³ komunikacyjny jest to zbiór zasad, lub standar-
dów, umo¿liwiaj¹cych ³¹czenie siê komputerów ze sob¹
oraz wymianê informacji, przy minimalnej iloœci b³ê-
dów. Niektóre protoko³y komunikacyjne zawieraj¹ inne
protoko³y, takie jak na przyk³ad protoko³y sprzêtowe,
lub protoko³y przesy³ania plików. Przyk³adami takich
protoko³ów s¹ protoko³y: przesy³ania hipertekstu (HTTP),
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/
IP) i protokó³ Architektura Sieci Systemów (Systems
Network Architecture – SNA). Na bazie architektury
kient/server mo¿na utworzyæ sieæ LAN (ang. Local
Area Network). Lokalna sieæ komputerowa to grupa
komputerów i innych urz¹dzeñ obs³uguj¹cych obszar
nie przekraczaj¹cy granic miasta po³¹czonych ³¹czami
komunikacyjnymi, które umo¿liwiaj¹ urz¹dzeniom na
wzajemne oddzia³ywanie. Zwykle, lokalne sieci kom-
puterowe obejmuj¹ ma³e obszary. Mo¿na zoptymalizo-
waæ protoko³y przesy³ania sygna³ów sieciowych w taki
sposób, ¿e bêd¹ umo¿liwiaæ przesy³anie danych z szyb-
koœci¹ osi¹gaj¹c¹ 100 Mb/s. System Data Source Name
(DSN) to nazwa, która mo¿e byæ u¿yta przez dowolny
proces uruchomiony na komputerze. Program IIS (In-
ternet Information Service) korzysta z systemowych
nazw DSN w celu uzyskania dostêpu do Ÿróde³ danych
ODBC. Program „Internet Information Service IIS” jest
to program wchodz¹cy w sk³ad Microsoft Windows
2000 zapewnia pe³ny zestaw narzêdzi i technologii do
szybkiego prostego tworzenia aplikacji internetowych
baz danych. Pomimo licznych ograniczeñ HTML (Hy-
pertext Markup Language) stanowi podstawow¹ tech-
nologiê u¿ywan¹ do kontroli struktury i wygl¹du stron
WWW. ASP (Microsoft Active Server Pages) jest to
prosty system tworzenia skryptów serwera oferowany
przez firmê Microsoft we wszystkich jej serwerach
WWW. Gdy u¿ytkownik ¿¹da strony zawieraj¹cej
skrypty serwera, skrypt modyfikuje tê stronê zanim
opuœci ona serwer. VSBscript (Microsoft Visual Basic
Scripting Edition) jest to jêzyk programowania najlepiej
nadaj¹cy siê do wspó³pracy z Active Server Pages.
Pierwszym etapem realizacji ka¿dej bazy danych jest
zaprojektowanie jej tabel i pól. Drugi etap polega na im-
plementowaniu tej struktury w oprogramowaniu obs³u-
guj¹cym bazy danych. Etap trzeci i czwarty s¹ niezale¿-
ne od dwóch poprzednich etapów. S¹ to etap dodawania
lub usuwania danych oraz etap uruchamiania kwerend.
Praktycznie wszystkie systemy baz danych akceptuj¹
polecenia w formacie SQL. ADO akceptuje polecenia
SQL z kodu aplikacji i wysy³a je do oprogramowania
bazy danych, które je wykonuje. Wiêkszoœæ stron

WWW dla internetowych baz danych konstruuje
w³asne instrukcje SQL. Tworzenie stron WWW wyma-
ga u¿ycia HTML oraz VBScript. Odczytywania bazy
danych utworzonych za pomoc¹ Microsoft Access wy-
maga wykonania czterech kroków. Utworzenia nowego
pliku ASP lub PHP. Napisania kodu odczytuj¹cego
bazê danych i napisania odpowiedniego kodu HTML.
Kopiowania pliku ASP i bazy danych serwera WWW.
Uruchomienia strony i odebrania wyników. Tworzenie
nowego pliku ASP umo¿liwia edytor pików ASCII na
przyk³ad Notatnik.

6. SYSTEM MONITOROWANIA
DANYCH MEDYCZNYCH
BEZPOŒREDNIO Z URZ¥DZEÑ

Jednym z g³ównych problemów wystêpuj¹cych przy
projektowaniu z³o¿onych aplikacji baz danych Web, ta-
kich jak aplikacja do wprowadzania strumieni danych
w trybie online, która obs³uguje wielu klientów, jest od-
powiednie zarz¹dzanie po³¹czeniami bazy danych.
Otwieranie i utrzymywanie po³¹czeñ baz danych, nawet
wtedy, kiedy nie s¹ przesy³ane ¿adne informacje, mo¿e
powa¿nie ograniczyæ zasoby serwera bazy danych i spo-
wodowaæ problemy z po³¹czeniami. W dobrze zapro-
jektowanych aplikacjach baz danych Web po³¹czenia s¹
wykorzystywane w racjonalny sposób, co zapobiega
opóŸnieniom wywo³ywanym przez ruch w sieci. Serwer
bazy danych, w którym wyst¹pi gwa³towny wzrost ob-
ci¹¿enia, mo¿e ulec zablokowaniu, co znacznie wyd³u-
¿y czas wymagany do ustanowienia po³¹czenia bazy da-
nych. W konsekwencji nadmierne opóŸnienia w two-
rzeniu po³¹czeñ mog¹ zmniejszyæ wydajnoœæ aplikacji
bazy danych. Za pomoc¹ w³aœciwoœci ConnectionTi-
meout obiektu Connection mo¿na ograniczyæ d³ugoœæ
czasu oczekiwania aplikacji przed zaniechaniem prób
uzyskania po³¹czenia i wys³aniem komunikatu o b³êdzie.
Na przyk³ad, skrypt ustawia w³aœciwoœæ Connection-
Timeout na dwadzieœcia sekund, czyli aplikacja bêdzie
czekaæ dwadzieœcia sekund przed zaniechaniem prób
uzyskania po³¹czenia. Domyœln¹ wartoœci¹ w³aœciwoœci
ConnectionTimeout jest 30 sekund. Przed wykorzysta-
niem w³aœciwoœci ConnectionTimeout w aplikacjach baz
danych nale¿y siê upewniæ, czy dostawca po³¹czenia
i Ÿród³o danych obs³uguj¹ tê w³aœciwoœæ. W tej czêœci
paragrafu opisany zostanie pracuj¹cy w szpitalu klinicz-
nym system zbierania danych bezpoœrednio z urz¹dzeñ
medycznych. System monitorowania i gromadzenia da-
nych medycznych jest czêœci¹ systemu medycznego
MEDNET i jego zadaniem jest pobieranie danych
z urz¹dzeñ medycznych znajduj¹cych siê na oddziale
intensywnej terapii noworodka i zapamiêtywanie tych
danych w odpowiedniej postaci w bazie danych. System
jest zainstalowany na Oddziale Intensywnej Terapii No-
worodka Szpitala CMUJ. Na rysunku 4 przedstawiony
zosta³ ogólny schemat systemu zbierania danych.
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System ma budowê modu³ow¹. Do ka¿dego stano-
wiska zbierania danych przyporz¹dkowane jest jedno
lub wiêcej urz¹dzeñ monitoruj¹cych. Urz¹dzenia moni-
toruj¹ce pod³¹czone s¹ za poœrednictwem z³¹cz RS-232
do portów szeregowych komputerów zbieraj¹cych dane.
Ka¿dy komputer wyposa¿ony jest w wieloportow¹ kar-
tê szeregow¹.

Baza danych wraz z interfejsem www mo¿e byæ za-
instalowana albo na osobnym serwerze, albo na jednym
z komputerów pod³¹czonych do urz¹dzeñ medycznych.
Taka konstrukcja systemu zapewnia skalowalnoœæ,
czyli mo¿liwoœæ rozbudowy systemu w przypadku po-
wiêkszania iloœci dostêpnych urz¹dzeñ medycznych.
Na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala

zainstalowany zosta³ system w wersji z wykorzystaniem
tylko jednego komputera. Komputer wyposa¿ony jest
w wieloportow¹ kartê szeregow¹, umo¿liwiaj¹c¹ pod³¹-
czenie 16 urz¹dzeñ medycznych za pomoc¹ z³¹cza
RS-232. Pod³¹czone jest 5 pulsoksymetrów NPB-295.
W komputerze zainstalowana jest baza danych MYSQL
oraz serwer www „apache”. Komputer pod³¹czony jest
do wewnêtrznej sieci komputerowej OITN, poprzez
któr¹ istnieje dostêp do sieci lokalnej LAN. Zarz¹dzanie
systemem za pomoc¹ interfejsu www mo¿liwe jest tylko
z sieci wewnêtrznej OITN. Do zarz¹dzania potrzebna
jest dowolna przegl¹darka internetowa – np. Internet
Explorer lub Mozilla Firefox.
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Rys. 4. System zbierania danych z urz¹dzeñ medycznych w trybie pracy w czasie rzeczywistym i gromadzonych
w bazie danych

Rys. 5. System zbierania danych z pulsoksymetrów w trybie pracy w czasie rzeczywistym i gromadzonych w bazie danych
dostêpne tak¿e poprzez sieæ komputerow¹



Dostêp do interfejsu zarz¹dzania systemem monito-
rowania i gromadzenia danych medycznych chroniony
jest za pomoc¹ has³a. Po wpisaniu w oknie przegl¹darki
adresu http://192.168.18.79 u¿ytkownik otrzymuje ob-
raz pokazany na rysunku 6.

Po wpisaniu poprawnej nazwy u¿ytkownika i has³a
wyœwietlona zostaje g³ówna strona systemu przedsta-
wiona na rysunku 7.

Za pomoc¹ interfejsu zarz¹dzaj¹cego mo¿liwe jest
wyœwietlanie i modyfikacja przydzia³u pacjentów do
stanowisk, generacja i wyœwietlanie raportów oraz do-
stêp do interfejsu administracyjnego.

Wyœwietlanie i modyfikacja przydzia³u pacjentów
do stanowisk s³u¿y do przydzielenia pacjenta do danego
stanowiska monitorowania. Po wybraniu tej opcji wy-
œwietlona zostaje strona pokazana na rysunku 8.
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Rys. 6. Dostêp do danych jest zabezpieczony nazw¹
u¿ytkownika i has³em

Rys. 7. Ogólne menu do systemu gromadzenia i monitorowania danych z urz¹dzeñ medycznych

Rys. 8. Ekran umo¿liwia rozpoczêcie monitorowania pacjenta oraz udostêpnia historiê monitorowanych pacjentów w zadanym
przedziale czasu



Na ekranie mo¿na odczytaæ identyfikatory cyfrowe
monitorowanych ostatnio i monitorowanych aktualnie
pacjentów oraz mo¿na rozpocz¹æ lub zakoñczyæ moni-
torowanie dowolnego pacjenta.

System umo¿liwia wyœwietlenie raportów dla pa-
cjentów, których dane zosta³y zgromadzone w bazie da-
nych. Raporty mog¹ byæ przedstawione postaci teksto-
wej lub graficznej. W przypadku wyboru raportu w po-
staci tekstowej, u¿ytkownik otrzyma wybieraj¹c opcjê

„wygeneruj raport dla danego pacjenta”. Po wybraniu
tej opcji wyœwietlona zostaje strona, na której mo¿na
wprowadziæ dane pacjenta, oraz okres czasu dla jakiego
ma zostaæ wygenerowany raport.

Raport w postaci graficznej dostêpny jest dla pacjen-
tów monitorowanych w danej chwili na stanowiskach.
W przypadku pulsoksymetru wygl¹d ekranu przedsta-
wiono na rysunku 10.
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Rys. 9. Ekran umo¿liwia zapisanie do bazy danych uzyskanych z procesu monitorowania pacjenta

Rys. 10. Prezentacja danych z bazy danych w postaci funkcji ci¹g³ych w zadanym przedziale czasu



Interfejs administracyjny umo¿liwia zmianê przy-
pisania poszczególnych urz¹dzeñ medycznych do sta-
nowisk monitorowania (rys. 11).

Z ka¿d¹ lini¹ szeregow¹ komputera (np. /dev/ttyS7)
skojarzona jest nazwa (np.karta-wtyczka4) oraz numer
stanowiska i typ urz¹dzenia medycznego pod³¹czonego
na tym stanowisku. Dostêpne typy urz¹dzeñ medycz-
nych wybierane s¹ z rozwijanego menu. Lista dostêp-
nych typów urz¹dzeñ medycznych zapisana jest w bazie
i dla ka¿dego nowego typu urz¹dzenia musi zostaæ napi-
sany specjalny program (handler) odbieraj¹cy dane z linii
szeregowej i interpretuj¹cy dane. System monitorowa-
nia i gromadzenia danych medycznych w dalszym ci¹-
gu jest rozwijany, wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe wersje
oprogramowania i trwaj¹ prace nad pod³¹czeniem no-
wych urz¹dzeñ medycznych.

7. BEZPIECZEÑSTWO
W SIECIACH LOKALNYCH

Zadaniem specjalisty od bezpieczeñstwa sieciowego
jest znalezienie równowagi pomiêdzy bezpieczeñstwem
a u¿ytecznoœci¹. Polega to na okreœleniu takich kryte-
riów bezpieczeñstwa, które zostan¹ przyjête przez
wszystkich u¿ytkowników jako mo¿liwe do wprowa-
dzenia i rozs¹dne. Im bardziej surowe i uci¹¿liwe s¹ wy-
magania bezpieczeñstwa, tym bardziej prawdopodob-
nym jest, ¿e u¿ytkownicy bêd¹ poszukiwaæ sposobów
ich obejœcia. Podstawowym pojêciem u¿ywanym w kom-

puterowych systemach zabezpieczeñ jest zapora. Sys-
tem bezpieczeñstwa w zamierzeniu projektanta systemu
musi chroniæ sieæ komputerow¹ szpitala przed zagro-
¿eniami zewnêtrznymi, takimi jak w³amywacze ataku-
j¹cy z innych sieci komputerowych, na przyk³ad z In-
ternetu. Zapora uniemo¿liwia komputerom znajduj¹-
cym siê w sieci komputerowej szpitala na prowadzenie
bezpoœredniej komunikacji z komputerami znajdu-
j¹cymi siê na zewn¹trz sieci i odwrotnie. Komunikacja
poza organizacjê szpitala odbywa siê za poœrednictwem
serwera proxy, znajduj¹cego siê poza sieci¹ kompute-
row¹ szpitala, i to serwer proxy decyduje o tym, czy mo¿-
na bezpiecznie przekazaæ jak¹œ wiadomoœæ lub plik. In-
nym wa¿nym pojêciem jest uwierzytelnianie. Uwie-
rzytelnianie jest to proces, za pomoc¹ którego system
zatwierdza informacje o u¿ytkowniku, podane podczas
logowania. Nazwa i has³o u¿ytkownika s¹ porówny-
wane z autoryzowan¹ list¹ i jeœli system znajdzie odpo-
wiedni¹ pozycjê, wtedy danemu u¿ytkownikowi przy-
dzielane jest prawo dostêpu, w zakresie wyznaczonym
przez listê uprawnieñ u¿ytkownika. Protokó³ uwierzyte-
lniania (uwierzytelnianie podstawowe), jest obs³ugiwa-
ny przez wiêkszoœæ przegl¹darek, w tym przez program
Internet Explorer. Metoda uwierzytelniania polega na
kodowaniu nazwy i has³a u¿ytkownika podczas prze-
sy³ania tych danych w sieci. Uwierzytelnianie podsta-
wowe jest czêsto zwane uwierzytelnianiem ze zwyk³ym
tekstem, poniewa¿ kodowanie Base-64 mo¿e byæ roz-
kodowane przez ka¿dego, kto ma bezp³atny program
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narzêdziowy, umo¿liwiaj¹cy rozkodowanie. Nale¿y pa-
miêtaæ o tym, ¿e kodowanie to nie to samo co szyfro-
wanie. Uwierzytelnianie skrócone to metoda uwierzytel-
niania, polegaj¹ca na wysy³aniu przez sieæ nazwy i has³a
u¿ytkownika w postaci wartoœci zmieszanej. Innym za-
gadnieniem jest uzgadnianie. Uzgadnianie to ci¹g syg-
na³ów potwierdzaj¹cych, ¿e miêdzy dwoma komputera-
mi lub innymi urz¹dzeniami mo¿na nawi¹zaæ komuni-
kacjê lub dokonaæ przesy³u informacji. Uzgadnianie
sprzêtowe polega na wymianie sygna³ów za poœrednic-
twem specjalnego przewodu (ró¿nego od przewodu
przesy³aj¹cego dane), za pomoc¹ którego ka¿de z urz¹-
dzeñ potwierdza swoj¹ gotowoœæ do wysy³ania lub od-
bierania danych. Uzgadnianie programowe sk³ada siê
z sygna³ów transmitowanych tymi samymi przewo-
dami, którymi transmitowane s¹ dane. Tak jest w przy-
padku komunikacji miêdzy modemami za poœredni-
ctwem linii telefonicznych. Szyfrowanie to sposób za-
miany danych do postaci, w której nie mo¿na ich od-
czytaæ w ³atwy sposób. Ma to na celu zabezpieczenia
przed nieautoryzowanym przegl¹daniem lub wykorzys-
taniem, szczególnie podczas przesy³ania w sieci lub
podczas przechowywania na wymiennym noœniku mag-
netycznym. Szyfrowanie mo¿e byæ symetryczne lub
asymetryczne. Szyfrowanie symetryczne polega u¿yciu
tego samego klucza do szyfrowania i dekodowania da-
nych. W szyfrowaniu asymetrycznym jeden klucz
u¿ywany jest do szyfrowania a inny do deszyfrowania
informacji. Certyfikat cyfrowy jest to zaszyfrowany
plik, zawieraj¹cy informacje pozwalaj¹ce na identyfi-
kacjê u¿ytkownika lub serwera. Certyfikat jest wyko-
rzystywany do weryfikowania to¿samoœci. Nazywany
jest tak¿e certyfikatem uwierzytelniaj¹cym. Certyfikat
cyfrowy wystawiony dla klienta nazywany jest certyfi-
katem klienta. Certyfikat cyfrowy wystawiony dla ad-
ministratora serwera nazywa siê certyfikatem serwera.
Certyfikat klienta jest to cyfrowy certyfikat, który funk-
cjonuje podobnie do paszportu. W certyfikatach klienta
mog¹ siê znajdowaæ szczegó³owe informacje, pozwala-
j¹ce na identyfikacjê u¿ytkownika i organizacji, która
wystawi³a certyfikat. Certyfikat serwera jest to unikato-
wy cyfrowy identyfikator, który stanowi podstawê dla
funkcji zabezpieczeñ SSL dla serwera sieci Web. Certy-
fikaty serwerów, otrzymywane s¹ od ciesz¹cych siê
powszechnym zaufaniem, specjalnych organizacji. Te
organizacje dostarczaj¹ u¿ytkownikom sposobu po-
twierdzenia autentycznoœci witryny sieci Web. Szyfro-
wanie za pomoc¹ klucza publicznego to symetryczny
schemat, w którym do szyfrowania wykorzystywana
jest para kluczy. Za pomoc¹ klucza publicznego dane
s¹ szyfrowane, natomiast odpowiadaj¹cy publicznemu
klucz tajny s³u¿y do deszyfrowania. W przypadku pod-
pisów cyfrowych, proces przebiega odwrotnie: osoba
wysy³aj¹ca u¿ywa tajnego klucza do utworzenia unika-
towego numeru elektronicznego, który mo¿e zostaæ od-
czytany przez ka¿dego, kto posiada odpowiedni klucz
publiczny. Odczytanie jest potwierdzeniem tego, ¿e

wiadomoœæ rzeczywiœcie pochodzi od tej osoby, która
twierdzi, ¿e go wys³a³a. Protokó³ Kerberos jest pod-
staw¹ dla bezpieczeñstwa systemu Windows, zarówno
dla logowania z wewn¹trz jak i z Intranetu. Protokó³
Kerberos pozwala na bezpieczne korzystanie z rozpro-
szonych sk³adników oprogramowania. Serwer proxy to
sk³adnik zapory, który zarz¹dza ruchem przychodz¹-
cym z Internetu do lokalnej sieci komputerowej i wy-
chodz¹cym z takiej sieci do Internetu. Serwer proxy mo-
¿e udostêpniaæ tak¿e inne funkcje, takie jak na przyk³ad
buforowanie dokumentów i kontrola dostêpu. Serwer
proxy mo¿e poprawiæ wydajnoœæ dziêki buforowaniu
i za pomoc¹ bezpoœredniego dostarczania czêsto ¿¹da-
nych danych, takich jak na przyk³ad popularne strony
sieci Web. Mo¿e równie¿ filtrowaæ i odrzucaæ ¿¹dania,
które w³aœciciel uwa¿a za niepotrzebne i nieodpowied-
nie, takie jak na przyk³ad ¿¹dania nieautoryzowanego
dostêpu do osobistych plików. Termin firewall mo¿na
t³umaczyæ jako s³owo zapora. Wyró¿niamy trzy rodzaje
zapór ze wzglêdu na dzia³anie: NAT (ang. Network Ad-
dress Translation), zapora filtruj¹ca, serwery proxy,
czyli serwer po³¹czeniowy. NAT maskuje prywatne ad-
resy IP na jeden publiczny (zewnêtrzny) adres IP. Zapo-
ra filtruj¹ca dzia³a na poziomie pakietów IP, sprawdza
nag³ówek pakietu i na tej podstawie decyduje o losie
tego pakietu. Serwer proxy pozwala na poœredni dostêp
do Internetu przez zaporê. Przyk³adem zastosowania
jest realizacja us³ugi Telnet do systemu przez u¿ytkow-
nika i nastêpnie realizacja po³¹czenia. W przypadku
serwerów proxy proces ten nastêpuje automatycznie
bez udzia³u u¿ytkownika. Gdy ³¹czymy siê z serwerem
proxy za pomoc¹ oprogramowania klienta, to serwer
proxy inicjuje w³asnego klienta i dostarcza ¿¹danych
danych. Filtrowanie pakietów w systemie Linux zreali-
zowane jest za pomoc¹ narzêdzia wbudowanego j¹dra
systemu operacyjnego, zwanego Iptables. Kernel (j¹dro
systemu) rozpoczyna pracê z trzema listami regu³ w ta-
beli filtruj¹cej. Listy te s¹ nazywane ³añcuchami zapory,
lub po prostu ³añcuchami. Trzy z nich nazwane zosta³y
INPUT (wejœciowy), OUTPUT (wyjœciowy) i FOR-
WARD (przekazuj¹cy). £añcuch to lista regu³. Ka¿da
regu³a okreœla „jeœli nag³ówek pakietu wygl¹da tak, to
zrobimy z tym pakietem nastêpuj¹c¹ rzecz”. Jeœli regu³a
nie pasuje do pakietu, sprawdzana jest nastêpna regu³a.
Na koniec, jeœli nie ma wiêcej regu³, kernel sprawdza
zasadê ustalon¹ dla danego ³añcucha. W systemie,
w którym dba siê o bezpieczeñstwo, zasada mówi zwy-
kle by odrzuciæ (DROP) pakiet. Kiedy pakiet dociera do
maszyny, na przyk³ad przez kartê Ethernet, kernel
sprawdza najpierw adres przeznaczenia pakietu. Jeœli
pakiet przeznaczony jest do tego komputera, pakiet zo-
staje przekazany do ³añcucha INPUT. Jeœli przejdzie
pomyœlnie ³añcuch INPUT, to proces do którego mia³
dotrzeæ otrzyma pakiet. W innym przypadku, jeœli pa-
kiet jest przeznaczony do innego interfejsu sieciowego,
pakiet przechodzi w prawo na powy¿szym diagramie
do ³añcucha FORWARD. Jeœli zosta³ zaakceptowany
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(ACCEPT) to zostanie wys³any dalej. Program pracu-
j¹cy w systemie mo¿e równie¿ wysy³aæ w³asne pakiety.
Przejd¹ one od razu do ³añcucha OUTPUT. Jeœli pakiet
zostanie zaakceptowany (ACCEPT) to przechodzi do
w³aœciwego interfejsu sieciowego.
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6.2.B. Specjalizowane archiwa medyczne
(bazy danych)

Tomasz Piêciak

1. ROLA INFORMACJI CYFROWEJ
W DZISIEJSZYM ŒWIECIE

Udostêpnienie internetu dla ogólnoœwiatowego ogó³u
ludzkoœci umo¿liwi³o wymianê informacji na niespoty-
kan¹ dot¹d skalê. Z ka¿dym dniem w œwiecie nauk me-
dycznych i pochodnych ujawnia siê kilka tysiêcy nowi-
nek i wynalazków. To co przed laty spisywane by³o
w grubych ksiêgozbiorach, a dostêpne tylko dla wybra-
nych, powoli odchodzi w zapomnienie. A wszystko to
dziêki informacji w postaci cyfrowej. Kilkanaœcie lat
temu wymianê danych poprzez Internet mog³y dokony-
waæ tylko oœrodki naukowe na specjalnie dostosowa-
nych ku temu platformach. Wszechobecnoœæ baz danych
przesz³a najœmielsze oczekiwania projektantów z lat 60.
ubieg³ego stulecia. Pocz¹tkowo sk³adowanie informacji
cyfrowej w wielkich przedsiêbiorstwach polega³o na
wyodrêbnieniu oddzielnych kategorii, niejednokrotnie
powi¹zanych z kilkoma oddzia³ami, takich jak na przy-
k³ad spis pracowników, spis przys³uguj¹cych im wyna-
grodzeñ czy historia zatrudnienia. Zmiana danych per-
sonalnych osoby wymusza³a aktualizacjê danych w ka¿-
dej z tych kartotek. Wkrótce jednak okaza³o siê, ¿e tzw.
pliki p³askie czyli sekwencyjnie zapisane dane nie wy-
starczaj¹. Problem jaki wówczas istnia³ to nie tylko
przeszukiwanie danych, wyodrêbnianie interesuj¹cych
fragmentów czy komplikacja zwi¹zana z aktualnoœci¹
danych w wielu oddzia³ach korporacji, ale przede wszy-
stkim ochrona informacji przed niepowo³anymi osoba-
mi. Przyk³adem mog¹ tutaj byæ wspomniane listy p³ac,
do których oprócz dzia³u kadrowego nie powinien mieæ
nikt inny dostêpu. Z czasem udoskonalono struktury
komputerowe pozwalaj¹ce przechowywaæ informacjê,
czego skutkiem by³o powstanie baz danych.

W najprostszym przypadku baz¹ danych mo¿emy
nazwaæ agregat do przechowywania informacji w po-
staci tekstu, dŸwiêku czy obrazów oraz interfejs s³u¿¹cy
do wymiany w/w dokumentów z otoczeniem. To czy
dana osoba bêdzie uprawniona do korzystania z zasobu,
albo jedynie jego czêœci okreœlaj¹ tzw. schematy i pod-
schematy bêd¹ce odpowiednio opisem struktury bazy
danych u¿ytkowanej przez oprogramowanie oraz kon-
kretnego odbiorcê. Najbardziej powszechnymi w u¿yt-
ku s¹ niew¹tpliwie relacyjne bazy danych, choæ wyko-

rzystuje siê równie¿ modele obiektowe czy rozwi¹zania
hybrydowe. Poniewa¿ architektura oprogramowania
korzystaj¹cego z baz danych najczêœciej jest rozwi¹za-
niem wielowarstwowym (rys. 1), dlatego ka¿da z nich
komunikuje siê jedynie z s¹siedni¹ (s¹siednimi). U¿yt-
kownik koñcowy nie jest zmuszony do zapoznawania
siê z pozoru ze skomplikowanym jêzykiem zapytañ
SQL (Structured Query Language), a jedynie przygoto-
wanym do tego programem komputerowym. Odpowied-
nio wys³ane zapytanie przez u¿ytkownika poprzez apli-
kacjê (tutaj wype³nienie formularza) trafia do systemu
zarz¹dzania baz¹ danych (ang. Database Management
System, DBMS), sk¹d po interakcji z baz¹ danych jest
zwracana ¿¹dana odpowiedŸ zawieraj¹ca poszukiwane
treœci do u¿ytkownika (rys. 1).

Równie¿ projektanci aplikacji komputerowej nie s¹
zmuszeni do zaznajomienia siê z fizyczn¹ budow¹ baz
danych, korzystaj¹c jedynie z odpowiednio przygoto-
wanego interfejsu wymiany informacji przygotowane-
go przez architektów bazy danych, najczêœciej za pomo-
c¹ wspomnianego jêzyka SQL. Naturalnie wykorzystu-
j¹c kwerendy w jêzyku zapytañ mo¿emy filtrowaæ wy-
niki poszukiwañ wedle upodobañ, nie mniej jednak jest
to okupione podstawow¹ jego znajomoœci¹ oraz ele-
mentarnymi wiadomoœciami z zakresu algebry Boole’a.
W niektórych przypadkach us³ugodawcy baz danych
umo¿liwiaj¹ w okrojonym zakresie wykorzystanie bez-
poœrednich zapytañ do bazy danych i/lub uwzglêdniaj¹c
zasady algebry Boole’a. Objawia siê to miêdzy innymi
mo¿liwoœci¹ selekcjonowania wyników poszukiwania
uwzglêdniaj¹c za³o¿one kryteria. Aby u¿ytkownik nie
zab³¹dzi³ w terminologii, na przyk³adowej rycinie
(rys. 2) wprowadzono dwa has³a rozdzielone logicznym
operatorem AND, dziêki któremu wyszukana zostanie
lista z abstraktami zawieraj¹cymi jedno jak i drugie
sformu³owanie.

Rys. 1. Schemat dzia³ania zapytanie – odpowiedŸ



2. UOGÓLNIONE MEDYCZNE
BAZY DANYCH

Nie inaczej ma siê to w medycynie, gdzie istniej¹ ty-
si¹ce rozproszonych baz danych, czyli takich, w których
poszczególne jej czêœci znajduj¹ siê w ró¿nych miejs-
cach, zaœ sama baza sprawia dla odbiorcy koñcowego
wra¿enie zintegrowanej w jedn¹ ca³oœæ. Maj¹c odpo-
wiedni¹ autoryzacjê mo¿emy pobieraæ interesuj¹ce nas
informacje na bie¿¹co o œwiatowych odkryciach, bez
wzglêdu na miejsce zamieszkania. A wszystko to dziêki
wspomnianemu, ³atwemu na dzieñ dzisiejszy dostêpowi
do ogólnoœwiatowej sieci Internet.

Najbardziej rozpowszechnion¹ i znan¹ dziœ intern-
etow¹ baz¹ danych dokumentów medycznych jest
niew¹tpliwie baza Medline, utrzymywana przez U.S.
National Library of Medicine, mieszcz¹ca siê w Stanach
Zjednoczonych. Baza przetrzymuje blisko 11 mln wpi-
sów pochodz¹cych z 7300 czasopism, które s¹ wydaw-
ane w kilkudziesiêciu krajach na œwiecie. Dostêp do
bazy mo¿e byæ realizowany na wiele sposobów. Jednym
z naj- bardziej rozpowszechnionych jest dostêp poprzez
serwis PubMED (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/en-
trez/) bêd¹cy darmowym silnikiem wyszukiwañ artyku-
³ów w bazie Medline jak równie¿ abstraktów pocho-
dz¹cych ze stron wydawców (rys. 2).

Aby zrozumieæ dalsz¹ czêœæ niniejszego opracowa-
nia wprowadŸmy podstawowe pojêcie relacyjnych baz
danych jakim jest krotka (rekord), posiadaj¹ca unikalne
pole identyfikuj¹ce. Jest ona niczym innym jak tablic¹
(w tabeli 1 zobrazowan¹ w postaci pojedynczego wier-
sza zawieraj¹cego atrybuty), w której w odpowiednie
pola s¹ wpisane interesuj¹ce informacje o publikacji, ta-
kie jak autorzy, tytu³, rok wydania, s³owa kluczowe, na-
zwa instytucji, która wyda³a publikacjê czy wreszcie
krótkie streszczenie. Ewidentnie atrybutów mo¿e byæ
wiêcej, jednak co do niektórych jak na przyk³ad s³ów
kluczowych istniej¹ œciœle okreœlone restrykcje, aby nie
wprowadzano do bazy niejednoznacznoœci. Do tego
celu jest przeznaczony modu³ MeSH (Medical Subject
Headings) zawieraj¹cy ok. 20 tys. s³ów zestawionych
w hierarchiczne kategorie. Uzbrojeni ww. informacje
mo¿emy uzyskaæ dostêp do odpowiedniego artyku³u,
jednak uwa¿ny czytelnik dostrze¿e, ¿e posiadanie dla
w³asnego u¿ytku literatury w takiej formie najczêœciej
wi¹¿e siê z odpowiednimi kosztami, które musimy uiœ-
ciæ. Ponadto niejednokrotnie w³aœciciele internetowych
elektronicznych zbiorów wymagaj¹ danych osobowych
u¿ytkowników. Oczywiœcie ³¹czy siê to ze spo³ecznym
problemem baz danych, a co za tym idzie udostêpniania
danych personalnych osobom trzecim w celach marke-
tingowych. Odbiegaj¹c od w³aœciwej treœci skupmy siê
jednak na temacie przewodnim niniejszego rozdzia³u,
którym s¹ zasoby dokumentów medycznych.
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Rys. 2. Wyszukiwane uwzglêdniaj¹ce zadane kryteria



Nim uzyskamy dostêp do wybranej publikacji na-
ukowej, najczêœciej do dyspozycji mamy jedn¹ z trzech
wersji: dokumenty elektroniczne PDF, PS lub publika-
cja bezpoœrednio na stronie internetowej. Pierwszy
z nich, format PDF (ang. Portable Document Format)
jest najczêœciej udostêpnian¹ form¹ prezentacji arty-
ku³ów naukowych. Jego zalet¹ jest wzglêdnie niewielka
objêtoœæ i mo¿liwoœæ otworzenia go na dowolnym kom-
puterze wyposa¿onym w specjaln¹ do tego przegl¹dar-
kê jak Adobe Reader, Xpdf, Kpdf, itd. Drugi z nich, PS
(ang. PostScript) przeznaczony jest do bezpoœredniego
przekierowania dokumentu elektronicznego na urz¹-
dzenie drukuj¹ce. Rzecz jasna istnieje mo¿liwoœæ prze-
gl¹dania równie¿ i tych dokumentów za pomoc¹ odpo-
wiedniego oprogramowania jakim jest na przyk³ad
Ghostview. Wybór formatu dokumentu nie gra wiêk-
szej roli. Wa¿nym faktem jest natomiast to, ¿e artyku³y
nie s¹ przechowywane przez serwis wyszukiwawczy,
a jedynie sk³adowane s¹ hiper³¹cza do odpowiednich lo-
kalizacji, sk¹d w przypadku artyku³ów p³atnych po ure-
gulowaniu nale¿noœci mo¿na je pobraæ dla w³asnego
u¿ytku. Pozyskiwanie wiedzy w takiej formie bardzo
szybko wypiera tradycyjn¹ informacjê w postaci papie-
rowych czasopism naukowych. Co wiêcej zastosowanie
noœników danych DVD, HD DVD czy nowatorskiej
technologii Blu-ray opartej na niebieskim laserze elimi-
nuje problem sk³adowania bezcennych i po¿ó³k³ych kil-
ogramów papieru.

3. SPECJALISTYCZNE BAZY DANYCH

Szczególnym przypadkiem tekstowych baz danych s¹
niew¹tpliwie bazy zwi¹zków chemicznych, zachodz¹-
cych miêdzy zwi¹zkami reakcji czy informacje o wp³y-
wie ich na otoczenie, a w szczególnoœci na zdrowie
cz³owieka. Warto tutaj przytoczyæ nazwê jednej z nich,
a mianowicie baza Beilstein posiadaj¹ca w swych archi-
wach blisko 25 mln rekordów bêd¹cych informacjami
o substancjach, reakcjach oraz publikacjach z ich zakre-
su. Wyci¹gaj¹c dane z bazy mo¿emy dowiedzieæ siê ab-
solutnie wszystkiego na temat poszukiwanej substancji.
Po¿¹danym by³oby nadmieniæ jeszcze o innej bazie –
PubChem (http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/). O ile u¿yt-
kowanie poprzedniej wymaga wykupienia rocznego abo-
namentu i wykorzystania specjalnego oprogramowania
CrossFire Beilstein Commander, o tyle korzystanie z bazy

PubChem jest darmowe, co wiêcej oferuje ona atrakcyj-
n¹ z punktu widzenia bioinformatyka mo¿liwoœæ eks-
portu opisu danego zwi¹zku chemicznego do niezale¿-
nego od platformy i oprogramowania formatu XML.

Innym przyk³adem mog¹ byæ konglomeraty farma-
ceutyczne. £atwy dostêp do tego rodzaju zbiorów mo¿e
zapewniæ szybk¹ pomoc w zakresie podstawowych in-
formacji na temat koincydencji podawanego farmaceu-
tyku z innymi przyjmowanymi przez pacjenta. Bezspor-
nie pozostaje fakt wiarygodnoœci takich informacji, do
której bez kozery wydaje siê byæ pomoc agencji rz¹do-
wych i du¿ych oœrodków naukowych udostêpniaj¹cych
aktualne wyniki badañ w tym zakresie.

Nie sposób na zakoñczenie nie wspomnieæ zarówno
o bazach danych sekwencji DNA i RNA których przy-
k³adem mo¿e byæ GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/Genbank/). Pocz¹tki tego projektu siêgaj¹ wczes-
nych lat 80. ubieg³ego stulecia, w których przedsiêwziê-
cie zbieg³o siê równoczeœnie z powstaniem bioinforma-
tyki, interdyscyplinarnej dziedziny ³¹cz¹cej w sobie
m.in. informatykê, matematykê, genetykê oraz biologiê
molekularn¹, której celem jest akwizycja i analiza da-
nych biologicznych, np. kodu genetycznego. Rozwój
Internetu zapewni³ szybki wzrost bazy, do której oprócz
pojedynczych laboratoriów nap³ywaj¹ informacje z du-
¿ych oœrodków, osi¹gaj¹c ³¹cznie dane o organizmach
w iloœci ponad 100 tys!

Nieodzown¹ pomoc¹ dzisiejszych nauk biomedycz-
nych jest gigantyczna moc obliczeniowa urz¹dzeñ elek-
tronicznych, potrzebna aby przetworzyæ pojawiaj¹ce siê
w niemal wyk³adniczym tempie dane. Powoli wspó³cze-
sne komputery osi¹gaj¹ kres swoich mo¿liwoœci. Czy to
oznacza, ¿e powinna ju¿ nadejœæ era komputerów kwan-
towych? Na te z pewnoœci¹ jeszcze przyjdzie nam
poczekaæ, jednak krokiem w przód na dzieñ dzisiejszy
mog³aby byæ konsolidacja wielu odosobnionych baz da-
nych w jedn¹ ca³oœæ, choæ z przyczyn komercyjnych
niekoniecznie mo¿liwa.

4. PRZYSZ£OŒÆ WYMIANY
INFORMACJI CYFROWEJ

Bez w¹tpienia XXI wiek bêdzie zdominowany przez
wzglêdnie ³atwy dostêp do informacji w postaci cyfro-
wej. W³¹czaj¹c w to najnowsze metody nauczania jak
chocia¿by e-learning da to mo¿liwoœæ kszta³cenia wy-

Tomasz Piêciak
Specjalizowane archiwa medyczne (bazy danych)

Id Autor Tytu³
Rok

wydania
S³owa kluczowe

Nazwa
instytucji

Streszczenie

1 Katarzyna Nowak
Niedomykalnoœæ

zastawki mitralnej
1995

zastawka mitralna,
wskazania do leczenia

operacyjnego
ABC ...

2 Jan Kowalski
Stymulacja w arytmiach

przedsionkowych
2007

stymulacja, arytmia
przedsionkowa

XYZ ...

Tabela 1
Przyk³adowe rekordy bazy danych abstraktów



soko wykwalifikowanej kadry medycznej niezale¿nie
od miejsca zamieszkania. To co poprzednim pokole-
niom wydawa³o siê trudne do wyobra¿enia, dla dzisiej-
szego spo³eczeñstwa jest podstawowym nurtem
w kszta³ceniu i pomoc¹ szeroko pojêtej diagnostyki.
Czy jednak rola cyfrowego œwiata zostanie na zawsze
nieod³¹czn¹ pomoc¹ nauk medycznych? OdpowiedŸ na
to pytanie zweryfikuje najbli¿sze kilkadziesi¹t lat, lat
które miejmy nadziejê zmieni¹ dotychczasowe pogl¹dy
wobec sztuki lekarskiej.
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6.3.B. Podstawy telemedycyny
Joanna Jaworek

1. WPROWADZENIE

Telemedycyna jest jedn¹ z najbardziej obiecuj¹cych
form opieki zdrowotnej, która wykorzystuje najnowo-
czeœniejsze mo¿liwoœci bran¿y informatycznej, takie
jak: technologie multimedialne, wideokomunikacjê oraz
algorytmy rozpoznawania i przetwarzania obrazów oraz
innych sygna³ów.

Telemedycyna w aktualnym stanie techniki umo¿li-
wia przeprowadzanie na odleg³oœæ specjalistycznych
konsultacji wraz z akcjami ratunkowymi oraz monitoro-
wanie stanu chorych pacjentów (rys. 1) w bardzo od-
leg³ych, czêsto niedostêpnych miejscach naszego globu.
Jedn¹ z takich sytuacji by³a operacja przeprowadzona
w Ameryce Po³udniowej, gdzie chora pacjentka by³a
oddalona o 7000 km od Dr. Lynn Gehr z Virginia Com-
monwealth University, która monitorowa³a jej stan ¿y-
ciowy oraz doradza³a dr. Ronaldowi Merrelowi wyko-
nuj¹cemu operacjê. Telemedycyna znalaz³a tak¿e zasto-
sowanie w œrodowisku chirurgicznym, gdzie u¿ywa siê
najwy¿szej klasy telerobotów, które s¹ zdalnie sterowa-
ne przez wyspecjalizowanych lekarzy.

2. POCZ¥TKI TELEMEDYCYNY

Pocz¹tki tej nowej dziedziny nauki siêgaj¹ lat 60., kiedy
to powsta³a sieæ telekomunikacyjna umo¿liwiaj¹ca ko-
munikacjê pomiêdzy bazami wojskowymi i oœrodkami

medycznymi w USA. Dziêki wykorzystaniu tych mo¿li-
woœci uratowano wielu rannych ¿o³nierzy oraz zainicjo-
wano dalszy rozwój. Kolejnym pomys³em zastosowa-
nia by³o monitorowanie oraz opieka nad astronautami
przebywaj¹cymi w statkach kosmicznych.

3. ROZWÓJ TELEMEDYCYNY W POLSCE

Telemedycyn¹ zaczêto siê interesowaæ w Polsce dopie-
ro na pocz¹tku lat 90., ale ju¿ teraz uda³o siê polskim
naukowcom stworzyæ kilka nowatorskich projektów:

– system transtelefonicznego monitorowania EKG,
który przesy³a sygna³ badania pracy serca do oœrod-
ka kardiologicznego. Jest to system, który zosta³ po
raz pierwszy wykorzystany na statkach m.in. Pol-
skiej ¯eglugi Morskiej.

– Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON,
które istnieje od 1996 roku i oferuje 24-godzinny
nadzór nad stanem zdrowia pacjenta, a tak¿e prze-
chowywanie, rejestrowanie i analizowanie danych
oraz wezwanie pogotowia w nag³ych przypadkach.

Kilka lat temu za³o¿ono Sekcjê Telemedycyny Pol-
skiego Towarzystwa Lekarskiego, która od tego czasu
zrzesza wybitnych profesorów, lekarzy, naukowców
z ró¿nych dziedzin oraz pasjonatów. Jej podstawowym
celem jest zarówno rozpowszechnianie jak i wdra¿anie
telemedycyny do szpitali oraz naszego codziennego ¿y-
cia. Przed polskimi naukowcami stoi jednak du¿e wyz-
wanie, by wdro¿yæ i rozpowszechniæ telemedycynê
w naszym kraju na miarê krajów skandynawskich, USA
czy Kanady.

4. TELEMEDYCYNA W DOMACH OPIEKI

W bogatych i dobrze rozwiniêtych krajach próbuje siê
stworzyæ najlepsz¹ i jednoczeœnie niedrog¹ formê opie-
ki nad ludŸmi starszymi. Zbudowano ju¿ pierwsze do-
my seniorów, które s¹ wyposa¿one w najnowoczeœniej-
szy sprzêt telemedyczny. Jeden z takich domów znajdu-
je siê w Eindhoven w Holandii i zapewnia 24-godzinn¹
opiekê medyczn¹ wszystkim mieszkañcom. Kolejnym
krajem, który rozwin¹³ system telemedyczny w domach
opieki jest Francja, gdzie zosta³ stworzony projekt
PROSAFE (dla bezpieczeñstwa). Zadaniem jego jest
opieka nad osobami z chorob¹ Alzheimera oraz zabu-
rzeniami pamiêci. Program ten rejestruje ka¿de zacho-
wanie pacjenta, od opuszczenia miejsca zamieszkania,
a¿ po upadki, zemdlenia, czy nienaturalne zachowania.

Rys. 1. Monitorowanie i diagnozowanie zdrowia pacjenta
w Kanadzie

�ród³o: http://www.sciencedaily.com/releases/2004/07/040714091610.htm



5. TELEMEDYCYNA RATUJE CHORYCH
NA ASTMÊ I CUKRZYCÊ

Dla osób chorych na astmê stworzono nowoczesny
komputer o wielkoœci telefonu, który jest wyposa¿ony
w niewielkie sensory rejestruj¹ce stan pacjenta (ciœnie-
nie, oddech itd.). Zaskakuj¹ce jest, ¿e oprogramowanie
u¿yte w tym ma³ym komputerze pochodzi z samolotów
wojskowych, w których informowa³o o niewielkiej ilo-
œci paliwa.

Do rangi powszechnych chorób spo³ecznych uros³a
cukrzyca. Oprócz prac nad roœlinami zmodyfikowanymi
genetycznie, których produkcja ma zagwarantowaæ wy-
starczaj¹c¹ iloœæ insuliny dla wszystkich chorych (patrz
rozdz. 5.1.B), naukowcy tworz¹ nowe urz¹dzenia i opro-
gramowanie do szybkiej identyfikacji i rozpoznawania
stadium choroby. Jeden z takich projektów powsta³ na
Vanderbilt University w USA i umo¿liwia badanie ob-
razu oczu u diabetyków. Obrazy zostaj¹ przesy³ane przez
pacjentów z ró¿nych miejsc na ziemi przez Internet,
a lekarze i specjaliœci okreœlaj¹ stopieñ zagro¿enia utra-
ty wzroku, b¹dŸ mo¿liwoœæ powstania powik³añ.

6. OPROGRAMOWANIE TELEMEDYCZNE
W KRAKOWSKIM SZPITALU

Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw³a II w Krakowie
nale¿y do niewielu polskich placówek zdrowia, który
czynnie uczestniczy w œwiadczeniu i rozwoju us³ug te-
lemedycznych. Jako przyk³ad mo¿na podaæ, ¿e w 2005
roku skonsultowano wyniki badañ ponad 3,5 tys. pa-
cjentów z zakresu angiografii1. W tym otwartym na no-
winki techniczne szpitalu wdra¿a siê nowoczesn¹ apli-
kacjê TeleDICOM, stworzon¹ przez naukowców i spe-
cjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Umo¿liwia ona nie tylko prowadzenie zdalnych konsul-
tacji, czy monitorowanie wykonywanych badañ, ale tak-
¿e równoczesn¹ pracê wielu lekarzy z ró¿nych oœrodków
nad tym samym dokumentem w czasie rzeczywistym
(rys. 2).

7. ZAKOÑCZENIE

Myœlê, ¿e w nied³ugim okresie czasu okreœlenie „lekarz
domowy” zmieni ca³kowicie swoje znaczenie. Bêdzie
ono zarezerwowane dla okreœlonych, sprawdzonych i za-
akceptowanych przez s³u¿bê zdrowia programów diag-
nostycznych wraz z akcesoriami (urz¹dzenia peryferyj-
ne) zainstalowanymi i po³¹czonymi z twoim pecetem.
Umo¿liwi to nie tylko szybsz¹ diagnostykê, czy monito-
rowanie stanu chorego pacjenta, ale tak¿e czuwanie nad
iloœci¹ wydawanych leków i recept.
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Rys. 2. Zdjêcia dzia³ania programu TeleDICOM
�ród³o: http://www.teledicom.pl/zrzuty.htm

1 Angiografia – jest to badanie naczyñ krwionoœnych w celu okreœlenia m.in. ich dro¿noœci.



6.4.A. Sieci neuronowe i inne systemy
sztucznej inteligencji dla medycyny

Ryszard Tadeusiewicz

1. WPROWADZENIE

Sieci neuronowe s¹ nowoczesnymi systemami analizy
i przetwarzania informacji, które powsta³y w wyniku
modelowania matematycznego, a potem tak¿e elektro-
nicznego i symulacyjnego (komputerowego) naœlado-
wania (rys. 1) fragmentów systemu nerwowego, miêdzy
innymi mózgu cz³owieka. Pierwsze systemy tego typu
budowano g³ównie z ciekawoœci – czy da siê zamodelo-
waæ coœ tak zadziwiaj¹cego jak dzia³anie myœl¹cego
mózgu? Czy sztuczna struktura neuropodobna bêdzie
siê mog³a uczyæ? Takie pytania stawiali sobie pierwsi
badacze sieci neuronowych – i ku swojemu zdziwieniu
na pytania te znajdowali pozytywne odpowiedzi!

Po stwierdzeniu, ¿e modelowane pocz¹tkowo elek-
tronicznie, a potem symulacyjnie (na komputerach),
struktury neuropodobne potrafi¹ dzia³aæ zadziwiaj¹co
podobnie do tego, jak dzia³a ¿ywy ludzki mózg, badacze
pokusili siê o próbê odpowiedzi na jeszcze jedno pyta-
nie. Czy taki modelowany mózg mo¿e rozwi¹zywaæ
stawiane mu zadania? OdpowiedŸ przynios³a kolejne
zaskoczenie, okaza³o siê bowiem, ¿e sztuczne sieci neu-
ronowe nie tylko potrafi¹ rozwi¹zywaæ stawiane im za-
dania, ale w dodatku robi¹ to znacznie lepiej, ni¿ inne
systemy informatyczne!

Uda³o siê wykazaæ, ¿e istnieje klasa zadañ informa-
tycznych, przy których rozwi¹zywaniu sieci neuronowe
s¹ po prostu bezkonkurencyjne (rys. 2). S¹ to g³ównie te

zadania, w których wiedza posiadana explicite (to zna-
czy w jawnej i uœwiadomionej postaci) przez osobê po-
szukuj¹c¹ rozwi¹zania – jest niewystarczaj¹ca do tego,
¿eby te rozwi¹zania znaleŸæ. Przy ich rozwi¹zywaniu
z u¿yciem sieci neuronowych wykorzystuje siê fakt, ¿e
sieci neuronowe potrafi¹ siê uczyæ (rys. 3).

Jak wiadomo, uczenie sieci neuronowej polega na
wykonywaniu kolejno nastêpuj¹cych czynnoœci (patrz
numery na rys. 3):
1. podanie na wejœcie sieci danych okreœlaj¹cych za-

danie (tu – twarz do rozpoznania),
2. okreœlenie odpowiedzi przez sieæ neuronow¹,
3. sprawdzenie poprawnej odpowiedzi w zbiorze ucz¹-

cym,
4. porównanie odpowiedzi sieci z odpowiedzi¹ wzor-

cow¹,
5. dokonanie zmian parametrów w sieci neuronowej

w taki sposób, ¿eby lepiej wykonywa³a zadanie.
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Rys. 1. Droga od badañ mózgu poprzez biocybernetyczne mo-
delowanie matematyczne i elektroniczne do sztucznych sieci

neuronowych w komputerach

Rys. 2. Porównanie sieci neuronowych z innymi metodami
obliczeniowymi

Rys. 3. Uczenie sieci neuronowej: A – nauczaj¹cy algorytm,
L – zbiór elementów ucz¹cych (lekcji), N – podlegaj¹ca

uczeniu sieæ neuronowa.
Dalsze objaœnienia w tekœcie



Czynnoœci od 1 do 5 wykonuje siê wielokrotnie dla
wszystkich elementów ucz¹cych ze zbioru L, który jest
zbiorem przyk³adowych zadañ wraz z ich rozwi¹za-
niami.

2. POPULARNOŒÆ
SIECI NEURONOWYCH

Omówione wy¿ej zdolnoœci sieci neuronowych do zdo-
bywania wiedzy w trakcie procesu uczenia, dziêki cze-
mu mog¹ one same zdobyæ informacjê na temat tego,
jak rozwi¹zaæ taki lub inny problem – tak¿e wtedy, gdy
wiedzy tej nie posiada u¿ytkownik, który chcia³by sieci
u¿yæ – stanowi¹ bardzo du¿¹ zaletê tych systemów. Za-
leta ta sprawia, ¿e sieciami neuronowymi interesuje siê
mnóstwo badaczy i praktyków, co owocuje miêdzy in-
nymi ogromn¹ liczb¹ publikacji na ten temat (rys. 4).

Mo¿na by by³o przywo³aæ w bibliografii na koñcu
tego artyku³u kilka przyk³adowych publikacji wy¿ej
wzmiankowanego typu, jednak trzeba sobie uœwiado-
miæ, ¿e ka¿da próbka podaj¹ca wybrane publikacje na

temat sieci neuronowych jako narzêdzi obliczeniowych
by³aby ¿a³oœnie niewystarczaj¹ca. Trochê wiêcej infor-
macji na ten temat znaleŸæ mo¿na w ksi¹¿ce [1], gdzie
miêdzy innymi przywo³ano kilkaset pozycji bibliografi-
cznych, stanowi¹cych w tej dziedzinê „klasykê”. Pe³ny
wykaz samych tylko ksi¹¿ek poœwiêconych tej tematyce
na œwiecie obejmuje setki pozycji (kilka przyk³adowych
ksi¹¿ek z ostatniego roku pokazano na rys. 4). Wystar-
czy zajrzeæ do katalogu pierwszej z brzegu wiêkszej bi-
blioteki, ¿eby znaleŸæ znacznie bogatsze wykazy!

Jeszcze bogatszy jest zbiór artyku³ów w czasopis-
mach naukowych (rys. 5), w których badacze opisuj¹
mo¿liwoœci obliczeniowe sieci neuronowych. Zasób ten
na dzieñ dzisiejszy (po³owa 2007 roku) mo¿na oszaco-
waæ na przynajmniej 30 tys. pozycji. Przynajmniej piêæ
razy wiêcej mo¿na by by³o naliczyæ ró¿nego rodzaju
publikacji ni¿szej rangi, g³ównie doniesieñ konferen-
cyjnych oraz ró¿nych dysertacji: magisterskich, doktor-
skich, habilitacyjnych itp. poœwiêconych sieciom neu-
ronowym lub bardzo silnie opartych na tej w³aœnie tech-
nice.
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Rys. 4. Przyk³adowe ksi¹¿ki, traktuj¹ce o sieciach neuronowych

Rys. 5. Najpopularniejsze czasopisma publikuj¹ce wy³¹cznie artyku³y na temat sieci neuronowych



3. ZASTOSOWANIE
SIECI NEURONOWYCH
W IN¯YNIERII BIOMEDYCZNEJ

Z krótkiego przegl¹du wzmiankowanej wy¿ej literatury
na temat sieci neuronowych wynika, ¿e ludzie stosuj¹
to narzêdzie – dos³ownie do wszystkiego. My jednak
w tym artykule spróbujmy skupiæ uwagê na tych zasto-
sowaniach, które stanowi¹ (w jakimœ sensie) „do-
mkniêcie pêtli” narysowanej na rysunku 1. Z rysunku
tego wynika, ¿e sieci neuronowe powsta³y, poniewa¿
spore grono badaczy zgromadzi³o potrzebne zasoby
wiedzy w dyscyplinie biocybernetyki i in¿ynierii bio-
medycznej. Skoro jednak sieci neuronowe okaza³y siê
tak bardzo u¿yteczne w rozwi¹zywaniu problemów z ró¿-
nych dziedzin – to byæ mo¿e warto, aby „sp³aci³y d³ug”
i zaczê³y pracowaæ tak¿e na u¿ytek in¿ynierii biome-
dycznej (IB).

Oczywiœcie takie prace, wykorzystuj¹ce sieci neuro-
nowe jako narzêdzia dla rozwi¹zywania problemów IB
tak¿e stosunkowo ³atwo mo¿na znaleŸæ wœród ogromnej
liczby prac publikowanych obecnie w obszarze przebo-
gatego tematu Neural Network Applications. Wpisanie
takiego has³a do Google albo do innej wyszukiwarki
ujawnia, ¿e w Internecie jest nie mniej ni¿ 40 milionów
doniesieñ na ten temat – i liczba ta stale roœnie. W tej
pracy nie bêdziemy próbowali dokonaæ przegl¹du czy
te¿ omówienia tych wszystkich prac, które zosta³y opra-
cowane i opublikowane na temat sieci neuronowych
w in¿ynierii biomedycznej, bo do tego celu potrzeba by
by³o dzie³a o objêtoœci Encyclopedia Britannica. Nato-
miast pokusimy siê o pewn¹ systematyzacjê tych zasto-
sowañ i kilka s³ów ich ogólnej charakterystyki.

Pierwszym obszarem in¿ynierii biomedycznej, który
weŸmiemy tu pod uwagê, bêd¹ biopomiary (rys. 6).
Z ró¿nej aparatury medycznej pozyskujemy coraz do-
skonalsze zbiory danych o pacjentach, potrzebujemy
wiêc wielu narzêdzi do obróbki tych danych i sygna³ów
(na przyk³ad do ich adaptacyjnej filtracji lub selekcji).
Sieci neuronowe nadaj¹ siê do tego celu znakomicie [3].

Po zgromadzeniu ró¿nego rodzaju danych biome-
dycznych potrzebna jest ich analiza (rys. 7). Tutaj tak¿e
sieci neuronowe mog¹ siê okazaæ bardzo przydatne, wy-

dobywaj¹c z danych takie w³aœciwoœci i parametry,
których lekarz dokonuj¹cy ca³oœciowej oceny nigdy nie
wychwyci [4].

W szczególnoœci mo¿na dopuœciæ, by sieæ neurono-
wa zajmuj¹ca siê analiz¹ danych medycznych przedsta-
wia³a lekarzowi sugestie diagnozy, poniewa¿ w bardzo
wielu znanych zastosowaniach sieci neuronowe zna-
komicie dawa³y sobie radê z klasyfikacj¹ i rozpoznawa-
niem ró¿nych obiektów.

Opisywano sieci neuronowe, które bezb³êdnie roz-
poznawa³y rêcznie pisane litery, odciski palców, twarze
ludzi, sylwetki wrogich samolotów itp. Klasyfikuj¹cych
sieci neuronowych u¿ywaj¹ banki w celu wykrycia po-
tencjalnych defraudantów, a tak¿e geofizycy poszukuj¹-
cy pod ziemi¹ z³ó¿ ropy naftowej. Skoro we wszystkich
zasygnalizowanych tu zadaniach (i w setkach innych!)
sieci neuronowe doskonale radzi³y sobie z rozpoznawa-
niem ró¿nych obiektów na podstawie ich charakterysty-
cznych cech – dlaczego nie mia³yby wykorzystaæ swo-
ich zdolnoœci do rozpoznania choroby, na któr¹ cierpi
pacjent, maj¹c do dyspozycji informacje o wszystkich
wykrytych u niego symptomach?

Oczywiœcie nie ma mowy o tym, ¿eby automatyczny
algorytm analizuj¹cy dane pacjenta (z u¿yciem sieci
neuronowych czy bez ich stosowania) pozwoli³ sobie na
coœ tak niew³aœciwego, jak próba automatycznego sta-
wiania diagnozy. Z diagnoz¹ wi¹¿e siê zawsze osobista
odpowiedzialnoœæ lekarza, wiêc komputer dysponuj¹cy
dowolnym algorytmem mo¿e najwy¿ej próbowaæ do-
radzaæ lekarzowi, ale go w tej czynnoœci (podejmowa-
nia decyzji diagnostycznej) nie zast¹pi. Jednak sieæ neu-
ronowa mo¿e pomóc lekarzowi trafnie dostrzec i roz-
poznaæ symptomy, sieæ mo¿e odwo³aæ siê do wiedzy
zgromadzonej na podstawie obserwacji setek pacjentów
(zbiór ucz¹cy!), wiêc mo¿e realizowaæ scenariusz wnios-
kowania przez analogiê, mo¿e tak¿e wskazaæ lekarzo-
wi w³aœciwe przes³anki i istotne argumenty, a nawet
mo¿e zasugerowaæ decyzjê. Ale diagnost¹ jest zawsze
cz³owiek!

Maj¹c wgl¹d do wszystkich istotnych danych do-
tycz¹cych stanu pacjenta i do wszystkich elementów
jego historii choroby, sieæ neuronowa mo¿e wspomagaæ
lekarza w procesie prowadzenia terapii (rys. 8). Sieæ
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Rys. 7. Rola sieci neuronowych przy analizie danych
biomedycznych i wspomaganiu diagnozy

Rys. 6. Wykorzystanie sieci neuronowych do filtracji danych
w biopomiarach



neuronowa wystêpuj¹ca w tej roli, ucz¹c siê i stale do-
skonal¹c swoje dzia³anie, mo¿e bardzo istotnie przy-
czyniæ siê do precyzyjnego sterowania aparatur¹ tera-
peutyczn¹, mo¿e tak¿e adaptacyjnie dopasowywaæ
przebieg i zakres terapii do w³aœciwoœci konkretnego
pacjenta, wprowadzaj¹c czynnik daleko id¹cej indywi-
dualizacji postêpowania leczniczego, mo¿e wreszcie
generowaæ ró¿ne sygna³y przypominaj¹ce i ostrzegaw-
cze, dodaj¹c do aparatury terapeutycznej – jak¿e po-
¿¹dany czynnik inteligencji. Przyk³ady zastosowania
sieci w sterowaniu ró¿nych innych systemów [5] dowo-
dz¹, ¿e jest to w pe³ni mo¿liwe.

I wreszcie ostatni z omawianych tutaj (chocia¿ by-
najmniej nie ostatni w sensie wykazu wszystkich mo¿-
liwoœci zastosowañ sieci w in¿ynierii biomedycznej)
model wykorzystania sieci jako czynnika wspomaga-
j¹cego prognozy (rys. 9).

Sieci neuronowe w ró¿nych zastosowaniach udo-
wodni³y wielokrotnie, ¿e s¹ znakomitym narzêdziem
prognostycznym [6]. Przewiduj¹ miêdzy innymi pogo-
dê, notowania gie³dowe, kursy walut, wyniki wyborów,
zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ i wiele innych.
Nie ma ¿adnego powodu, ¿eby tych ich umiejêtnoœci nie
wykorzystaæ w in¿ynierii biomedycznej!

4. TWORZENIE SIECI NEURONOWEJ

¯eby sieci neuronowych u¿ywaæ – miêdzy innymi do
wy¿ej wymienionych celów – i ¿eby uzyskiwaæ za ich
pomoc¹ bardzo dobre wyniki podczas rozwi¹zywania
ró¿nych problemów praktycznych, trzeba w pierwszej
kolejnoœci tak¹ sieæ zbudowaæ. Nie bêdziemy w tym ar-
tykule dyskutowali wszystkich zwi¹zków, jakie istniej¹
pomiêdzy budow¹ sieci neuronowej a wiedz¹, jak¹ lu-
dzie zgromadzili na temat dzia³ania mózgu (obszerniej-
sze wiadomoœci na ten temat znaleŸæ mo¿na w ksi¹¿ce
[2]), chocia¿ bezspornie sieci powsta³y – jako u¿yteczne
urz¹dzenia techniczne – dlatego i dziêki temu, ¿e w ci¹-
gu ca³ego XX wieku ogromne rzesze badaczy (neuro-
anatomów i neurofizjologów) zdoby³y ogromnie du¿o
wiadomoœci na temat tego, jak mózg jest zbudowany
i jak dzia³a. To w³aœnie ta wiedza przyrodnicza, prze-
kszta³cona do postaci bardzo uproszczonych formu³
matematycznych, sta³a siê podstaw¹ do budowy sieci
neuronowych.

4.1. Budowa sieci neuronowej

Podstawowym elementem wykorzystanym do budowy
sieci neuronowej jest sztuczny neuron (rys. 10a) bêd¹cy
modelem (niedoskona³ym i uproszczonym) biologicz-
nego neuronu, bêd¹cego zasadniczym elementem struk-
turalnym mózgu (rys. 10b).

Matematyczny opis dzia³ania neuronu dany jest
(przyk³adowo) wzorami:
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chocia¿ stwierdziæ trzeba, ¿e w u¿yciu s¹ tak¿e i inne
formy i postaci tego opisu [1].
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Rys. 8. Sieæ neuronowa jako czynnik
wspomagaj¹cy terapiê

Rys. 9. Sieæ neuronowa jako czynnik wspomagaj¹cy
prognozê medyczn¹ Rys. 10. Sztuczny (a) i biologiczny neuron (b)

�ród³o: [11]

a)

b)



Rzeczywiste biologiczne neurony tworz¹ w mózgu
sieæ o bardzo skomplikowanej strukturze, której prze-
œledzenie wymaga³o wieloletnich wysi³ków bardzo wie-
lu badaczy – i proces ten bynajmniej nie jest jeszcze
ostatecznie zakoñczony. Jednak dla celów obliczenio-
wych wystarcza sieæ, w której sztuczne neurony s¹ ³¹-
czone wed³ug pewnych arbitralnych regu³, gwarantuj¹-
cych prost¹ (a wiêc tani¹!) realizacjê sztucznych syste-
mów neuronowych i du¿¹ sprawnoœæ w rozwi¹zywaniu
praktycznych zadañ, stawianych takiej sieci. Typowa
sztuczna sieæ neuronowa, przedstawiona na rysunku 11,
sk³ada siê z warstw, pe³ni¹cych œciœle okreœlone funk-
cje: warstwa wejœciowa s³u¿y do stawiania sieci zadañ
do rozwi¹zania, warstwa wyjœciowa udostêpnia roz-
wi¹zanie wypracowane przez sieæ, zaœ warstwy ukryte
(jedna lub kilka) s¹ miejscem, w którym koncentruje siê
proces przetwarzania informacji, mo¿na wiêc powie-
dzieæ, ¿e s¹ one „siedliskiem inteligencji” sieci.

Po³¹czenia elementów pomiêdzy poszczególnymi
warstwami realizowane s¹ wed³ug upraszczaj¹cej zasa-
dy „ka¿dy z ka¿dym”, co oznacza, ¿e w sieci potencjal-
nie istniej¹ wszystkie po³¹czenia, które mog¹ byæ po-
trzebne do rozwi¹zania postawionego zadania (zgodnie
z rysunkiem 1 w zdaniu tym nie znamy regu³ jego roz-
wi¹zywania, wiêc nie wiemy, które po³¹czenia oka¿¹ siê
potrzebne, a które nie), i dopiero proces uczenia sieci
prowadzi do wzmocnienia tych po³¹czeñ, które s¹ potrzeb-
ne, oraz do eliminacji tych po³¹czeñ, które s¹ zbêdne.

4.2. Uczenie sieci

Proces uczenia jest najwa¿niejsz¹ w³aœciwoœci¹ sieci
neuronowych. O tym, ¿e sieci uda³o siê zastosowaæ w tak
wielu praktycznych zadaniach, miêdzy innymi w in¿y-
nierii biomedycznej zdecydowa³ w³aœnie fakt, ¿e mog¹
one nabywaæ umiejêtnoœci rozwi¹zywania konkretnych
zadañ w wyniku procesu uczenia siê (patrz rys. 3).

Z formalnego punktu widzenia proces uczenia sieci
neuronowej mo¿na opisaæ (w najprostszym ujêciu) jako
proces zmian parametrów sieci (wspó³czynników wi

przywo³anych wy¿ej przy opisie pojedynczego neuro-
nu). Najprostsz¹ regu³¹, jak¹ mo¿na tu zastosowaæ, jest
tak zwana regu³a delta bêd¹ca regu³¹ uczenia z nauczy-
cielem, wprowadzona przez Widrowa i Hoffa. Polega
ona na tym, ¿e ka¿dy neuron po otrzymaniu na swoich
wejœciach okreœlonych sygna³ów wyznacza swój sygna³
wyjœciowy, wykorzystuj¹c posiadan¹ wiedzê w postaci
wczeœniej ustalonych wartoœci wspó³czynników wago-
wych wszystkich wejœæ oraz progu. Wartoœæ sygna³u
wyjœciowego, wyznaczonego przez neuron na danym
kroku procesu uczenia porównywana jest z odpowie-
dzi¹ wzorcow¹ podan¹ przez nauczyciela w ci¹gu ucz¹-
cym. Jeœli wystêpuje rozbie¿noœæ – neuron wyznacza
ró¿nicê pomiêdzy swoim sygna³em wyjœciowym a t¹
wartoœci¹ sygna³u, która by³aby – wed³ug nauczyciela
prawid³owa. Ta ró¿nica oznaczana jest zwykle symbo-
lem greckiej litery 
 (delta) i st¹d nazwa opisywanej me-
tody.

Sygna³ b³êdu (delta) wykorzystywany jest przez
neuron do korygowania swoich wspó³czynników wago-
wych, przy zastosowaniu nastêpuj¹cych regu³:

– wagi zmieniane s¹ tym silniej, im wiêkszy b³¹d zo-
sta³ wykryty;

– wagi zwi¹zane z tymi wejœciami, na których wy-
stêpowa³y du¿e wartoœci sygna³ów wejœciowych,
zmieniane s¹ bardziej, ni¿ wagi wejœæ, na których
sygna³ wejœciowy by³ niewielki.

Znaj¹c b³¹d pope³niony przez neuron oraz jego syg-
na³y wejœciowe, mo¿emy ³atwo przewidzieæ, jak bêd¹
siê zmieniaæ jego wagi. Rozwa¿an¹ tu regu³ê delta
mo¿na zapisaæ w postaci nastêpuj¹cego wzoru:

W W Xj j j j j( ) ( )� � �1 � 
� � ( ) ( )

We wzorze tym:
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gdzie:
� – wspó³czynnik liczbowy decyduj¹cy o szyb-

koœci uczenia,

(j) – wartoœæ b³êdu w j-tym kroku uczenia,
z – wymagana odpowiedŸ neuronu na syg-

na³ x,

y – rzeczywista odpowiedŸ neuronu na syg-
na³ x,

W(j) – wektor wag w j-tym kroku uczenia.

Sieæ stosuj¹c opisane metody w praktyce, sama prze-
rywa proces uczenia, gdy jest ju¿ dobrze wytrenowana,
gdy¿ ma³e b³êdy powoduj¹ jedynie minimalne korekty
wag. Jest to logiczne, podobnie jak zasada uzale¿niania
wielkoœci korekty od wielkoœci wejœciowego sygna³u
przekazywanego przez rozwa¿an¹ wagê, poniewa¿ jeœli
odpowiednia sk³adowa by³a ma³a, to korygowana war-
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Rys. 11. Struktura typowej sieci neuronowej



toœæ wagi w niewielkim tylko stopniu przyczyni³a siê do
powstania usuwanego b³êdu. W szczególnoœci opisany
algorytm powoduje, ¿e dla wejœæ, na których w danym
momencie nie by³y podawane sygna³y (wejœcia o zero-
wych wartoœciach wag), odpowiednie wagi nie s¹ zmie-
niane, nie wiadomo bowiem, czy s¹ dobre czy nie, gdy¿
nie uczestniczy³y w tworzeniu aktualnego sygna³u
wyjœciowego.

W praktycznych realizacjach opisanego wy¿ej algo-
rytmu dochodzi kilka dalszych godnych uwagi elemen-
tów. W pierwszej kolejnoœci twórca sieci musi zdecydo-
waæ, jak silne powinny byæ zmiany wag powodowane
przez okreœlone wartoœci sygna³ów wejœciowych i okreœ-
lon¹ wielkoœæ b³êdu. Ten wspó³czynnik proporcjonal-
noœci E, zwany learning rate, mo¿e byæ wybierany do-
wolnie, jednak ka¿da konkretna decyzja dotycz¹ca jego
wartoœci ma okreœlone konsekwencje. Wybranie wspó³-
czynnika za ma³ego prowadzi do bardzo powolnego
procesu uczenia (wagi s¹ poprawiane w ka¿dym kroku
bardzo s³abo, ¿eby wiêc osi¹gnê³y po¿¹dane wartoœci,
trzeba wykonaæ bardzo du¿o takich kroków). Z kolei
wybór za du¿ego wspó³czynnika uczenia powoduje bar-
dzo gwa³towne zmiany parametrów sieci, które w krañ-
cowym przypadku prowadziæ mog¹ nawet do niestabil-
noœci procesu uczenia. Konieczny jest wiêc kompromi-
sowy wybór wspó³czynnika uczenia, uwzglêdniaj¹cy
zarówno korzyœci zwi¹zane z szybk¹ prac¹, jak i wzglê-
dy bezpieczeñstwa, wskazuj¹ce na koniecznoœæ uzyska-
nia stabilnej pracy procesu uczenia.

4.3. Narzêdzia do tworzenia i wykorzystania
sieci neuronowych

Mo¿na by jeszcze d³ugo wymieniaæ i opisywaæ w³aœci-
woœci sieci neuronowych, pokazuj¹c ró¿ne przyk³ady
ich zastosowania (na przyk³ad w chemii [7]) albo nie-
zwyk³e formy ich zastosowania [8], ale warto mo¿e
przejœæ od teorii do praktyki.

Otó¿ osoba chc¹ca skorzystaæ z opisanych walorów
sieci musi albo u¿yæ specjalizowanego sprzêtu s³u¿¹-
cego do wykonywania obliczeñ (oraz uczenia) zgodnie
z zasadami neurocomputingu, co jest jednak bardzo
k³opotliwe i kosztowne, albo skorzystaæ z firmowych
programów pozwalaj¹cych modelowaæ sieci neurono-
we na zwyk³ych komputerach (rys. 12).

Niestety firmowe oprogramowanie do tworzenia sie-
ci neuronowych jest tak¿e bardzo kosztowne (czasem
nawet bywa dro¿sze od dedykowanych rozwi¹zañ
sprzêtowych – rys. 13), wiêc amatorzy nie maj¹ szans na
jego wykorzystanie.

Teoretycznie s¹ programy dostêpne w Internecie za
darmo, s³u¿¹ce do modelowania sieci neuronowych,
maj¹ one z regu³y bardzo ograniczone mo¿liwoœci funk-
cjonalne, tak ¿e ich u¿ycie bardziej przypomina odtwo-
rzenie filmu na zadany temat ni¿ aktywn¹ eksploracjê
w³aœciwoœci narzêdzia, jakim s¹ sieci neuronowe.

5. POWSZECHNIE DOSTÊPNE
OPROGRAMOWANIE
DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA
I SWOBODNEJ EKSPLORACJI
SIECI NEURONOWYCH

Sytuacja ta ma szansê ulec zmianie za spraw¹ oprogra-
mowania opisanego w ksi¹¿ce [9]. Stworzone zosta³o
narzêdzie w postaci ponad 20 programów, które s³u¿¹
tylko do tego, ¿eby osoba poznaj¹ca sieci neuronowe
(zdobywaj¹cy wiedzê student, przygotowuj¹cy warsztat
naukowy badacz, zainteresowany amator-hobbysta itp.)
mog³a bez ograniczeñ tworzyæ i badaæ sieci o ró¿nych
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Rys. 12. Przyk³adowe programy pozwalaj¹ce modelowaæ sieci
neuronowe na zwyk³ych komputerach klasy PC (lub wiêkszych)

Rys. 13. Sieæ neuronowa jako specjalistyczny
uk³ad elektroniczny

�ród³o: [12]



rozmiarach i o ró¿nym przeznaczeniu. Dobór mo¿li-
woœci udostêpnianych u¿ytkownikowi w ramach wska-
zanego zestawu programów nie jest przypadkowy, ale
wynika z blisko 20 lat trwaj¹cej praktyki autora w nau-
czaniu sposobów korzystania z sieci neuronowych
przez studentów i doktorantów.

Wczeœniejsze doœwiadczenie ze stosowaniem do sa-
modzielnego eksplorowania w³aœciwoœci sieci neurono-
wych znacznie prymitywniejszych programów przygo-

towanych w jêzyku BASIC dowiod³o, ¿e te fascynuj¹ce
urz¹dzenia mo¿na naprawdê poznaæ wy³¹cznie poprzez
praktykê ich stosowania. Aktualnie mo¿e z tego skorzy-
staæ ka¿da osoba, która odwiedzi stronê internetow¹
http://galaxy.agh.edu.pl/~tad/ (rys. 14).

Na stronie tej mo¿na uzyskaæ (za darmo) programy,
które pozwalaj¹ tworzyæ sieci neuronowe, stawiaæ im
zadania, obserwowaæ ich odpowiedzi i w ten sposób sa-
modzielnie odkrywaæ ich w³aœciwoœci (rys. 15).
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Rys. 14. Strona internetowa, z której mo¿na pozyskaæ programy umo¿liwiaj¹ce samodzieln¹ eksploracjê sieci neuronowych
na dowolnym domowym komputerze

Rys. 15. Przyk³ad jednego z eksperymentów, które u¿ytkownik mo¿e wykonaæ przy u¿yciu omawianych programów



W poznawaniu w³aœciwoœci tych sieci pomaga u¿yt-
kownikowi metafora „zwierzaka” (rys. 16), którego
mo¿na wyposa¿yæ w „mózg” bêd¹cy bardziej lub mniej
rozbudowan¹ sieci¹ neuronow¹, a którego zachowania
w ró¿nych okolicznoœciach mog¹ stanowiæ podstawê do
ocen samodzielnie wyci¹ganych przez u¿ytkownika.

6. INNE METODY
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
– SYSTEMY EKSPERTOWE

Wœród licznych znanych obecnie narzêdzi sztucznej in-
teligencji w kontekœcie in¿ynierii biomedycznej na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ systemy ekspertowe [10].
Ta szczególna uwaga winna byæ poœwiêcona g³ównie
z tego powodu, ¿e s¹ to aktualnie najbardziej popularne
w praktyce medycznej narzêdzia sztucznej inteligencji.
W istocie s¹ to jedyne narzêdzia, które zyska³y na tyle
powszechn¹ aprobatê u¿ytkowników, ¿e obs³uguj¹ce je
programy stanowi¹ dosyæ chêtnie kupowany produkt
komercyjny (tak¿e do u¿ytku domowego).

Nazwa systemy ekspertowe u¿ywana na rynku pol-
skim pochodzi z jêzyka angielskiego, poniewa¿ to w³aœ-
nie w USA powsta³y pierwsze takie systemy. W orygi-
nale odpowiednie programy nazywaj¹ siê Expert Sys-
tems. W Polsce funkcjonuj¹ ci¹gle jeszcze trzy „konku-
ruj¹ce” okreœlenia na te systemy, a mianowicie „syste-
my eksperckie” (najbli¿sze t³umaczenie z jêzyka angiel-
skiego, ale brzydko brzmi¹ce), „systemy ekspertowe”
oraz „systemy doradcze”. W pracy tej bêdzie u¿ywana
nazwa „systemy ekspertowe”, jako ¿e wydaje siê naj-
bardziej swojsko brzmi¹ca. U¿ywany w dalszym
tekœcie skrót do tej nazwy to SE. Natomiast pomys³
zastêpowania nazwy „ekspertowe” poprzez „doradcze”
budzi w literaturze przedmiotu kontrowersje. System
ekspertowy jest systemem doradczym, ale niekoniecz-
nie system doradczy musi byæ systemem ekspertowym.
Wiemy ju¿ zatem, sk¹d siê bierze nazwa rozwa¿anej tu
klasy programów, ale jaka treœæ siê wi¹¿e z t¹ nazw¹?
Potrafimy dosyæ dobrze zrozumieæ, kim jest cz³owiek,
o którym mówimy „ekspert”, ale co kryje siê pod has-
³em „system ekspertowy”, jeœli system ten jest kompute-
rowym programem?

Najlepiej pos³u¿yæ siê analogi¹. System ekspertowy,
jest to taki program komputerowy, który mo¿e robiæ to
samo, co cz³owiek-ekspert.

No dobrze – a co takiego mo¿e zrobiæ ekspert?
Ustalmy najpierw, ¿e jako eksperta mo¿na okreœliæ cz³o-
wieka, który naby³ dog³êbn¹ wiedzê teoretyczn¹ o danej
dziedzinie poprzez staranne studia, albo wiedzê prak-
tyczn¹ poprzez d³ugoletni¹ pracê praktyczn¹. Od eks-
perta wymaga siê wiedzy bardzo zaawansowanej, co
powoduje, ¿e ekspertem mo¿na byæ wy³¹cznie w pew-
nym w¹skim wycinku wiedzy. Przy rozwi¹zywaniu do-
wolnego problemu ekspert inteligentnie korzysta ze
swojej wiedzy. Zwykle dobry ekspert jest obdarzony in-
tuicj¹ i ma dar stosowania tzw. skrótów myœlowych i in-
nych trików, pozwalaj¹cych mu na „przeskoki” w cza-
sie prowadzonego rozumowania. Ten fakt umo¿liwia
ekspertowi wybór najkrótszych dróg dojœcia do zadane-
go celu. Aby zdefiniowaæ i jakoœ nazwaæ podane w³aœ-
ciwoœci umys³u eksperta, mówi siê zwykle, ¿e posiada
on dodatkowo wiedzê heurystyczn¹. Dobry ekspert
podaje dobre rozwi¹zania w stosunkowo krótkim cza-
sie. Co wiêcej, jest on zdolny do udzielania wyjaœnieñ
odnoœnie swojego rozumowania (rys. 17).

Wiedzê na temat samego sposobu formu³owania
ekspertyz nazywa siê wiedz¹ p³ytk¹, dlatego ¿e sk³ada
siê ona wy³¹cznie z dosyæ prostych, indywidualnie do-
skonalonych metod, których specjaliœci nauczyli siê
w celu lepszego wykonywania swych czynnoœci. Poza
t¹ wiedz¹ p³ytk¹ eksperci uznawani w poszczególnych
dziedzinach maj¹ zazwyczaj tak zwan¹ wiedzê g³êbok¹,
na któr¹ sk³ada siê g³ównie profesjonalne wykszta³cenie
oraz w³asna (czêsto wieloletnia) praktyka eksperta. Ta
czêœæ wiedzy, nawet jeœli jest czerpana z praktyki, to
jednak zawsze oparta jest na teorii, czyli podstawowych
zasadach, prawach, wytycznych itd. W konsekwencji
wiedza taka nazwana jest g³êbok¹ i jest ona bardziej
ogólna od wiedzy p³ytkiej.

W sztucznym systemie ekspertowym, który jest po
prostu odpowiednim programem, wiedza zawsze po-
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Rys. 16. Atrakcyjniejsze przedstawienie dzia³ania sieci
neuronowej w postaci zachowania ucz¹cego siê „zwierzaka”

Rys. 17. Ogólny schemat systemu ekspertowego
�ród³o: [13]



chodzi z zewn¹trz. Najczêœciej wiedzê, potrzebn¹ do
„nape³nienia” systemu ekspertowego pozyskuje od eks-
perta-cz³owieka lub zespo³u ekspertów. Jest to tzw. wie-
dza prywatna ekspertów, któr¹ pozyskuj¹ i odpowied-
nio preparuj¹ (w celu wprowadzenia do sztucznego sys-
temu ekspertowego) specjalnie kszta³ceni specjaliœci
nazywani in¿ynierami wiedzy. Ich rola jest bardzo
wa¿na i trudna zarazem, gdy¿ w swojej pracy musz¹ oni
bardzo mocno opieraæ siê na znajomoœci procesów ko-
gnitywnych cz³owieka (¿eby we w³aœciwy sposób wy-
dostaæ wiedzê od ekspertów), a tak¿e musz¹ znaæ do-
k³adnie techniki odwzorowywania wiedzy (nie danych
ani informacji, ale w³aœnie wiedzy!) w systemach kom-
puterowych – co jest trudn¹ i z³o¿on¹ sztuk¹!

G³ównym Ÿród³em wiedzy dla dobrego systemu eks-
pertowego s¹ zawsze wskazówki, regu³y i informacje
pochodz¹ce od odpowiednio wybranych ludzi, ale po-
nadto potrzebna systemowi wiedza mo¿e byæ pozyski-
wana z ksi¹¿ek, katalogów, informacji fabrycznych itp.
(jako tzw. wiedza publiczna).

Systemy ekspertowe staraj¹ siê naœladowaæ decyzje
eksperta-cz³owieka w konkretnej dziedzinie i potrafi¹ to
robiæ wielokrotnie, w powtarzalny i przyjazny dla u¿yt-
kownika sposób. Ich rola jest dok³adnie taka sama jak
rola cz³owieka-eksperta – to znaczy u¿ytkownik szuka
z ich pomoc¹ wysublimowanej i dostosowanej do oko-
licznoœci wiedzy (w postaci rady na zadany temat), a nie
samych tylko „go³ych” informacji. Dzia³anie systemu
ekspertowego (rys. 18) zale¿y przede wszystkim od
jakoœci pozyskanej dla niego wiedzy, która powinna od-

zwierciedlaæ rzeczywist¹ wiedzê eksperta; w mniej-
szym stopniu zale¿y od sk³adników technicznych, na
przyk³ad reprezentacji tej wiedzy czy od u¿ytego spo-
sobu wnioskowania.

Aby system ekspertowy by³ wygodny w u¿yciu,
musi tak¿e reprezentowaæ wiedzê p³ytk¹. Zalet¹ posia-
dania przez komputer tego rodzaju wiedzy jest fakt, ¿e
program komputerowy wyposa¿ony w tak¹ wiedzê za-
chowuje siê w podobny sposób jak cz³owiek-ekspert.
Natomiast wad¹ takiego podejœcia jest to, ¿e wiedza
p³ytka dotyczy metod bardzo szczegó³owych, o specjal-
nych zastosowaniach, trudnych do uogólnienia. Dlatego
te¿ systemy ekspertowe robione s¹ zawsze dla specy-
ficznych, w¹sko zdefiniowanych problemów. Dla przy-
k³adu typowe dziedziny dla tych systemów w ekonomii
to: analiza kredytów, analiza finansowa, inwestycje
gie³dowe itp. Nie ma wiêc pojedynczego systemu eks-
pertowego, który móg³by pe³niæ rolê eksperta finanso-
wego w dowolnym obszarze ekonomii, ale do ka¿dego
obszaru da siê zbudowaæ oddzielny system, skuteczny
w danej w¹skiej dziedzinie. Dziêki zawê¿eniu obszaru
zastosowañ systemu osi¹gniêto dobre rezultaty, ale jed-
nak za cenê specjalizacji systemu w kilku w¹skich za-
daniach i jego zupe³nej nieadekwatnoœci do jakichkol-
wiek innych zadañ, nawet pokrewnych. Dlatego obec-
nie istnieje tendencja do rozwijania tak¿e systemów
ekspertowych zawieraj¹cych bardziej ogóln¹, teoretycz-
n¹ wiedzê, do której system mo¿e wracaæ, gdy napotka
problemy, które nie mog¹ byæ rozwi¹zane dziêki wie-
dzy p³ytkiej.
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Rys. 18. Sposób dzia³ania systemu ekspertowego



7. PODSUMOWANIE

Przedstawiona w tym opracowaniu problematyka wy-
korzystania sieci neuronowych w in¿ynierii biomedycz-
nej ma charakter otwartej propozycji. Autor znaj¹c
zarówno problematykê sieci neuronowych, jak i syste-
mów ekspertowych, a tak¿e in¿ynieriê biomedyczn¹
(przynajmniej w zakresie wybranych zagadnieñ), z ubo-
lewaniem stwierdza³ od lat, ¿e z mo¿liwoœci, jakie stwa-
rzaj¹ metody sztucznej inteligencji, korzystaj¹ specja-
liœci wielu innych dziedzin, natomiast twórcy systemów
in¿ynierii biomedycznej jak gdyby stroni¹ od tego typu
narzêdzi. Tymczasem przecie¿ sieci neuronowe wywo-
dz¹ siê z biocybernetyki, czyli z dziedziny „siostrzanej”
w stosunku do in¿ynierii biomedycznej i powinny byæ
w niej stosowane, podobnie jak systemy ekspertowe,
gdy¿ mo¿e to byæ jednym z czynników stymuluj¹cych
do dodatkowego rozwoju tej dziedziny. Jeœli ta publika-
cja zwiêkszy zainteresowanie sieciami neuronowymi,
miêdzy innymi dziêki udostêpnieniu œrodowiska pro-
gramowego opisanego w ksi¹¿ce [9], w którym mo¿na
wygodnie i sympatycznie poznaæ w³aœciwoœci sieci neu-
ronowych od strony praktycznej – to bêdzie to dla au-
tora Ÿród³em prawdziwej satysfakcji.
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6.4.B. Sieci neuronowe i inne systemy
sztucznej inteligencji dla medycyny

Joanna Jaworek

1. RYS HISTORYCZNY

Nikt z biologów nie przypuszcza³, ¿e wiedza dotycz¹ca
budowy komórki neuronowej, mechanizmów jej dzia³a-
nia oraz budowy i mo¿liwoœci ludzkiego mózgu znaj-
dzie zastosowanie w informatyce, a tym samym w mate-
matyce, ekonomii, czy automatyce. Prze³om w tej dzie-
dzinie nast¹pi³ w 1943 roku, kiedy to ukaza³a siê histo-
ryczna praca, napisana przez dwóch naukowców Mc-
Cullocha i Pittsa [1], w której zosta³o przedstawione
powi¹zanie matematycznego opisu komórki nerwowej
z algorytmem przetwarzania danych. W 1949 roku
Donald Hebb [2] jako pierwszy zaproponowa³ opis na-
turalnych (biologicznych) procesów uczenia w taki spo-
sób, ¿e na tej podstawie mo¿liwe by³o stworzenie regu³y
uczenia tworów sztucznych (w tym sieci), znanej obec-
nie jako regu³ê Hebba. W kolejnych latach nast¹pi³
gwa³towny rozwój badañ w tej nowej dziedzinie nauki.
Wkrótce zaczêto programowaæ pierwsze rozbudowane
sieci neuronowe oraz szukaæ mo¿liwoœci ich zastosowa-
nia. Wszystkie powsta³e w tym okresie sieci by³y jednak
uk³adami elektromechanicznymi, kosztownymi i k³opot-
liwymi w u¿yciu. Rozwój elektroniki zaowocowa³
stworzeniem w1960 roku przez Bernarda Widrowa [3]
neurokomputera (sieæ elektrochemiczna) sk³adaj¹cego
siê z elementów Adaline (ang. Adaptive linear element),
które powielone oraz po³¹czone da³y uk³ad Madaline
(ang. Many Adaline). Sieæ Madaline znalaz³a zastosowa-
nie w radarach, sonarach, modemach i liniach telefoni-
cznych. Perceptron ( Rosenblat 1968) [4], którego zada-
niem by³o rozpoznawanie pojedynczych znaków by³
jedn¹ z sieci, która zosta³a powszechnie zaakceptowana
i przyczyni³a siê do dalszego rozwoju nauki. Kolejnym
nowatorskim pomys³em by³a sieæ Brain State in the Box
[5], która by³a odpowiednikiem pamiêci asocjacyjnej
z dwustronnym dostêpem (BAM).

Okres lat 70. nie przyczyni³ siê ju¿ do tak gwa³tow-
nego rozwoju sieci neuronowych, lecz stworzono w tym
okresie kilka modeli, które na pewno s¹ godne uwagi.
Jednym z nich jest sieæ Avalanche [5], która powsta³a na
uniwersytecie w Bostonie i potrafi³a rozpoznawaæ mo-
wê oraz sterowaæ ramieniem robota.

Kolejne lata 80. oraz 90., czyli gwa³towny rozwój
technik informatycznych to ju¿ prawdziwy wyœcig po-
miêdzy naukowcami, firmami komputerowymi oraz mo¿-
liwoœciami laboratoriów. Niektóre z nowych pomys³ów

to: metody uczenia, sieci ze sprzê¿eniem zwrotnym oraz
sieci wielowarstwowe.

Rozwój sieci neuronowych nast¹pi³ przede wszyst-
kim w USA, lecz tak¿e polscy naukowcy zajmowali siê
t¹ fascynuj¹c¹ dziedzin¹. Wœród najbardziej znanych
badaczy wczesnego okresu nale¿y wymieniæ Gawroñ-
skiego [6] i Kulikowskiego [7], a wœród wspó³czesnych:
liczne prace Tadeusiewicza [8], [9] oraz Korbicza, Obu-
chowicza, Uciñskiego [10] i Kacprzaka, Œloty [11].

Jednak badania nad sieciami neuronowymi nadal
trwaj¹ i mamy nadziejê, ¿e równie¿ wœród czytelników
tej ksi¹¿ki znajd¹ siê osoby z nowymi pomys³ami oraz
chêci¹ dalszego ich rozwoju.

2. ZASTOSOWANIE
SIECI NEURONOWYCH

Mimo ogromnej liczby zastosowañ sieci neuronowych
oraz ich zaskakuj¹cych mo¿liwoœci chcia³abym przed-
stawiæ oraz przybli¿yæ najbardziej znane problemy, któ-
rymi zajmuj¹ siê naukowcy.

Pierwszym z nich i zarazem najstarszym zagadnie-
niem jest sposób rozpoznawania obrazów, w którym
wyró¿nia siê dwa procesy:
1) wyodrêbnianie obiektów w obrazie – najpowszech-

niejsza metoda polega na wyznaczaniu konturów,
okreœlanie rodzaju powierzchni oraz kolorystyki

2) analiza oraz identyfikowanie – dane z pkt. 1 s¹ po-
równywane przez sieæ z zapamiêtanymi wzorcami
i wskazywana jest klasa obiektów, do której zosta³
zakwalifikowany dany obraz.

Drugim z najbardziej interesuj¹cych zastosowañ sie-
ci neuronowych jest rozpoznawanie mowy oraz dŸwiê-
ków. Wbrew pozorom problem ten jest bardzo zbli¿ony
do wczeœniej opisanego, poniewa¿ zarówno obraz jak
i dŸwiêk mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ odpowiednio
dobranych parametrów. Jednym z pierwszych etapów,
który ma nam u³atwiæ rozpoznanie mowy jest wyodrêb-
nienie poszczególnych dŸwiêków – podzia³ sygna³u na
fragmenty, próba zrozumienia przekazywanej treœci
oraz uczenie sieci rozpoznawania barwy g³osu. Pomimo
tego, ¿e badania nad rozpoznawaniem mowy prowadzo-
ne s¹ od wielu lat [8] s¹ jednak jeszcze w pocz¹tkuj¹cej
fazie. Obecnie stosuje siê je m.in. do g³osowego stero-
wania robotem.
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Rys. 1. DT Vision Foundry – zaawansowane narzêdzie i œrodowisko programistyczne do rozpoznawania obrazów tekstu
oraz analizy obiektów

�ród³o: http://www.crijolanta.com.pl/

Rys. 2. VidaExpert 1.0 – Darmowe oprogramowanie pokazuje dzia³anie metody SOM
�ród³o: www.ihes.fr



Do najpopularniejszych obecnie zastosowañ sieci
neuronowych nale¿y rozpoznawanie pisma. Dawniej
starano siê rozpoznaæ tylko znaki drukowane, b¹dŸ pro-
sty ci¹g tekstu. Obecnie, dziêki oprogramowaniu OCR
(ang. Optical Character Recognition) potrafimy rozpo-
znawaæ i porównywaæ tak¿e pismo odrêczne i wyodrêb-
niaæ w nim poszczególne znaki i okreœlaæ charakterys-
tyczne cechy pisma danej osoby.

Kolejnym przyk³adem s¹ samoorganizuj¹ce siê mapy
(Self Organizing Maps – SOM), zwane te¿ sieciami Ko-
honena. Sieci te rozpinaj¹ swoje wspó³rzêdne tak d³ugo,
a¿ dopasuj¹ swoj¹ strukturê do analizowanych danych
(rys. 2). Sieci te s¹ stosowane do klasyfikacji muzyki,
tekstu, mowy, jak i modelu analizowanego obiektu.

3. CZY NAUCZYCIEL JEST ZAWSZE
KONIECZNY?

W powy¿szym tekœcie czêsto zosta³o u¿yte sformu³o-
wanie „uczenia sieci”. Przez to wyra¿enie rozumiemy
sposób dostosowania odpowiedzi programu na okreœlo-
ne dane wejœciowe do okreœlonych wymagañ. Wyró¿-
niamy dwa podstawowe mechanizmy uczenia – z nau-
czycielem oraz bez nauczyciela.

W pierwszym przypadku posiadamy tzw. wiedzê nau-
czyciela (rys. 3), a wiêc znamy prawid³ow¹ odpowiedŸ
na zadane pytanie. W przypadku niesatysfakcjonuj¹cej,
z³ej odpowiedzi sieci wiedza nauczyciela mo¿e pos³u-
¿yæ do skorygowania b³êdów oraz korekty dzia³ania sieci.

Ciekawym rodzajem uczenia jest metoda uczenia
bez nauczyciela (rys. 4), czyli bez znanego rozwi¹zania.
Równie¿ w naszym codziennym ¿yciu poznajemy nowe
zjawiska, nie znaj¹c poprawnej na nie odpowiedzi. Po-
dobnie jak sieci neuronowe nie jesteœmy pewni, czy na-
sze zachowanie jest odpowiednie i w³aœciwe. W tym
przypadku sieci neuronowe posiadaj¹, podobnie jak
cz³owiek, mechanizm autoadaptacji.

Sieæ uczy siê poprzez analizê odpowiedzi na odpo-
wiednio wymuszone pobudzenie. Odpowiedzi te s¹ po-
równywane i istnieje mo¿liwoœæ modyfikacji wartoœci
wielkoœci pobudzenia w przypadku stosowania metody
korelacyjnej Hebba lub poprzez samoorganizacjê sieci
wynikaj¹c¹ ze wspó³zawodnictwa neuronów, aby staæ
siê aktywnymi (pobudzonymi) przy zastosowaniu me-
tody konkurencyjnej.

W przypadku uczenia bez nauczyciela (unsupervised
learning) nie mamy jednak ¿adnej pewnoœci, ¿e wynik
wyjœciowy jest poprawny.
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Rys. 4. Uczenie bez nauczyciela

Rys. 3. Uczenie z nauczycielem



4. NIE MA RZECZY DOSKONA£YCH...

Podobnie jak inne nowatorskie rozwi¹zania i urz¹dze-
nia równie¿ sieci neuronowe maj¹ swoje ograniczenia.
Na pewno nie mo¿emy ich zastosowaæ w momentach,
gdy potrzebujemy dok³adnych i jasnych wyników osi¹-
galnych innymi sprawdzonymi metodami. Jesteœmy do-
piero na pocz¹tku d³ugiej drogi do stworzenia maszyn
doskona³ych i s³u¿¹cych cz³owiekowi. I nie powinniœ-
my siê niepokoiæ – rozwi¹zania typu Matrix, czy Termi-
nator s¹ na szczêœcie tylko w filmach i literaturze science
fiction.
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6.5.A. Metody klasteryzacji wizualizacyjnej
w zastosowaniu do rozpoznawania wzorców
w danych biomedycznych

Marcin Kurdziel, Krzysztof Boryczko

1. WPROWADZENIE

W wielu zagadnieniach biologii molekularnej oraz me-
dycyny zachodzi koniecznoœæ rozpoznawania wzorców
w wielowymiarowych zbiorach danych, charakteryzu-
j¹cych siê znaczn¹ zawartoœci¹ szumu i niekompletnoœ-
ci¹ informacji. Przyk³adowo, eksperymenty wykorzystu-
j¹ce technikê mikromacierzy do œledzenia zmian ekspre-
sji genów, w komórkach organizmów ¿ywych, generuj¹
zbiory o kilkudziesiêciu, a nawet kilkuset wymiarach.
Z kolei, profile ekspresji genów dla ró¿nych typów ko-
mórek mog¹ posiadaæ od kilku do kilkudziesiêciu tysiêcy
wymiarów. W obydwu przypadkach nale¿y liczyæ siê
z faktem, i¿ poziomy ekspresji czêœci genów mog¹ byæ
b³êdnie oszacowane. Co wiêcej, dla niektórych genów
nie udaje siê uzyskaæ ¿adnego oszacowania poziomu
ekspresji. W efekcie, otrzymywane zbiory danych s¹ nie-
kompletne i zawieraj¹ szum.

Analogiczny problem wystêpuje w wielu zagadnie-
niach komputerowego wsparcia diagnostyki obrazowej.
Dla przyk³adu, w systemach komputerowego wsparcia
detekcji raka piersi obszary zdjêæ mammograficznych
s¹ reprezentowane wektorami, zawieraj¹cymi od kilku
do kilkudziesiêciu odpowiednio dobranych cech nume-
rycznych. Algorytmy dokonuj¹ce wstêpnej selekcji po-
dejrzanych obszarów zdjêcia s¹ projektowane pod k¹-
tem jak najwiêkszej czu³oœci, co negatywnie wp³ywa na
ich specyficznoœæ. W efekcie, wiele z obszarów wybra-
nych do dalszych etapów analizy reprezentuje zdrowe
struktury anatomiczne lub wrêcz wady samego zdjêcia.
Takie, b³êdnie wybrane obszary zdjêæ stanowi¹ Ÿród³o
szumu w analizowanych wielowymiarowych zbiorach
cech.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, i¿ w wielu za-
gadnieniach mamy do czynienia ze zbiorami obiektów,
które nie posiadaj¹ jasno okreœlonej struktury wymiaro-
wej. Jednak¿e, mimo braku dobrze zdefiniowanych wy-
miarów, obiekty te czêsto mo¿na porównywaæ w sposób
iloœciowy, stosuj¹c odpowiednio zdefiniowane miary
podobieñstwa. Dobrymi przyk³adami takich obiektów
s¹ sekwencje bia³ek lub kwasów nukleinowych oraz
trzeciorzêdowe struktury bia³ek. Koniecznoœæ stosowa-
nia miar podobieñstwa, w zastêpstwie poprawnie zde-
finiowanych metryk odleg³oœci, mo¿e tak¿e wyst¹piæ
w przypadku zwyk³ych zbiorów wektorów. I tak, do

porównania wzorców ekspresji pary genów stosuje siê
miary podobieñstwa oparte o wspó³czynniki korelacji.
Stosowanie odleg³oœci euklidesowej jest w tym przy-
padku niepoprawne.

Zaprezentowane powy¿ej problemy stanowi¹ przy-
k³ady szerokiej klasy zagadnieñ, w których metody roz-
poznawania wzorców, jakkolwiek potencjalnie bardzo
przydatne, wci¹¿ dalekie s¹ od doskona³oœci. Zagadnie-
nia te wi¹¿¹ siê œciœle, zarówno z projektami medyczny-
mi, których celem jest opracowanie nowych leków
i form terapii, jak i podstawowymi badaniami biologii
molekularnej.

2. ALGORYTMY MAPOWANIA
ZBIORÓW DANYCH

Pozyskiwanie wiedzy z wielowymiarowych zbiorów
danych napotyka na szereg powa¿nych trudnoœci. Wy-
nika to z faktu, i¿ wielowymiarowe zbiory danych s¹
rzadkie (ang. sparse) a w³aœciwoœci samych przestrzeni
wielowymiarowych s¹ sprzeczne z intuicj¹ [5]. W tej
sytuacji, budowa map wielowymiarowych zbiorów da-
nych, w przestrzeniach o mniejszej liczbie wymiarów,
stanowi jedno z najwa¿niejszych zadañ metod rozpoz-
nawania wzorców. Celem konstruowanych map jest
zredukowanie liczby wymiarów do niewielkiego zesta-
wu cech, które w mo¿liwie pe³ny sposób opisuj¹ w³aœci-
woœci obiektów reprezentowanych w zbiorze danych.
Cechy te mo¿na nastêpnie wykorzystaæ w zadaniach ta-
kich jak klasyfikacja, klasteryzacja czy wizualizacja
zbioru danych. W tym ostatnim przypadku mapowanie
prowadzone jest do przestrzeni dwu lub trójwymiaro-
wej, zaœ wystarczaj¹cym wskaŸnikiem jakoœci mapy
jest wiernoœæ odwzorowania odleg³oœci pomiêdzy para-
mi obiektów. Dziêki temu mo¿liwe, i po¿¹dane, staje siê
uogólnienie metody na zbiory dowolnych obiektów, dla
których dostêpne s¹ miary podobieñstwa. Kryterium ist-
nienia w mapowanym zbiorze danych dobrze zdefinio-
wanych wymiarów schodzi tym samym na dalszy plan.

Algorytmy mapuj¹ce zbiory danych mo¿na podzie-
liæ na dwie podstawowe klasy [44], tj. na metody linio-
we i nieliniowe. Podstawow¹ metod¹ liniow¹, a zarazem
najbardziej znanym algorytmem redukcji wymiarów,
jest analiza sk³adowych g³ównych (ang. Principal Com-



ponent Analysis – PCA) [24, 26]. Metoda ta rzutuje zbiór
wektorów, o czêœciowo skorelowanych wymiarach, na
podprzestrzeñ o mniejszej liczbie wymiarów w taki spo-
sób, aby zminimalizowaæ stratê wariancji. Na rysunku 1
przedstawiono przyk³adowy rezultat mapowania, za po-
moc¹ metody PCA, zbioru zawieraj¹cego ponad
93.000, 46-wymiarowych wektorów cech opisuj¹cych
podejrzane obszary zdjêæ mammograficznych.

Istnieje kilka efektywnych algorytmów realizuj¹cych
metodê PCA. Wymieniæ tu nale¿y w szczególnoœci al-
gorytmy wyznaczaj¹ce wektory i wartoœci w³asne ma-
cierzy kowariancji (lub macierzy korelacji) [19] oraz
sieci neuronowe [10]. Pomimo wielu zalet, takich jak
dobrze poznane podstawy teoretyczne oraz niski koszt
obliczeniowy, analiza sk³adowych g³ównych posiada
te¿ szereg wad. W szczególnoœci, metoda ta nie spraw-
dza siê w przypadku wektorów o s³abo skorelowanych
wymiarach. Ponadto, jest ona wra¿liwa na wystêpowa-
nie w zbiorze danych obserwacji nietypowych (ang.
outliers). Ograniczenia te mo¿na przezwyciê¿yæ stosu-
j¹c szersz¹ metodologiê tzw. poœcigu za projekcj¹ (ang.
Projection Pursuit) [15, 16, 25]. Metoda ta oparta jest
na poszukiwaniu takich projekcji zbioru wektorów,
które maksymalizuj¹ zadane kryterium jakoœci. Stanowi
ona uogólnienie techniki PCA – przyjêcie za wskaŸnik
jakoœci projekcji, wartoœci wariancji w rzutowanym
zbiorze danych redukuje algorytm poœcigu za projekcj¹
do analizy sk³adowych g³ównych. W wiêkszoœci przy-
padków, jako kryteria jakoœci projekcji przyjmuje siê
miary statystyczne oparte na za³o¿eniu, i¿ istotne s¹ te
projekcje, w których rozk³ad zbioru danych odbiega od
rozk³adu normalnego. Szczególnie istotnym wskaŸni-

kiem tego typu jest entropia Shannona [29]. Nale¿y jed-
nak podkreœliæ, i¿ uniwersalny standard oceny jakoœci
projekcji nie istnieje, zaœ w literaturze fachowej zapro-
ponowano szereg wskaŸników dostosowanych do kon-
kretnych celów analizy zbioru danych [47].

Metody mapowania oparte na liniowej projekcji da-
nych nie s¹ w stanie poprawnie odwzorowaæ struktur
silnie nieliniowych, zw³aszcza w przypadku zbiorów
wielowymiarowych. Z tego wzglêdu, podjêto szereg ba-
dañ naukowych, których celem by³o opracowanie nie-
liniowych algorytmów mapowania. Najwa¿niejszymi
rezultatami tych prac s¹ dwa typy sieci neuronowych, tj.
sieci Kohonena [32] i sieci autoasocjacyjne [1, 17, 33],
oraz metody skalowania wielowymiarowego (ang. mul-
tidimensional scaling) [6, 9, 11].

Sieci Kohonena nale¿¹ do klasy tzw. samoorganizu-
j¹cych sieci neuronowych. Ich warstwê wyjœciow¹ sta-
nowi dwuwymiarowa siatka konkuruj¹cych neuronów,
na której w iteracyjnym procesie uczenia budowana
jest reprezentacja wielowymiarowego zbioru danych.
W efekcie, mo¿liwe jest uzyskanie nieliniowej, dwu-
wymiarowej mapy oryginalnego zbioru wektorów,
która zachowuje jego topologiê oraz rozk³ad gêstoœci.
W odró¿nieniu od sieci Kohonena, sieci autoasocjacyj-
ne pozwalaj¹ na tworzenie wielowymiarowych map
zbiorów danych. Sieci te zbudowane s¹ z kilku warstw
neuronów, przy czym iloœæ neuronów w pierwszej
i ostatniej warstwie równa jest iloœci wymiarów w zbio-
rze danych. Celem procesu uczenia jest wymuszenie na
sieci mo¿liwie wiernej rekonstrukcji wejœciowego syg-
na³u w warstwie wyjœciowej. Tym samym, w warstwach
wewnêtrznych, w których iloœæ neuronów jest mniejsza
od iloœci wymiarów, tworzona jest nieliniowa mapa
wejœciowego sygna³u. Szczególnie istotnym przyk³a-
dem tego typu podejœcia jest sieæ replikuj¹ca [22].

Ide¹ metody skalowania wielowymiarowego jest bu-
dowa mapy, najczêœciej dwu lub trójwymiarowej, która
w mo¿liwie wierny sposób odwzorowuje odleg³oœci po-
miêdzy parami obiektów mapowanego zbioru danych.
Metoda ta posiada szereg zalet istotnych z punktu wi-
dzenia wizualizacji danych. Po pierwsze, poprawne od-
wzorowanie wzajemnych odleg³oœci pomiêdzy obiekta-
mi mapowanego zbioru danych zapewnia wierne odda-
nie jego struktury klastrowej. Co wiêcej, nawet w przy-
padku braku takiej struktury mapowanie umo¿liwia
ocenê wzglêdnego podobieñstwa obiektów oraz pozwa-
la na identyfikacjê obiektów nietypowych (outliers).
Kolejn¹, bardzo istotn¹ zalet¹ tej metody jest mo¿liwoœæ
mapowania obiektów nie bêd¹cych wektorami liczb
oraz mo¿liwoœæ budowania map w oparciu o nieeukli-
desowe metryki odleg³oœci. W istocie, skalowanie wie-
lowymiarowe pozwala na budowanie map zbiorów do-
wolnych obiektów, dla których dostêpna jest miara po-
dobieñstwa. Cecha ta jest szczególnie istotna w zastoso-
waniach biomedycznych, gdzie nierzadko analizuje siê
sekwencje kwasów nukleinowych, struktury bia³ek czy
te¿ korelacje pomiêdzy wzorcami ekspresji genów.

Marcin Kurdziel, Krzysztof Boryczko
Metody klasteryzacji wizualizacyjnej w zastosowaniu do rozpoznawania wzorców w danych biomedycznych

Rys. 1. Rezultat mapowania na p³aszczyŸnie zbioru zawiera-
j¹cego oko³o 93.000, 46-wymiarowych wektorów cech opisu-
j¹cych podejrzane obszary zdjêæ mammograficznych. Mapo-
wanie wykonano za pomoc¹ metody PCA. Odcieniami szaro-
œci zaznaczono przynale¿noœæ wektorów do ró¿nych klastrów,

ustalon¹ za pomoc¹ algorytmu k-means



Podstawowym sposobem konstrukcji map w meto-
dzie skalowania wielowymiarowego jest minimalizacja
nieliniowej funkcji stresu. W literaturze zapropono-
wano wiele metod mapowania ró¿ni¹cych siê postaci¹
tej funkcji. W szczególnoœci, wymieniæ tu nale¿y mapo-
wanie Sammona [41], mapowanie Kruskala [34] oraz
uogólnienie funkcji stresu Sammona zaproponowane
w [38]. Mo¿liwoœæ stosowania ró¿norodnych funkcji
stresu, a tym samym wizualizowania wielu aspektów
zbioru danych, jest kolejn¹ zalet¹ metody skalowania
wielowymiarowego. Z drugiej strony, koszt obliczenio-
wy wyznaczenia wartoœci funkcji stresu roœnie propor-
cjonalnie do kwadratu iloœci obiektów w zbiorze da-
nych. Jeszcze bardziej z³o¿ony obliczeniowo jest problem
znalezienia globalnego minimum silnie nieliniowej funk-
cji stresu. W efekcie, aby umo¿liwiæ stosowanie algoryt-
mu dla du¿ych zbiorów danych konieczne jest opraco-
wane metod redukcji jego z³o¿onoœci obliczeniowej.

Jednym z istotniejszych podejœæ do redukcji z³o¿o-
noœci obliczeniowej skalowania wielowymiarowego jest
zastosowanie algorytmów klasteryzacji w celu zmniej-
szenia iloœci obiektów w zbiorze danych [40]. Istotn¹
wad¹ tej metody jest narzucenie budowanej mapie
struktury klastrowej, nie zawsze posiadaj¹cej odzwier-
ciedlenie w pierwotnym zbiorze danych. Inne wa¿ne
podejœcie, zaproponowane w [35], opiera siê na sekwen-
cyjnym mapowaniu punktów, w taki sposób, aby po-
prawnie odwzorowaæ odleg³oœci do dwóch najbli¿szych
s¹siadów spoœród dotychczas zobrazowanych obiektów.
Podejœcie to nie zapewnia jednak poprawnego odwzo-
rowania globalnych relacji w zbiorze danych.

W ramach prowadzonych prac badawczych, autorzy
opracowali now¹ metodê poszukiwania globalnego mi-
nimum ró¿norodnych funkcji stresu, opart¹ na idei pro-
wadzenia dynamiki cz¹stek w warunkach malej¹cej
temperatury. W proponowanym podejœciu cz¹steczki
reprezentuj¹ obiekty zbioru danych zaœ funkcja stresu
jest wykorzystywana do wyznaczenia dzia³aj¹cych miê-
dzy nimi si³ konserwatywnych. W wyniku dyssypacji
energii, zwi¹zanej z dzia³aniem si³y tarcia, ruch cz¹stek
zanika, a uk³ad d¹¿y do konfiguracji odpowiadaj¹cej mi-
nimum energii potencjalnej (tj. minimum funkcji stresu).
W celu zmniejszenia z³o¿onoœci obliczeniowej metody
ograniczono oddzia³ywania jedynie do pewnego pod-
zbioru par cz¹stek. Zaproponowano dwa warianty wy-
boru takiego podzbioru. W pierwszym wariancie ka¿da
cz¹stka bêdzie oddzia³ywaæ jedynie z k-najbli¿szymi
oraz k-najdalszymi s¹siadami. W drugim wariancie wy-
bór cz¹stek oddzia³ywuj¹cych z zadan¹ cz¹stk¹ bêdzie
oparty o histogram odleg³oœci w zbiorze danych. Celem
jest takie dobranie par oddzia³ywuj¹cych cz¹stek, aby
ka¿demu przedzia³owi wartoœci odleg³oœci obiektów
odpowiada³a podobna iloœæ oddzia³ywuj¹cych par.

Jako metodê wyznaczania oddzia³ywañ pomiêdzy
cz¹steczkami autorzy zastosowali Dyssypatywn¹ Dyna-
mikê Cz¹stek (DPD – Dissipative Particle Dynamics) [23].
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Rys. 2. Rezultat mapowania zbioru zawieraj¹cego 2000
15-wymiarowych wektorów do przestrzeni trójwymiarowej,
z zastosowaniem algorytmu opracowanego przez autorów.
Wielowymiarowy, zaszumiony zbiór danych skupiony jest
w dwóch klastrach, z których ka¿dy zawiera 1000 punktów.
Przynale¿noœæ punktu do konkretnego klastru jest reprezento-
wana za pomoc¹ koloru. (a) Pocz¹tkowa konfiguracja punk-
tów. (b) Koñcowa konfiguracja punktów. (c) Przebieg wartoœci

funkcji stresu w trakcie procesu mapowania

a)

b)

c)



Metoda ta poza oddzia³ywaniami konserwatywny-
mi, uwzglêdnia tak¿e oddzia³ywania losowe i si³y tarcia
(te ostatnie stanowi¹ oddzia³ywania dyssypatywne). Po-
nadto, DPD umo¿liwia bezpoœredni¹ i prost¹ kontrolê
temperatury. Dziêki temu, mo¿liwe jest kontrolowane
wych³adzanie uk³adu, zgodnie z ide¹ proponowanej
metody. Powy¿sze argumenty wskazuj¹, i¿ DPD natu-
ralnie wpisuje siê w realizowany algorytm. Na rysunku 2
przedstawiono rezultaty mapowania testowego zbioru,
zawieraj¹cego 2000 piêtnastowymiarowych wektorów.
Wektory te skupione s¹ w dwóch klastrach, z których
ka¿dy zawiera 1000 punktów. Klastry ró¿ni¹ siê war-
toœci¹ pierwszej wspó³rzêdnej, wynosz¹cej odpowied-
nio –5 w pierwszym i 5 w drugim skupisku. Pozosta³e
14 wymiarów zawiera losowe wartoœci z przedzia³u od
–5 do 5. Mapowanie prowadzono przy eksponencjal-
nym obni¿aniu temperatury. Jak widaæ, algorytm sku-
tecznie zminimalizowa³ funkcjê stresu, co manifestuje
siê poprawnym odwzorowaniem struktury klastrowej
zbioru danych.

Opracowano tak¿e równoleg³¹ implementacjê algo-
rytmu na maszyny z pamiêci¹ dzielon¹. Implementacja,
oparta o standard OpenMP, wykazuje siê wysok¹ sku-
tecznoœci¹ zrównoleglenia. W szczególnoœci, na stosun-
kowo niewielkich zbiorach danych (rzêdu 10.000 punk-
tów) osi¹gana jest wydajnoœæ ponad 70%, w zakresie
iloœci procesorów od 2 do 64 (rys. 3). Jako punkt odnie-
sienia przyjêto zoptymalizowan¹ implementacjê sek-
wencyjn¹.

3. ALGORYTMY KLASTERYZACJI

Celem analizy skupieñ, realizowanej przez algorytmy
klasteryzacji, jest podzia³ zbioru danych na grupy (kla-
stry) obiektów o podobnych, lub przeciwstawnych, ce-
chach. Podejœcie to posiada szereg zastosowañ w wielu
dziedzinach nauki, takich jak: bioinformatyka, medycy-
na, statystyka, ekonomia, symulacje komputerowe i inne.
Pomimo ci¹g³ego rozwoju, metody klasteryzacji wci¹¿
napotykaj¹ na szereg problemów i ograniczeñ. Przyk³a-
dowo, w pojedynczym zbiorze danych mog¹ wystêpo-
waæ klastry ró¿ni¹ce siê kszta³tem, rozmiarem oraz gês-
toœci¹. Dodatkow¹ komplikacjê mo¿e stanowiæ obec-
noœæ szumu lub obserwacji nietypowych. Podobnie pro-
blematyczna jest detekcja klastrów w przestrzeniach
o bardzo du¿ej liczbie wymiarów. Wreszcie, w pew-
nych zastosowaniach konieczne jest stosowanie miar
podobieñstwa, nie bêd¹cych dobrze zdefiniowanymi
metrykami odleg³oœci.

Literatura fachowa, dotycz¹ca metod rozpoznawa-
nia wzorców, prezentuje szereg ró¿norodnych algoryt-
mów klasteryzacji [14, 31, 46]. Algorytmy te mo¿emy
podzieliæ na dwie g³ówne klasy [28], tj. metody hierar-
chiczne i metody podzia³owe. Wœród metod hierar-
chicznych wyró¿niamy klasê algorytmów opartych na
idei ³¹czenia ma³ych klastrów w wiêksze grupy (tj. algo-
rytmy aglomeratywne) oraz klasê algorytmów buduj¹-
cych strukturê hierarchiczn¹ poprzez kolejne podzia³y
analizowanego zbioru danych.

Klasycznymi metodami aglomeratywnymi s¹ algo-
rytmy pojedynczego [2], ca³kowitego [27] oraz œrednie-
go [20] po³¹czenia (ang. single link, complete link, ave-
rage link algorithms). Algorytmy te buduj¹ strukturê
hierarchiczn¹ poprzez iteracyjne ³¹czenie klastrów o naj-
mniejszej wzajemnej odleg³oœci, przy czym ka¿dy z nich
definiuje odleg³oœæ klastrów w odmienny sposób. I tak,
w algorytmie pojedynczego po³¹czenia za odleg³oœæ
klastrów przyjmuje siê odleg³oœæ pary najbli¿szych
punktów, z których ka¿dy nale¿y do osobnego skupis-
ka. Z kolei w algorytmie ca³kowitego po³¹czenia jako
odleg³oœæ klastrów przyjmuje siê odleg³oœæ pary najdal-
szych punktów, nale¿¹cych do osobnych skupisk.
Wreszcie, w metodzie œredniego po³¹czenia jako odleg-
³oœæ pary klastrów przyjmuje siê œredni¹ odleg³oœæ pary
punktów nale¿¹cych do osobnych skupisk. Algorytm
pojedynczego po³¹czenia potrafi wykryæ klastry o nie-
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Rys. 3. Wyniki testów zrównoleglenia algorytmu mapowania
danych. Algorytm zrównoleglono w oparciu o standard Open-
MP. Testy przeprowadzono na maszynie SGIAltix 3700 BX2,
wyposa¿onej w procesory Intel Itanium 2 1.6 GHz. Testowy
zbiór danych zawiera³ oko³o 10.000 punktów. Jako punkt
odniesienia przyjêto zoptymalizowan¹ implementacjê sek-

wencyjn¹



sferycznych kszta³tach. Jednak¿e, jego istotn¹ wad¹ jest
wysoka wra¿liwoœæ na szum. Z kolei metody œredniego
po³¹czenia oraz ca³kowitego po³¹czenia nie nadaj¹ siê
do detekcji klastrów ró¿ni¹cych siê kszta³tem lub roz-
miarem. Ponadto, metoda ca³kowitego po³¹czenia jest
bardzo wra¿liwa na obecnoœæ obserwacji nietypowych.

Metody podzia³owe buduj¹ niehierarchiczn¹ struk-
turê klastrów. G³ówn¹ klasê tego typu algorytmów sta-
nowi¹ metody bazuj¹ce na minimalizacji odpowiednio
zdefiniowanej kwadratowej funkcji b³êdu (ang. squared
error criterion function). W kontekœcie tym wymieniæ
nale¿y w szczególnoœci algorytm k-means [36], bêd¹cy
jedn¹ z najczêœciej stosowanych metod klasteryzacji.
G³ówn¹ wad¹ tego algorytmu jest fakt, i¿ nadaje siê do
detekcji klastrów jedynie o kszta³tach globularnych. Co
wiêcej, w pewnych przypadkach algorytm k-means
mo¿e utkn¹æ w lokalnym minimum funkcji b³êdu, co
prowadzi do b³êdnych rezultatów klasteryzacji [43]. In-
nym, wa¿nym typem metod podzia³owych s¹ algorytmy
bazuj¹ce na teorii grafów. G³ównym przedstawicielem
tej klasy algorytmów jest metoda oparta o ideê minimal-
nego drzewa rozpinaj¹cego (ang. minimum spanning
tree). Udowodniono jednak, i¿ znajomoœæ kszta³tów
poszukiwanych klastrów mo¿e byæ konieczna dla jej
u¿ycia [48].

Jak wynika z powy¿szego przedstawienia podstawo-
wych algorytmów klasteryzacji, zdecydowana wiêk-
szoœæ z nich jest nieskuteczna w obecnoœci szumu. Co
wiêcej, w wielu przypadkach metody te nie radz¹ sobie
z obserwacjami nietypowymi. Warto te¿ wspomnieæ, i¿
czêœæ z zaprezentowanych algorytmów wymaga od u¿yt-
kownika wyspecyfikowania liczby poszukiwanych kla-
strów. Przy tym liczba ta najczêœciej nie jest znana
a priori. Z tych wzglêdów, w ostatnich latach podjêto
wysi³ki zmierzaj¹ce do opracowania nowych algoryt-
mów klasteryzacji, dobrze radz¹cych sobie z szumem,
automatycznie okreœlaj¹cych liczbê klastrów oraz zdol-
nych do wykrywania klastrów o nieregularnych kszta³-
tach. Badania te zaowocowa³y opracowaniem metod ta-
kich jak: Chameleon [30], DBSCAN [42] oraz CURE
[45]. Niestety, w wiêkszoœci przypadków skutecznoœæ
tych algorytmów zosta³a zaprezentowana jedynie dla
danych o niewielkiej liczbie wymiarów.

Wymienione powy¿ej algorytmy klasteryzacji, ze
wzglêdu na swoje ograniczenia, s¹ nieskuteczne w ana-
lizie danych biomedycznych, których dotyczy niniejszy
wniosek. W zwi¹zku z powy¿szym, istotnym celem pro-
ponowanego projektu jest stworzene nowych algoryt-
mów, zdolnych do detekcji z³o¿onych struktur klastro-
wych w danych wielowymiarowych, w obecnoœci szu-
mu i przy zastosowaniu miar podobieñstwa w zastêp-
stwie poprawnie zdefiniowanych metryk odleg³oœci.
Dla analizy danych biomedycznych zastosowano graf
najbli¿szych s¹siadów (ang. Shared Nearest Neighbours
Graph) [13] oraz miary odleg³oœci wspólnego najbli¿-
szego s¹siedztwa (ang. Mutual Nearest Neighbours

Distance Measure) [21]. Przyk³adowy wynik, otrzyma-
ny dziêki zastosowaniu opracowanego algorytmu dla
danych syntetycznych, przedstawiono na rysunku 4.

4. OBSZARY ZASTOSOWAÑ
OPRACOWYWANYCH ALGORYTMÓW

Podstawowym obszarem zastosowañ opracowywanych
algorytmów jest analiza danych biomedycznych. W ra-
mach tego zagadnienia, zajmowano siê miêdzy innymi
problemem detekcji zmian nowotworowych na cyfro-
wych zdjêciach mammograficznych [3, 4, 8, 39]. W jed-
nym z podejœæ, opracowany algorytm klasteryzacji zo-
sta³ z powodzeniem wykorzystany do detekcji skupisk
w 27-wymiarowym zbiorze wektorów cech, reprezentu-
j¹cych podejrzane obszary zdjêæ (rys. 5). Wiêkszoœæ
obszarów zawieraj¹cych mikrozwapnienia, które s¹
wa¿nym markerem zmian patologicznych, skupi³a siê
w jednym z wyznaczonych klastrów.
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Rys. 4. Rezultat klasteryzacji trójwymiarowego zbioru da-
nych o du¿ej zawartoœci szumu, z wykorzystaniem zapropo-
nowanego przez autorów algorytmu, ³¹cz¹cego ideê grafu
wspólnych najbli¿szych s¹siadów z miar¹ odleg³oœci wza-
jemnego najbli¿szego s¹siedztwa. (a) Wejœciowy zbiór danych,
zawieraj¹cy dwa skupiska punktów zanurzone w gradiencie
szumu. (b) Rezultat klasteryzacji w którym poszczególne sku-
piska oznaczono ró¿nymi kolorami. (c) Dwa najwiêksze sku-
piska, zbudowane przez algorytm. Algorytm klasteryzacji
usun¹³ ze zbioru danych wiêkszoœæ szumu i poprawnie ziden-

tyfikowa³ obydwa skupiska

a)

b)

c)



Kolejnym typem danych biomedycznych, naturalnie
wpisuj¹cym siê w zakres zastosowañ opracowywanych
algorytmów, s¹ wzorce ekspresji genów w organizmach
¿ywych wyznaczone technik¹ mikromacierzy. Dziêki
zastosowaniu algorytmu wizualizacji, bazuj¹cego na me-
todzie DPD, uda³o siê stworzyæ mapê ekspresji przy-
k³adowego zestawu genów (rys. 6). Poziomy ekspresji
zaczerpniêto z zbioru danych opublikowanego w [12],
wybieraj¹c geny o znanej funkcji biologicznej. Jako
miarê podobieñstwa wzorców ekspresji wykorzystano
funkcjê bazuj¹c¹ na wspó³czynniku korelacji. Uzyskana

mapa, zgodnie z oczekiwaniami, wskazuje, i¿ geny
o podobnej funkcji charakteryzuj¹ podobne wzorce eks-
presji.

Zaproponowane algorytmy zastosowano z powodze-
niem do analizy sekwencji bia³ek i kwasów nukleinowych
oraz do problemu porównywania struktur trzeciorzêdo-
wych bia³ek. W zagadnieniu analizy zbiorów sekwencji
biologicznych zastosowano miary podobieñstwa oparte
o punktacje optymalnych uliniowieñ [37]. Natomiast do
porównywania struktur bia³ek wykorzystano miary
podobieñstwa bazuj¹cych na systemie TOPS [18].
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Rys. 5. Rezultat klasteryzacji 27-wymiarowego zbioru wektorów cech, reprezentuj¹cych podejrzane obszary zdjêæ mammografi-
cznych. (a) Oryginalny zbiór danych zawieraj¹cy oko³o 93.000 wektorów. (b) Zbiór danych po klasteryzacji. Odkryte skupiska
wektorów znaczono ró¿nymi kolorami. Wektory uznane przez algorytm za szum zosta³y usuniête ze zbioru danych. (c) Przyk³a-
dowe obszary zdjêæ mammograficznych pogrupowane zgodnie z przynale¿noœci¹ odpowiadaj¹cych im wektorów cech do klas-
trów. W klasterze nr 3. wystêpuj¹ obszary zawieraj¹ce mikrozwapnienia, bêd¹ce czêstym objawem zmian patologicznych. Wek-

tory cech zobrazowano za pomoc¹ metody PCA

a) b)

c)
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6.6.A. Techniki sztucznej inteligencji
w systemach informacyjnych
korzystaj¹cych z kognitywnej analizy danych

Lidia Ogiela

1. WPROWADZENIE

Techniki sztucznej inteligencji wykorzystywane s¹ do
zadañ analizy ró¿nego rodzaju danych w tym tak¿e do
zadañ analizy danych z³o¿onych. Techniki te wykorzy-
stywane s¹ niezwykle czêsto przy tworzeniu inteligent-
nych systemów informacyjnych nowej generacji i w roz-
dziale tym bêd¹ dyskutowane w sposób raczej ogólny,
bez wyraŸnego ukierunkowania na jakiœ konkretny ob-
szar zastosowañ. Jednak ze wzglêdu na czytelnoœæ i wy-
j¹tkowo intuicyjny charakter opisywanych tu operacji
w przypadku kiedy dotyczyæ bêd¹ one obrazów (bêd¹-
cych z³o¿onymi strukturami danych szczególnie ³atwo
penetrowanymi przez umys³ cz³owieka), w obszarze przy-
k³adów pos³ugiwaæ siê bêdziemy czêstymi odwo³aniami
do danych tego typu (tj. danych typu obrazowego).

Zaprezentowane w tym rozdziale zostan¹ tak¿e szcze-
gólnego rodzaju systemy – systemy informacyjne ko-
rzystaj¹ce z kognitywnej analizy danych które s¹ nie-
zwykle ró¿norodne, a ich zró¿nicowanie wynika z sze-
rokiej gamy mo¿liwoœci zastosowania poszczególnych
technik. Dane typu obrazowego zawarte w systemach
informacyjnych podlegaj¹ dzisiaj szerokiej analizie w za-
kresie przetwarzania niesione przez nie informacji zmie-
rzaj¹cej do polepszenia jakoœci danych (na przyk³ad
obrazów), ich znaczeniowej analizy oraz rozpoznania.

W najnowszych trendach rozwojowych inteligent-
nych systemów informacyjnych zauwa¿a siê, ¿e opera-
cje wstêpnego przetwarzania, analizy i klasyfikacji (roz-
poznawania) badanych danych s¹ ju¿ niewystarczaj¹ce
(tak¹ sytuacjê zabawnie przedstawiono na rys. 1).

Coraz czêœciej natomiast pojawia siê postulat ukie-
runkowywania procesu analizy na operacjê automatycz-
nego rozumienia znaczenia niesionego przez analizo-
wane i przetwarzane dane. I chocia¿ umys³ ludzki ma
nieporównywalnie wiêksze zdolnoœci percepcyjne ni¿
nawet najlepiej zaprogramowany komputer, co powo-
duje, ¿e potrafi nieporównanie lepiej od maszyny dot-
rzeæ do znaczeñ, w³aœciwych dla obserwowanych
obiektów czy analizowanych danych, to jednak powoli
doskonal¹ siê równie¿ techniki rozumienia maszynowe-
go, które czasem mog¹ pos³u¿yæ do wykonania bardziej
z³o¿onego rozumowania odwo³uj¹cego siê do meryto-
rycznego sensu zgromadzonych danych, a nie tylko do
ich prostej analizy. W celu umo¿liwienia systemom in-
formacyjnym takiego semantycznego wnioskowania opar-
tego na danych, wykorzystuje siê zaawansowane tech-
niki sztucznej inteligencji. Techniki te oprócz prostego
przeanalizowania informacji oraz ewentualnego sklasy-
fikowania (rozpoznania) wskazanych do analizy danych,
pozwalaj¹ tak¿e wyekstrahowaæ z ich istotne informacje
semantyczne, wskazuj¹ce na ich znaczeniow¹ interpre-
tacjê. Na obecnym etapie rozwoju analiza semantyczna
danych jest zawsze osadzona w jakimœ z góry za³o¿onym
kontekœcie, niemo¿liwe jest bowiem równoczesne od-
krywanie przez komputer celu analizy oraz jej wyniku.
Oznacza to, ¿e budowane aktualnie systemy mog¹
podejmowaæ próbê zrozumienia danych przy pewnym
apriorycznym nastawieniu, czemu to rozumienie ma
s³u¿yæ, co trzeba odró¿niæ od sytuacji, w której cz³o-
wiek zetkn¹wszy siê z okreœlon¹ now¹ sytuacj¹ dokonu-
je jej wielostronnej analizy, której efektem mog¹ byæ
ca³kowicie nieoczekiwane wnioski, znamionuj¹ce ca³-
kowite mentalne zg³êbienie okreœlonej sytuacji, czyli jej
pe³ne rozumienie. Odwo³uj¹c siê do przyk³adu seman-
tycznej analizy okreœlonych obrazów medycznych mo¿-
na oczekiwaæ, ¿e komputer po analizie zdjêcia rentge-
nowskiego zrozumie, ¿e pacjent cierpi na tak¹ lub inn¹
chorobê, czego nie mo¿na by by³o osi¹gn¹æ pos³uguj¹c
siê technik¹ samego tylko automatycznego rozpozna-
wania obrazu. Natomiast cz³owiek ogl¹daj¹cy to samo
zdjêcie mo¿e oczywiœcie zrobiæ to samo, stawiaj¹c swo-
j¹ diagnozê (tak¹ sam¹, jak komputer, albo inn¹ – wtedy
mo¿na badaæ, kto siê pomyli³, a kto mia³ racjê itd.), ale
tylko cz³owiek mo¿e zrozumieæ coœ ca³kiem nieoczeki-

Rys. 1. Dzisiaj warto zadumaæ siê chwilê i prowadziæ
wnikliw¹ analizê
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wanego – na przyk³ad to, ¿e zdjêcie jest z³ej jakoœci, bo
aparat rentgenowski siê rozregulowa³ i trzeba go napra-
wiæ. Pierwszy rodzaj rozumienia jest dobrze osadzony
w kontekœcie badania medycznego, dlatego jest dostêp-
ny zarówno dla lekarza, jak i dla stosownie zaprogramo-
wanego komputera. Drugi wymaga wyjœcia poza ramy
a priori nakreœlonego scenariusza i jak na razie jest do-
stêpny wy³¹cznie dla cz³owieka.

W dalszym toku naszych rozwa¿añ bêdziemy kon-
centrowali uwagê wy³¹cznie na tym pierwszym, ³atwiej-
szym sposobie interpretowania procesu rozumienia da-
nych (na przyk³ad obrazów), jednak i tak proces taki jest
znacznie bardziej z³o¿ony od samego tylko analizowa-
nia danych i ich ewentualnego rozpoznawania bowiem
przep³yw informacji w tym przypadku ma wyraŸnie
charakter dwuŸród³owy i dwukierunkowy na wzór kog-
nitywistycznego modelu procesu rozumienia zachodz¹-
cego w czasie percepcji wzrokowej (rys. 2).

W rozwa¿anym tu modelu strumieñ empirycznych
danych, zgromadzonych i zawartych w podsystemie ma-
j¹cym na celu rejestrowanie i analizowanie tych danych,
które rozwa¿any system informacyjny gromadzi i prze-
twarza zgodnie ze swoim przeznaczeniem, interferuje
ze strumieniem automatycznie generowanych oczeki-
wañ dotycz¹cych wybranych cech i w³aœciwoœci tych
danych. �ród³em tego strumienia oczekiwañ jest zasób
wiedzy ulokowany w systemie, bêd¹cy baz¹ do genero-
wania semantycznych hipotez, zaœ Ÿród³em tej wiedzy
s¹ ludzie (eksperci), od których tê wiedzê pozyskano
i odpowiednio dostosowano do jej wykorzystania
w procesie automatycznego wnioskowania.

2. OGÓLNY ZARYS
METOD ANALIZY KOGNITYWNEJ

Baz¹ pojêciow¹ i koncepcyjn¹ prezentowanego podej-
œcia jest nowa dziedzina wiedzy technicznej, tak zwana
analiza kognitywna, której omówienie zostanie zapre-
zentowane w niniejszym rozdziale.

Podejœcie kognitywistyczne opiera siê na za³o¿eniu,
¿e myœlenie jest procesem przetwarzania informacji,
polegaj¹cym na wykonaniu czynnoœci umo¿liwiaj¹cych
zapamiêtanie tej informacji, jej analizê, obróbkê i prze-
kazywanie (rys. 3).

W mózgu cz³owieka poza poziomem opisu charakte-
rystycznym dla psychologii (gdzie okreœla siê i systema-
tyzuje zachowania, ale na ogó³ nie ma mo¿liwoœci prze-
œledzenia dok³adnych zwi¹zków przyczynowych), ist-
nieje jeszcze poziom neurofizjologii, w którym mo¿na
okreœlone procesy mentalne zwi¹zaæ z dok³adnie naz-
wanymi strukturami morfologicznymi, a tak¿e z mie-
rzalnymi zjawiskami bioelektrycznymi i biochemiczny-
mi. Charakterystyczn¹ cech¹ badañ prowadzonych
w obszarze neurofizjologii jest ich mikroskopowa ska-
la, siêgaj¹ca na poziom neuronów, zespo³ów neuronal-
nych i synaps, neurotransmiterów oraz zakoñczeñ ner-
wowych. Natomiast w modelu percepcyjnym zak³ada
siê istnienie dodatkowego poziomu procesów umys³o-
wych, maj¹cych charakter procesów obliczeniowych,
na którym mózg wykonuje swoje funkcje w zakresie
czynnoœci przetwarzania informacji, rozpoznania i ro-
zumienia informacji. O istnieniu takich procesów mo¿-
na siê przekonaæ na dwa sposoby (rys. 4).
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Rys. 2. Proces analizy oparty o wystêpowanie zjawiska rezonansu kognitywnego prowadz¹cego do rozumienia analizowanych
danych
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Pierwszy sposób opiera siê o badanie czasu reakcji
cz³owieka w sytuacjach, w których musi rozwi¹zaæ
jakiœ problem zwi¹zany z analiz¹ informacji. Ekspery-
menty psychologiczne dostarczaj¹ tutaj danych, które
jednoznacznie pokazuj¹, ¿e w przypadku, gdy ludzie
i komputery wykonuj¹ te same zadania, to proporcje
czasu potrzebnego komputerom do rozwi¹zania prost-
szych albo bardziej skomplikowanych zadañ uk³adaj¹
siê bardzo podobnie, jak proporcje czasów reakcji ludz-
kiego mózgu na te same sytuacje. Analogiczne ró¿nice
w czasie reakcji i wykonania zadañ przez komputery
i przez ludzi s¹ dowodem na to, i¿ ludzki system poz-
nawczy dzia³a wedle praw w du¿ej mierze podobnych
do praw dzia³ania komputera.

Drugi sposób oparty jest o lingwistykê, a w szczegól-
noœci o gramatyki Chomsky’ego1. W tym przypadku
idea podobieñstwa naturalnego i sztucznego rozumienia
okreœlonych sytuacji opiera siê o stwierdzenie, i¿ for-
malne regu³y gramatyczne, wykorzystywane przez lu-
dzi jako u¿ytkowników jêzyka naturalnego, bardzo
przypominaj¹ te, jakimi „kieruje” siê komputer podczas
prowadzenia formalnego, lingwistycznego wywodu.
Nie ma w tym pozornie nic niezwyk³ego, bo od dawna
wiadomo, ¿e jêzyki formalne u¿ywane przez komputery
s¹ wzorowane na jêzykach naturalnych, jednak wska-
zanie na istotne znaczenie mechanizmu jêzykowego
w procesach rozumowania – zarówno naturalnego, jak
i sztucznego, potwierdza ten fakt.
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Rys. 3. Myœlenie procesem przetwarzania informacji
�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 4. Dwa sposoby wykazania istnienia procesów kognitywnych w mózgu cz³owieka
�ród³o: opracowanie w³asne

1 Noam Chomsky jest twórc¹ hierarchii klas jêzyków formalnych, w sk³ad której wchodz¹ cztery podstawowe klasy jêzyków –
liniowe (jêzyki typu 3), bezkontekstowe (jêzyki typu 2), kontekstowe (jêzyki typu 1) oraz rekurencyjnie przeliczalne (jêzyki
typu 0). Jêzyk jest przynale¿ny danej klasie jêzyków formalnych, gdy mo¿liwym jest zbudowanie gramatyki formalnej ge-
neruj¹cej dany jêzyk. Podejœcie to jest efektywne w praktyce, gdy mo¿liwe jest stworzenie gramatyki bogatej w regu³y
zwi¹zane z pewnym obszarem praktycznych zastosowañ, a ponadto przestrzegaj¹cej ograniczeñ wynikaj¹cych z danej klasy.



Omawiana koncepcja stosowania metod rozumienia
zbiorów danych w systemach informacyjnych, zamiast
metod ich prostego przetwarzania, analizowania i rozpoz-
nawania, jest oparta na fizjologicznym modelu sposobu
realizacji zaawansowanej analizy danych zewnêtrznego
œwiata przez umys³ cz³owieka. Dzia³anie tego modelu
najwygodniej jest przeanalizowaæ na przyk³adzie per-
cepcji wzrokowej z³o¿onych scen, poniewa¿ cz³owiek
jest wzrokowcem, dlatego z najbardziej z³o¿onymi i naj-
ciekawszymi procesami przetwarzania informacji przez
mózg cz³owieka mamy do czynienia w³aœnie podczas
analizy wra¿eñ wzrokowych. Jeœli weŸmiemy pod uwa-
gê ci¹g wydarzeñ rozpoczynaj¹cych siê fotonow¹ sty-
mulacj¹ siatkówki i koñcz¹cych siê œwiadomym wra¿e-
niem zmys³owym gdzieœ w mózgu, to jednoznacznie
mo¿na wskazaæ i wyró¿niæ dwa z³o¿one poziomy przy-
czynowo-skutkowego opisu postrzegania wzrokowego.

Pierwszy poziom – neurofizjologiczny oparty jest
o badanie aktywnoœci pojedynczych neuronów, synaps
i potencja³ów nerwowych w okreœlonych komórkach
i w ³¹cz¹cych je w³óknach. Jednak tak¿e i tu wyró¿niæ
mo¿na wy¿szy i ni¿szy poziom opisu. W pe³ni uzasad-
nionym jest zatem twierdzenie, i¿ w ramach poziomu
neurofizjologicznego wyró¿niæ mo¿na wiele poziomów
szczegó³owoœci opisu, które tworz¹ z³o¿on¹ hierarchiê
wielu zró¿nicowanych poziomów neurofizjologicznych.

Dodatkowo istniej¹ mo¿liwoœci tak¿e wielopozio-
mowego opisu opartego na drugim sposobie interpreta-
cji, a mianowicie psychologicznym. Tutaj jest rzecz¹
znan¹ od wielu lat, ¿e system wzrokowy cz³owieka
znacznie skuteczniej przetwarza i interpretuje te infor-
macje, dla których posiada ju¿ wczeœniejsze doœwiad-
czenia percepcyjne i posiada pewn¹ wiedzê o rozpozna-
wanych obiektach. Pojawienie siê okreœlonego bodŸca
(np. pewnego zestawu danych) aktywizuje zawsze
pewn¹ liczbê jednostek gnostycznych, z których ka¿da
generuje swoje oczekiwania co do cech tego zestawu
danych, jakie powinny daæ siê wykryæ – przy za³o¿eniu,
¿e mo¿liwa jest jego okreœlona interpretacja, wi¹¿¹ca
siê z jego okreœlonym rozumieniem.

Pomiêdzy strumieniem oczekiwañ, generowanych
przez okreœlone hipotetyczne znaczenia zestawu da-
nych, a strumieniem danych jako takich musi dochodziæ
do swoistego rodzaju interferencji, w wyniku, której
pewne koincydencje (oczekiwañ i cech odnajdywanych
w analizowanych danych) zyskuj¹ na znaczeniu, nato-
miast inne (zarówno zgodne jak i niezgodne) – na zna-
czeniu trac¹. Interferencja ta doprowadza do zjawiska
rezonansu kognitywnego (rys. 5).

Rezonans kognitywny polega na tym, ¿e wspó³wy-
stêpowanie pewnych elementów wspólnych w zbiorze
danych i w zbiorze oczekiwañ potwierdza jedn¹ z mo-
¿liwych hipotez (w przypadku zestawu danych, którego
zawartoœæ chcemy zrozumieæ), lub pozwala stwierdziæ,
¿e wystêpuje nie daj¹ca siê usun¹æ niezgodnoœæ aktua-
lnie analizowanego zestawu danych i wszystkich hipo-
tez gnostycznych maj¹cych zrozumia³¹ interpretacjê.

Ten drugi przypadek oznacza niepowodzenie próby au-
tomatycznego zrozumienia zestawu danych, co jest tak-
¿e u¿ytecznym wynikiem (dane niezrozumia³e mog¹ zo-
staæ zaznaczone w hurtowni danych jako nieprzydatne).

3. PSYCHOLOGICZNE
I NEUROFIZJOLOGICZNE PODSTAWY
ANALIZY KOGNITYWNEJ

Pod koniec dziewiêtnastego wieku Karol Darwin pro-
wadzi³ wnikliwe obserwacje zwi¹zane z ekspresj¹ emo-
cji u ludzi oraz zjawiskiem wystêpowania emocji z per-
spektywy ewolucji ludzkiego gatunku. William James
po³o¿y³ podwaliny pod rozwój dyscypliny naukowej
opartej o fenomen emocji w sposób otwieraj¹cy drogê
do jego eksperymentalnego studiowania. Zygmunt
Freud pisa³ o znaczeniu i roli jak¹ odgrywaj¹ emocje dla
psychopatologii. Zagadnienie emocji i ca³y zwi¹zany
z nim fenomen ma niezwyk³y wp³yw na pojawienie siê
dwóch modeli istnienia procesów umys³owych – mo-
delu neurofizjologicznego oraz percepcyjnego.

Ka¿dy z nich w mniejszym lub w wiêkszym stopniu
w mózgu cz³owieka bazuje na wywo³anych uprzednio
stanach emocjonalnych rozpoczynaj¹cych siê w fazach
pocz¹tkowych procesu analizy kognitywnej. Przez wie-
le lat prowadzone by³y badania w odniesieniu do zja-
wiska wystêpowania stanów emocji oraz ich powi¹za-
nia z podstawowymi funkcjami procesów umys³owych
cz³owieka bazuj¹cych na uwadze, percepcji, pamiêci
czy te¿ jêzyku. Warto dodaæ, i¿ w dwudziestym wieku
pojawi³a siê niechêæ do ca³kowitego zaniedbywania
prowadzonych prac w odniesieniu do badanego wp³ywu
emocji na rozwój nauk kognitywnych w rezultacie cze-
go otrzymano nastêpuj¹ce wnioski.

– Niewielka grupa naukowców zajmuj¹cych siê ba-
daniami w oparciu o nauki kognitywne da³a pod-
waliny niezwykle wa¿nej analizie fenomenu
zjawiska emocji, a jednoczeœnie dokona³a charak-

204

Lidia Ogiela
Techniki sztucznej inteligencji w systemach informacyjnych korzystaj¹cych z kognitywnej analizy danych

Rys. 5. Zjawisko rezonansu kognitywnego w procesie
rozumienia danych – tym razem trochê powa¿niej
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terystyki wielu komponentów i niezwykle wa¿nych
detali badanego zjawiska (Paul Ekman, Jerome Ka-
gan, Richard S. Lazarus, George Mandler, Robert
B. Zajonc, Steven Schachter i J. Singer).

– Procesy emocjonalne sta³y siê silnym ogniwem dla
psychogenetycznego obszaru i tzw. „limbic system”.
Powi¹zania pomiêdzy wspomnianym systemem,
a wystêpuj¹cymi emocjami s¹ niezwykle wa¿ne ze
wzglêdu na porównywania emocji z innymi struk-
turami mózgowymi i jednoczesnego wy³¹czania
procesów kognitywnych wystêpuj¹cych w nowo-
czesnych strukturach mózgowych.

– Wielu badaczy przypadków neurofizjologicznych
demonstrowa³o niezwykle wa¿ne powi¹zania miê-
dzy stanami ludzkich emocji i praw¹ pó³kul¹ móz-
gu (Roger Sperry, Joan C. Borod, Richard Davidson,
Steven Z. Rapcsak, J.F. Comer i A.B. Rubens).

Z punktu widzenia nauk psychologicznych w pro-
cesie rozumienia dowolnej otrzymanej przez cz³owieka
informacji poddanej analizie kognitywnej wyodrêbnio-
ne zosta³y trzy fazy (rys. 6):
1. zapamiêtanie lub kodowanie uzyskanej informacji –

mo¿e sprowadzaæ siê do jednego aktu spostrze¿e-
niowego lub przyjmowaæ z³o¿on¹ aktywnoœæ jed-
nostki w oparciu o opanowanie trudnego zadania,
poprzedzonego jego rozwi¹zaniem ze wzglêdu na
przyswojenie materia³u werbalnego lub umiejêtnoœ-
ci sensomotoryczne czy umys³owe,

2. przechowywanie – faza utajniona, o której przebiegu
nale¿y wnioskowaæ na podstawie fazy ostatniej,

3. odtwarzanie informacji – obejmuje swym zakresem
przypominanie, rozpoznanie, rozumienie oraz po-
nowne uczenie przy jednoczesnej ponownej aktywi-
zacji lub aktualizacji nabytych reakcji.

Faza odtwarzania jest miar¹ procesów ludzkiej pamiêci
w postaci przypomnienia, rozpoznania, rozumienia oraz
ewentualnego uczenia siê na nowo. Inne rozró¿nienie
polega na powi¹zaniu pamiêci jako w³aœciwoœci uk³adu
nerwowego z poszczególnymi analizatorami. Pamiêæ

zale¿n¹ od rodzaju analizatora mo¿na okreœliæ jako zdol-
noœæ peryferyczn¹, a ponadto istnieje zdolnoœæ ogólna,
funkcjonuj¹ca przy dzia³aniu bodŸców z³o¿onych dziêki
wynikom pracy wielu analizatorów.

Najwa¿niejsze cechy pamiêci s³u¿¹ce do oceniania
tego procesu umys³owego to:

– trwa³oœæ – kryterium odnosz¹ce siê do fazy prze-
chowywania,

– szybkoœæ – okreœlana jako ³atwoœæ, jest to kryterium
przynale¿ne fazie zapamiêtywania,

– dok³adnoœæ lub wiernoœæ – okreœla relacje miêdzy
odtwarzaniem, a tym co stanowi³o treœæ fazy zapa-
miêtywania,

– gotowoœæ – adekwatna dla fazy odtwarzania – ok-
reœla czy przypominanie przebiega bez wiêkszych
k³opotów, czy te¿ potrzebne s¹ dodatkowe bodŸce
aktywizuj¹ce,

– zakres lub pojemnoœæ – odnosi siê do fazy kodo-
wania (rys. 7).

Rozpoznawanie bêd¹ce jedn¹ z miar pamiêci wi¹¿e
siê nierozerwalnie z percepcj¹ i z podejmowaniem de-
cyzji. Postrzegaj¹c przedmioty z otoczenia cz³owiek
b¹dŸ to rozpoznaje je jako znane b¹dŸ nie, a tym samym
podejmuje decyzjê, czy dzia³aj¹cy na niego bodziec jest
stary czy nowy, jest mu znany czy te¿ nie. Ustalenie
progów zmys³owych – wra¿liwoœci i czu³oœci – opiera
siê na procesie rozpoznawania. Bodziec progowy jest
w 50% przypadków odbierany, czyli rozpoznawany jako
bodziec, co powoduje, i¿ w 50% przypadków bodziec
ten nie jest rozpoznawany. Podobnie próg ró¿nicy usta-
la siê jako tê wartoœæ bodŸca, która w 50% przypadków
rozpoznawana jest jako taka sama jak wartoœæ bodŸca
wzorcowego, a w 50% jest od niej ró¿na.

Model neurofizjologiczny analizy kognitywnej opar-
ty jest o funkcjonowanie i zachowanie mózgu, które
opisaæ mo¿na badaj¹c atraktory dynamiki wielkich grup
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Rys. 6. Podstawowe fazy procesu rozumienia informacji
�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 7. Cechy pamiêci wystêpuj¹ce w procesie odtwarzania
informacji
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rzêdu milionów neuronów, zdefiniowane w przestrzeni
pobudzeñ tych¿e neuronów. Mimo braku identycznoœci
stanów powierzchniowych mózgu (np. badanych za po-
moc¹ EEG) mo¿na siê w dynamice jego dzia³ania do-
szukaæ sta³ych relacji pomiêdzy tymi atraktorami, czyli
wzglêdnie stabilnymi stanami neurofizjologicznymi.
Odpowiednio potraktowane matematycznie stany dyna-
miczne mózgu charakteryzuj¹ siê pewnymi g³êbszymi
relacjami, które mog¹ posiadaæ prost¹ reprezentacjê lo-
giczn¹. Odpowiednioœæ stanów umys³u i mózgu nie do-
tyczy stanów powierzchniowych, posiadaj¹cych naturê
efemeryczn¹, lecz wykazuj¹c¹ siê pewn¹ stabilnoœci¹
stanów atraktorowych. Reprezentacje wewnêtrzne mu-
sz¹ byæ stabilne nie ma jednak¿e powodu, by by³y to re-
prezentacje powierzchniowe.

Inteligentne przetwarzanie informacji mo¿e byæ
mo¿liwe w oparciu o krzem, a stany neurochemiczne,
decyduj¹ce o wra¿eniach mentalnych cz³owieka s¹ mo¿-
liwe do aproksymowania dostatecznie dok³adnie przy
pomocy urz¹dzeñ cyfrowych. Niewielkie zaburzenia
struktury elektrochemicznej mózgu prowadz¹ do istot-
nych zmian na poziomie zjawisk mentalnych – np. do
zjawiska chorób umys³owych. S¹ one rezultatem glo-
balnej dynamiki mózgu, zale¿nej od stanu wszystkich
znajduj¹cych siê w nim struktur. W mózgu nie ma s³abo
sprzê¿onych obszarów, które mog³yby podlegaæ wyciê-
ciu nie powoduj¹c zmiany jego dzia³ania, chocia¿ cza-
sami zmiany te mog¹ byæ trudno zauwa¿alne.

Jest zatem uzasadnionym twierdzenie Johna R. Sear-
la, i¿ neurofizjologia mózgu decyduje o charakterze
umys³u, co nie oznacza, ¿e inteligencja czy jakaœ forma
umys³u nie mog³yby powstaæ z powodu oddzia³ywañ
elementów opartych na krzemie lub innych niewêglo-
wych zwi¹zkach. Takie umys³y maj¹ jednak¿e odmien-
n¹ naturê od umys³ów ludzkich, co powoduje, i¿ sposób
prze¿ywania œwiata jest odmienny bowiem ró¿ne struk-
tury mózgu musz¹ byæ przyczyn¹ ró¿nych umys³ów.

Odnosz¹c zatem przedstawiony powy¿ej model neu-
rofizjologiczny do budowy i realizowanych przez sys-
tem informacyjny zadañ stwierdziæ mo¿na, i¿ do pod-
stawowych w³asnoœci jakie powinien przejawiaæ dany
system aby mo¿liwe by³o uto¿samianie jego aspektów
z umys³em zaliczyæ nale¿y:

– intencjonalnoœæ,
– rozumienie oraz
– œwiadomoœæ, cechy, które na pozór wydaj¹ siê byæ

cechami stricte systemów biologicznych, a które
ewolucja zachowañ robotów oraz systemów infor-
macyjnych sterowanych przez programy posiada-
j¹ce „mózgopodobne” organizacje przetwarzania
informacji z jednoczeœnie programowalnymi je-
dynie ogólnymi wartoœciami pozwala uznawaæ za
skierowane w stronê intencjonalnoœci.

Obecnie obserwuje siê zjawisko polegaj¹ce na tym,
i¿ granic¹ zbie¿noœci coraz doskonalszych modeli mog¹
byæ systemy intencjonalne o coraz bardziej z³o¿onych
celach.

Struktury mózgów w coraz wiêkszym stopniu s¹
przyczyn¹/wp³ywaj¹ na sposoby funkcjonowania umy-
s³ów. W ich budowie widaæ coraz wiêksz¹ i coraz bar-
dziej oczywist¹ zale¿noœæ z³o¿onoœci form umys³u od
z³o¿onoœci samego mózgu objawiaj¹c¹ siê w postaci
z³o¿onych form zachowañ. Bezsprzecznym wydaje siê
fakt, i¿ coraz bardziej profesjonalne modele komputero-
we powstaj¹ce w oparciu o dane neurofizjologiczne
maj¹ wp³yw na coraz bardziej szczegó³owe wyjaœnienie
aspektów dzia³ania umys³u. Ka¿dy system samoorga-
nizuj¹cy siê wykazuje obecnie zachowania intencjonal-
ne pojawiaj¹ce siê w zwi¹zku z realizowaniem ogól-
nych wartoœci oraz potrzeb danego systemu wynika-
j¹cych z jego biologicznej budowy lub technicznej kon-
strukcji. W procesie rozwoju tego typu modeli syste-
mów informacyjnych pozwalaj¹cych na dokonanie
przetwarzania i rozumienia informacji wzorowanego na
dzia³aniu ludzkiego mózgu nale¿y siê obecnie spodzie-
waæ coraz bardziej z³o¿onych form zachowañ.

W mózgu cz³owieka zachodz¹ realne procesy neuro-
fizjologiczne bêd¹ce przyczyn¹ powstawania realnych,
œwiadomych wra¿eñ. Wiele ze wspomnianych proce-
sów rozwi¹zywanych jest obecnie przez dobrze zlokali-
zowane obszary mózgu, obserwowalne przy pomocy
chocia¿by tomografii komputerowej. Najczêstsze z nich
to zagadnienia analizy danych zmys³owych, takie jak
np. segmentacja obrazu.

Procesy, w trakcie których zachodzenia wymagane
jest wspó³dzia³anie kilku modalnoœci zmys³owych oraz
odwo³ywania siê do poziomów pamiêci epizodycznej
zlokalizowanej w konkretnym obszarze kory mózgu za-
wieraj¹cej aspekty okreœlonej modalnoœci, nie mog¹
byæ realizowane lokalnie. Niezbêdnym do ca³ego pro-
cesu staje siê mechanizm rozprzestrzenienia informacji
oraz ³¹czenia wyników pozyskanych z poszczególnych
obszarów mózgu w jedn¹ ca³oœæ, co powoduje, i¿ mamy
do czynienia z fragmentami reprezentacji mentalnych
dostarczonymi przez zmys³y oraz wewnêtrznymi pobu-
dzeniami obszarów przetwarzaj¹cych informacjê zmys-
³ow¹, lub te¿ z ca³oœciow¹ reprezentacj¹ zawieraj¹c¹ ak-
tualnie pobudzone fragmenty.

Koncepcje kognitywistyczne s¹ przydatne w stopniu,
w jakim stanowi¹ przybli¿enie do modeli opisuj¹cych
dzia³anie mózgu na poziomie neurofizjologicznym. Jeœli
mo¿liwe jest dostrze¿enie pewnych regularnoœci, to do-
konuje siê próby ich ujêcia w formie pewnych regu³ lo-
gicznego postêpowania. W pewnych modelach systemów
informacyjnych wygodnie jest pos³ugiwaæ siê pojêcia-
mi klasycznej kognitywistyki, ale przede wszystkim lo-
gicznymi regu³ami stosowanymi do t³umaczenia stanów
umys³u w celu upraszczania modeli biofizycznych, tj.:

– poziomu genetyki,
– budowy molekularnej komórek,
– zjawisk neurochemicznych,
– dzia³ania neuronów, j¹der neuronowych oraz in-

nych anatomicznie odró¿nialnych obszarów mózgu,
– globalnej dynamiki zjawisk bioelektrycznych, która

koreluje ze stanami umys³u.
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Bezsprzecznie jednak stwierdziæ mo¿na, i¿ d³ugo
jeszcze umys³ symulowany nie bêdzie identyczny
z umys³em biologicznym ze wzglêdu na trudnoœci tech-
niczne tego typu symulacji. Obecnie granice dok³adn-
oœci symulacji takich modeli systemów informacyjnych
za pomoc¹ komputerów nie s¹ ca³kiem jasne. Przedsta-
wione powy¿ej naturalistyczne rozwi¹zania prowadz¹
do licznych przewidywañ empirycznych i mog¹ stanowiæ
podwaliny do stworzenia zadawalaj¹cej teorii umys³u.

4. CHARAKTERYSTYKA
PODEJŒCIA KOGNITYWNEGO
W ODNIESIENIU DO ZAGADNIENIA
SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

W teorii filozofii, psychologii, sztucznej inteligencji
i w teorii informatyki przewa¿a obecnie stanowisko, ¿e
istniej¹ pewne analogie wystêpuj¹ce miêdzy dzia³aniem
ludzkiego mózgu i cyfrowego komputera. Wed³ug tej
teorii mózg ludzki jest rodzajem komputera, a umys³ uwa-
¿any jest za swoisty rodzaj programu komputerowego.

Analizuj¹c koncepcje kognitywistyczne, na których
oparta zosta³a ta praca, umys³ ludzki porównywany
z programem komputerowym cechuje coœ wiêcej ni¿
tylko syntaktyka odnosz¹ca siê do formalnej strony in-
formacji, cechuje go semantyka wydobywaj¹ca z infor-
macji znaczenia. W przedstawionej w pracy teorii ko-
gnitywistycznej program komputerowy nie mo¿e byæ
uto¿samiany z umys³em z uwagi na to, i¿ program ten
ma cechy syntaktyczne, umys³y natomiast maj¹ coœ wiê-
cej ni¿ syntaktykê. Akceptujemy i przyjmujemy do wia-
domoœci stwierdzenie, ¿e jest jakoœciowa (a nie tylko
iloœciowa) ró¿nica miêdzy programem komputerowym,
a ludzkim umys³em bowiem umys³y ludzkie s¹ seman-
tyczne w tym sensie, ¿e zawarte w nich informacje poza
struktur¹ formaln¹ nios¹ w sobie jak¹œ treœæ. W takim
przypadku przy próbie automatyzacji bardziej zaawan-
sowanych czynnoœci mentalnych cz³owieka potrzebna
jest jeszcze interpretacja znaczeniowa analizowanego
zagadnienia czy te¿ informacji.

Zadanie to realizowane jest obecnie w zaawansowa-
nych systemach sztucznej inteligencji i okreœlane jest
mianem kognitywizmu. Podejœcie kognitywistyczne

polega na naœladowaniu niektórych inteligentnych form
zachowania cz³owieka (a nie naœladowania neurocybe-
rnetycznych mechanizmów le¿¹cych u podstaw tego za-
chowania, jak to ma miejsce w przypadku sieci neuro-
nowych) i wywodzi siê z prac badawczych, realizowa-
nych w obszarze psychologii poznawczej. Program
badawczy kognitywizmu opiera siê o stwierdzenie, i¿
myœlenie (przynajmniej w obszarach zwi¹zanych z me-
chanizmami poznawczymi, a te s¹ dla nas w tej pracy
istotne) jest procesem przetwarzania informacji, a prze-
twarzanie informacji jest niczym innym jak manipulacj¹
symbolami (rys. 8).

Zadanie to spe³niaj¹ komputery i dlatego te¿ najleps-
zym sposobem badania myœlenia rozumianego w tym
przypadku jako proces poznawania rzeczywistoœci, jest
badanie programów obliczeniowych, niezale¿nie od tego,
gdzie one maj¹ miejsce, w szczególnoœci czy zachodz¹
w komputerach, czy te¿ w mózgu cz³owieka. Z uwagi na
powy¿sze stwierdzenia kognitywistyka mo¿e byæ wy-
godnym modelem pozwalaj¹cym na doskonalsze two-
rzenie zrêbów sztucznej inteligencji w systemach tech-
nicznych, poniewa¿ opisuje mózg nie na poziomie ko-
mórek nerwowych, ani nie na poziomie œwiadomych
stanów psychicznych, lecz na poziomie, na którym dzia-
³a on jak system przetwarzania informacji, którego
struktura mo¿e pozostawaæ dla nas tajemnic¹ („czarna
skrzynka”), lecz którego zasady dzia³ania s¹ poznawal-
ne oraz naœladowane w systemach technicznych.

Zasadnoœæ teorii kognitywistycznych opiera siê za-
tem o psychologiczne podstawy empiryczne, gromadz¹-
ce obserwacje dwojakiego rodzaju. Do tych empirycz-
nych podstaw kognitywistyki zalicza siê badanie cza-
sów reakcji, obrazuj¹ce, i¿ wykonanie przez ludzi ró¿-
nych zadañ intelektualnych wymaga ró¿nej iloœci czasu,
zale¿nie od tego, jak bardzo z³o¿one przetwarzanie
informacji musi byæ wykonane „po drodze”. Empirycz-
nych argumentów uzasadniaj¹cych teorie kognitywisty-
czne dostarczaj¹ tak¿e badania gramatyki generatywnej
Chomsky’ego bazuj¹cej na za³o¿eniu, ¿e formalne re-
gu³y gramatyczne, jakimi pos³uguj¹ siê u¿ytkownicy jê-
zyka naturalnego, przypominaj¹ te, jakimi kieruje siê
komputer i zapewne odzwierciedlaj¹ pewne regu³y lo-
giczne, jakie s¹ obecnie na poziomie zaawansowanych
procesów poznawczych w mózgu.
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Rys. 8. Myœlenie procesem przetwarzania informacji
�ród³o: opracowanie w³asne



5. PODSTAWOWE FORMALIZMY
LINGWISTYCZNEJ PERCEPCJI I
ROZUMIENIA DANYCH NA
PRZYK£ADZIE OBRAZÓW

Podstawowe formalizmy lingwistycznej percepcji i ro-
zumienia danych oraz informacji przekazywanych na
podstawie obrazów wi¹¿¹ siê z technikami rozpoznawa-
nia i klasyfikacji obrazów, w zakresie których wyró¿nia
siê podejœcie teoretyczno-decyzyjne (np. statystyczne),
syntaktyczne oraz sieci neuronowe (rys. 9).

Podejœcie teoretyczno-decyzyjne (np. statystyczne)
najczêœciej bywa stosowane do rozwi¹zania prob-
lemów, w obszarze których analizowany obraz mo¿e
byæ reprezentowany jako wektor cech, w przeciwieñ-
stwie do problemów, gdzie najwa¿niejsza jest struktura
obrazu bowiem w takich przypadkach stosuje siê pod-
ejœcie strukturalne – syntaktyczne. Podejœcie to bazuje
na za³o¿eniu, i¿ z³o¿ony obraz jest uto¿samiany z hierar-
chiczn¹ struktur¹ sk³adaj¹c¹ siê z prostych podobrazów
rozk³adalnych do momentu uzyskania sk³adowych pier-
wotnych.

Kolejnym etapem jest rozpoznanie tych¿e sk³adow-
ych pierwotnych danego podobrazu ze wskazaniem ist-
niej¹cych relacji miêdzy nimi, które wystêpuj¹ pomiê-
dzy wspomnianymi sk³adowymi pierwotnymi analizo-
wanego obrazu definiuj¹cego jego strukturê, która wy-
korzystywana do reprezentacji obrazu mo¿e mieæ tro-
jak¹ postaæ. Mo¿e to byæ postaæ drzewa, ci¹gu lub grafu,
w odniesieniu co do, których definiuje siê metody syn-
taktyczne – drzewowe, ci¹gowe i grafowe. W celu re-
prezentowania analizowanego obrazu w podejœciu syn-
taktycznym wykorzystuje siê gramatyki formalne, do
których zaliczane s¹ gramatyki drzewowe, gramatyki
ci¹gowe oraz gramatyki grafowe.

Ca³y proces lingwistycznej percepcji i rozumienia
danych ze szczególnym uwzglêdnieniem danych typu
obrazowego w podejœciu syntaktycznym sprowadza siê
do przeprowadzenia analizy syntaktycznej, której celem
jest odpowiedŸ na pytanie, czy analizowany (rozpozna-
wany) obraz jest poprawny pod wzglêdem syntaktycz-
nym dla okreœlonej gramatyki. Jêzyki ci¹gowe u¿ywane
s¹ najczêœciej dla rozpoznania pojedynczych obiektów
analizowanego obrazu, podczas gdy jêzyki drzewowe
i grafowe s³u¿¹ do rozpoznania obrazów sk³adaj¹cych
siê z wiêkszej iloœci obiektów (np. scen obrazów). Sche-
mat funkcjonowania strukturalnego systemu rozpozna-
wania obrazów zosta³ przedstawiony na rysunku 10.

Na rysunku 10. przedstawione zosta³y kolejne etapy
ca³ego procesu rozpoznawania obrazów w oparciu
o pewne bloki funkcjonalne, do których zaliczono etap
przetwarzania wstêpnego, proces segmentacji i rozpoz-
nania sk³adowych pierwotnych analizowanego obrazu
i relacji wystêpuj¹cych miedzy tymi sk³adowymi oraz
etap procesu analizy strukturalnej.

Etap przetwarzania wstêpnego sk³ada siê z czterech
procesów, do których zalicza siê:
1. filtracjê i wzmacnianie,
2. aproksymacjê,
3. kodowanie.
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Rys. 9. Techniki rozpoznawania i klasyfikacji obrazów
�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 10. Etapy syntaktycznego rozpoznawania obrazów
�ród³o: opracowanie w³asne



Proces segmentacji i rozpoznania sk³adowych pier-
wotnych oraz relacji zachodz¹cych miêdzy nimi opiera
siê o przedstawienie obrazu jako hierarchicznej struk-
tury. Ostatni etap – etap analizy syntaktycznej s³u¿y do
okreœlenia, czy dana reprezentacja obrazu jest struktu-
ralnie poprawna i czy nale¿y do klasy obrazów, które
opisaæ mo¿na poprzez wskazan¹ gramatykê.

Analiza strukturalna bardzo czêsto wskazuje na wyko-
rzystanie metod zmierzaj¹cych do dopasowania pewne-
go wzorca, dlatego te¿ struktura analizowanego obrazu
bywa porównywana ze strukturami obrazów wzorcowych
w wyniku czego dochodzi do rozpoznania na podstawie
przypisania analizowanego obrazu do klasy reprezento-
wanej przez najlepiej dopasowany obraz wzorcowy.

Niezwykle istotnym elementem prowadzonej anali-
zy kognitywnej jest okreœlenie rodzaju wykorzystywa-
nych w ka¿dym przypadku formalizmów lingwistycz-
nej percepcji i rozumienia danych. Do formalizmów
tych bazuj¹cych na znanych metodach ci¹gowych ana-
lizy obrazów zaliczane s¹ jêzyki opisu obrazów LPDL

i jêzyki opisu cech kszta³tów LSFDL. Jêzyki opisu cech
kszta³tów LSFDL z uwagi na swoj¹ wielopoziomow¹
i hierarchiczn¹ strukturê umo¿liwiaj¹ oprócz klasyfika-
cji obiektu prowadzonej w oparciu o opis kszta³tu w po-
staci sk³adowych pierwotnych, wydobycie pewnych
cech tego kszta³tu, tzw. rozumienie kszta³tu, rozumie-
nie obrazu.

Jêzyki opisu cech kszta³tów LSFDL daj¹ mo¿liwoœci
oparcia procedury rozpoznaj¹cej na analizie cech okreœ-
laj¹cych istotê analizowanych kszta³tów. Ponadto s³u¿¹
do automatycznej segmentacji z³o¿onych obiektów na
obszary quasi-wypuk³e lub wklês³e, co kolejno prowa-
dziæ mo¿e do tworzenia syntaktycznego drzewa opisu
analizowanych obiektów. Obraz poddany analizie na po-
ziomie sk³adowych pierwotnych podlega rozpoznaniu
dokonanemu przez deterministyczny analizator (transd-
juser) maj¹cy skoñczon¹ liczbê stanów i pozwalaj¹cy na
zdefiniowanie opisu cech kszta³tów na poziomie des-
kryptorów. Rozpoznanie cech kszta³tu analizowanego
obrazu opisanych przez deskryptory mo¿e zostaæ doko-
nane przez deterministyczny automat posiadaj¹cy skoñ-
czon¹ liczbê stanów.

Podstawowe formalizmy lingwistycznej percepcji
i rozumienia danych ze szczególnym wskazaniem na
dane typu obrazowego najczêœciej wykorzystuj¹ meto-
dy oparte o jêzyki obrazowe i analizê strukturaln¹ bo-
wiem te formy analizy s³u¿¹ do rozpoznania i rozumienia
obrazów z³o¿onych, zniekszta³conych i sk³adaj¹cych
siê z wielu obiektów.

6. ALGORYTMY
SEMANTYCZNEGO WNIOSKOWANIA
I ANALIZY KOGNITYWNEJ

Algorytmy semantycznego wnioskowania, które pro-
wadz¹ do wnikliwej analizy kognitywnej danych typu
obrazowego w systemach kognitywnej analizy danych

w znacznej mierze wykorzystuj¹ algorytmy analizy sk³ad-
niowej z wykorzystaniem procedur semantycznych par-
singu stosowanych w trakcie analizy syntaktycznej
bazuj¹cej na zastosowaniu np. gramatyk bezkonteksto-
wych. Algorytm ten oparty jest o zasady dzia³ania au-
tomatów ze stosem, w których parser dokonuje wczyta-
nia kolejnych symboli opisu strukturalnego tzw. toke-
nów z wejœcia. Owe symbole umieszczane s¹ na szczy-
cie stosu parsera, gdzie przypisywane s¹ odpowiadaj¹ce
im wartoœci zmiennych semantycznych odgrywaj¹cych
istotn¹ rolê w ca³ej analizie semantycznej (znaczenio-
wej) prowadzonego wnioskowania. Proces ten jest okreœ-
lany jako akcja przesuniêcia kolejnego tokena na szczyt
stosu (operacja shift). W sytuacji, kiedy na szczycie stosu
tworzy siê tzw. uchwyt (tj. prawa strona jednej z pro-
dukcji) z grupy kilku ostatnio wczytanych symboli ter-
minalnych, dochodzi do wykonania redukcji (operacja
reduce), w wyniku której zgrupowane s¹ wszystkie
elementy i nastêpuje jednoczesne zast¹pienia ich na
szczycie stosu pojedynczym symbolem nieterminalnym
pochodz¹cym z lewej strony owej produkcji.

Kolejnym istotnym elementem z punktu widzenia
semantycznego wnioskowania i analizy kognitywnej
jest wystêpowanie akcji semantycznej zdefiniowanej
dla danej produkcji podczas wykonywania operacji
redukcji. Dzia³anie parsera zmierza w takim przypadku
do redukcji ca³ego ci¹gu wejœciowego poszczególnych
symboli implementacji programowej analizatora sk³ad-
niowego do pojedynczego symbolu nieterminalnego –
symbolu startowego gramatyki – w wyniku dokonania
operacji shift i reduce. Parsery oparte o wy¿ej wspom-
niany sposób dzia³ania nosz¹ nazwê parserów redukcyj-
nych – bottom-up parser. Parsery tego typu s¹ reprezen-
towane np. przez klasy parserów dla gramatyk typu
LR(1) lub ich podklasy gramatyk typu LALR(1).

W zwi¹zku z tym, i¿ w praktyce zdarza siê czêsto, ¿e
omawiane analizatory nie wykonuj¹ operacji redukcji
w sytuacji, gdy na szczycie stosu znajduje siê prawa
strona jednej z produkcji pojawia siê koniecznoœæ uwz-
glêdniania („podgl¹dniêcia”) do dalszej analizy kolej-
nych symboli pojawiaj¹cych siê na wejœciu analizatora.
W sytuacji takiej dochodzi do procesu analizy kolejne-
go symbolu na wejœciu, po wykonaniu której realizowa-
ne s¹ dalsze operacje. Postêpowanie takie jest niezbêdne
w celu przeprowadzenia prawid³owej analizy syntak-
tycznej i semantycznego wnioskowania np. dla pewnych
sekwencji jêzykowych wystêpuj¹cych w jêzykach pro-
gramowania. W sytuacji, gdy na wejœciu pojawia siê ko-
lejny symbol implementacji programowej analizatora
sk³adniowego, parser nie wykonuje przesuniêcia owego
symbolu na szczyt stosu, lecz zostawia go w celu tzw.
podpatrzenia, w wyniku czego parser swobodnie mo¿e
wykonaæ niezbêdn¹ liczbê redukcji na szczycie stosu
konieczn¹ do wykonania akcji shift na wspomnianym
elemencie. Zjawisko takie nie stanowi regu³y w dzia-
³aniu parsera lecz tylko pewn¹ implikacjê w zale¿noœci
od rodzaju podgl¹danego tokenu prowadz¹c¹ do opóŸ-
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nienia w zastosowaniu kilku regu³. Sytuacja taka bêdzie
mieæ miejsce w przypadku pojawienia siê konfliktu
wystêpuj¹cych akcji – akcji shift/reduce, w wyniku któ-
rego parser wykonuje redukcjê wyra¿enia bêd¹cego na
szczycie stosu, lub te¿ przesuniêcie kolejnego tokenu
z wejœcia na szczyt. Rozwi¹zanie takiego konfliktu jest
wykonywane rutynowo na korzyœæ operacji shift, jeœli
twórca gramatyki nie zastosowa³ odpowiednich opera-
torów precedensji.

Innego rodzaju konfliktów dotyczy konflikt typu re-
duce/reduce maj¹cy miejsce w sytuacjach, gdy nie ma
przeszkód do zastosowania dwóch lub wiêkszej liczby
produkcji gramatyki w celu dokonania redukcji wyra¿e-
nia, które w³aœnie znajduje siê na szczycie stosu. Algo-
rytmy semantycznego wnioskowania i analizy kognityw-
nej w znacznej mierze zawdziêczaj¹ swe poprawne
funkcjonowanie dzia³aniu algorytmu parsera. Z uwagi
na to istotnym wydaje siê zapewnienie jak najmniejszej
liczby wystêpuj¹cych konfliktów (niezale¿nie od ich ro-
dzaju) oraz wskazanie prawid³owej klasy analizatorów
wykorzystanych w trakcie prowadzenia ca³ego procesu
analizy kognitywnej.

Ca³e zagadnienie kognitywnej analizy danych oraz
wykorzystywanie technik sztucznej inteligencji w sys-
temach informacyjnych korzystaj¹cych z opisywanej
w niniejszej pracy kognitywnej analizy danych jest pro-
cesem z³o¿onym i zale¿nym od wielu czynników, tj.
rodzaj analizowanych danych, oczekiwania odnoœnie
prowadzonej analizy, sposobu prowadzenia analizy, itd.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e istot¹ opisywanego powy¿ej
zagadnienia jest wnikliwy proces analizy i interpretacji
danych zmierzaj¹cy do wydobywania zawartoœci se-
mantycznej znajduj¹cej siê w zbiorze interpretowanych
danych, w odró¿nieniu od samego procesu rozpoznania.
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7.0.A. Modele systemów biologicznych
i ich zastosowania

Ryszard Tadeusiewicz

Od wielu lat pokutuje przeœwiadczenie, ¿e w biologii
i medycynie trudno jest stosowaæ bardziej zaawansowa-
ny aparat matematyczny. Wprawdzie badania biologicz-
ne i obserwacje kliniczne dostarczaj¹ miêdzy innymi
danych liczbowych, okreœlaj¹cych (poœrednio) stan i funk-
cjonowanie ¿ywego organizmu, jednak do powi¹zania
i twórczej analizy tych danych w praktyce zwykle nie do-
chodzi. Jedynym aparatem matematycznym zyskuj¹-
cym powszechne uznanie praktyków z obszaru biome-
dycyny jest statystyka – dziedzina niew¹tpliwie u¿ytecz-
na przy scalaniu licznych obserwacji w pojedyncze
wnioski, ale s³abo s³u¿¹ca pog³êbionym analizom.

Tymczasem w pe³ni mo¿liwe jest przejœcie drogi na-
szkicowanej na rysunku 1.

Ta droga ma charakter zamkniêtej pêtli, która zaczy-
na siê zebraniem i uporz¹dkowaniem wyników labora-
toryjnych badañ biologicznych oraz licznych obserwa-
cji klinicznych, nastêpnie wiedzie poprzez matematycz-
n¹ formalizacjê tych wyników do modelu maj¹cego
charakter formalny, który jednak mo¿e byæ przekszta³-
cony w symulacyjny model komputerowy. Poprzez wy-
konywanie obliczeñ komputerowych, mo¿liwe jest ba-
danie modeli matematycznych procesów biologicznych
– podobnie, jak w technice budowane s¹ i badane mo-

dele matematyczne projektowanych samo- chodów czy
samolotów albo jak w naukach œcis³ych tworzone s¹
i analizowane modele zjawisk zachodz¹- cych w j¹drze
rozpadaj¹cego siê atomu lub w chmurze rozgrzanej pra-
materii, z której wy³oni³ siê Uk³ad S³oneczny.

Prezentowana czêœæ ma daæ Czytelnikowi niezbêdne
podstawy do zrozumienia istoty takiego modelowania
oraz ma przedstawiæ wybrane przyk³ady modeli mate-
matycznych pewnych prostych systemów biologicz-
nych. Przytaczane w skrypcie modele maj¹ charakter
przyk³adów, których skala trudnoœci odpowiada pozio-
mowi szkolnego wprowadzenia do problemu, czyli s¹
one bardzo uproszczone – chocia¿ wiele z nich docze-
ka³o siê tak¿e zastosowañ praktycznych w roli u¿ytecz-
nych modeli.

Wynika to z dwóch faktów. Po pierwsze modele ma-
tematyczne i komputerowe wiernie odwzorowuj¹ce
wszystkie procesy fizyczne i biologiczne wystêpuj¹ce
w organizmie zdrowego i chorego cz³owieka po prostu
jeszcze nie istniej¹. Popatrzmy na rysunek 2, przedsta-
wiaj¹cy symbolicznie zale¿noœæ pomiêdzy okreœlonym
systemem biologicznym a jego wspó³czeœnie osi¹gal-
nym matematycznym czy symulacyjnym modelem.
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Rys. 1. Kolejnoœæ prac przy tworzeniu modelu matematycznego i przy symulacji komputerowej systemów biologicznych



PrzeœledŸmy przes³anie, jakie niesie ten rysunek. Za-
uwa¿my, ¿e punktem wyjœcia w naszym rozumowaniu
jest zawsze pewna rzeczywistoœæ biomedyczna, obszer-
na, rozleg³a, dobrze uformowana przez naturê – czemu
odpowiada rozleg³y eliptyczny kszta³t na rysunku.
Pierwszy problem pojawia siê jednak z chwil¹, gdy decy-
dujemy siê wybraæ jakiœ fragment tej obszernej rzeczy-
wistoœci jako system, który bêdzie podlega³ modelowa-
niu. Ca³ej obserwowalnej rzeczywistoœci biomedycznej
nie sposób modelowaæ, wiêc umawiamy siê, ¿e bêdzie-
my rozwa¿ali jakiœ jej fragment – na przyk³ad tylko je-
den narz¹d albo tylko jedno zjawisko. W ka¿dym razie
czêœæ zamiast ca³oœci.

Taki zabieg wydzielenia obiektu zainteresowania
z kontekstu, w jakim on naprawdê wystêpuje, jest po-
wszechnie stosowany w nauce – co jednak nie zmienia
faktu, ¿e zawsze w jakimœ stopniu deformuje on rzeczy-
wistoœæ, która jest z samej swojej natury ci¹g³a. Mówi¹c
jeszcze dobitniej – wydzielanie badanego systemu
z rzeczywistoœci biomedycznej jest metodologi¹ rodem
z prosektorium (gdzie te¿ najpierw coœ siê wycina, a do-
piero potem bada), która mo¿e powodowaæ, ¿e powsta³y
model bêdzie „ska¿ony” faktem wprowadzenia sztucz-
nych granic miêdzy badany obiekt, a jego oddzielone
sztucznie otoczenie.

Gdy ju¿ oswoimy siê z faktem, ¿e w istocie nigdy nie
modelujemy rzeczywistoœci, tylko coœ z tej rzeczywi-
stoœci sztucznie wydobyte – musimy stawiæ czo³a kolej-
nej przykroœci. Otó¿ nawet najbardziej zawê¿ony i ogra-
niczony system, bêd¹cy fragmentem biomedycznej rze-
czywistoœci, ma ogromn¹ liczbê w³aœciwoœci i cech,
spoœród których aktualny stan nauki zdo³a³ poznaæ je-
dynie niektóre, zdecydowanie nie wszystkie. Co wiêcej,
rygory naukowe narzucaj¹ pewn¹ sztucznie regularn¹

formê na to nasze poznanie, przeto symbol graficzny
reprezentuj¹cy na rysunku 2 „aktualny stan wiedzy na
temat modelowanego systemu” jest nie tylko wê¿szy od
symbolu reprezentuj¹cego „wybrany fragment rzeczy-
wistoœci bêd¹cy modelowanym systemem”, ale w do-
datku ma sztucznie narzucony regularny kszta³t (pro-
stok¹ta) – co symbolizuje w³aœnie te rygory naukowe,
z regu³y obce biomedycznej rzeczywistoœci.

Id¹c dalej widzimy, ¿e potrafimy modelowaæ tylko
nasz¹ wiedzê o systemie (a nie system jako taki), a na
kszta³t modelu maj¹ dodatkowo wp³yw dalsze czynniki
ograniczaj¹ce (i deformuj¹ce model), takie jak: ograni-
czony talent badacza (nie ka¿dy jest geniuszem!),
sztywne regu³y matematyczne (modelu nie mo¿emy
budowaæ jak siê nam podoba, gdy¿ musi on „wpisywaæ
siê” w pewn¹ konwencjê matematycznego reprezento-
wania rzeczywistoœci), ograniczone mo¿liwoœci kompu-
tera (nie mo¿emy zbudowaæ modelu, który bêdzie wy-
maga³ np. wiêkszej pamiêci, ni¿ mo¿e nam zapewniæ do-
stêpny komputer) – no i wreszcie dopuszczalne kon-
strukcje oprogramowania (buduj¹c model, korzystamy
zwykle z dostêpnych w danym narzêdziu – na przyk³ad
w MatLabie – gotowych modu³ów, ale to zwykle powo-
duje, ¿e mamy mniej swobody w kszta³towaniu modelu.

Z opisanych wy¿ej (w skrócie!) powodów modele
matematyczne i symulacyjne systemów biomedycznych
s¹ zwykle bardzo uproszczone i w dodatku s¹ one nie-
liczne i znajduj¹ siê nadal w sferze prac badawczych,
a nie regularnej eksploatacji. Po drugie trzeba podkreœ-
liæ, ¿e takie w pe³ni u¿yteczne praktycznie modele s¹ nie-
s³ychanie skomplikowane, zatem nieprzydatne z punktu
widzenia celu tej ksi¹¿ki, jakim jest prezentacja pod-
stawowych zasad modelowania matematycznego w in-
¿ynierii biomedycznej.
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Rys. 2. Modelowanie wi¹¿e siê zawsze z szeregiem ograniczeñ



Czy warto d¹¿yæ do celu, jakim jest matematyzacja
i cybernetyzacja wybranych aspektów rzeczywistoœci
biomedycznej? Czy wysi³ek wk³adany w opanowanie
nowych pojêæ i nowych metod jest op³acalny? Aby
odpowiedzieæ na to pytanie odwo³ajmy siê do opinii au-
torytetu.

Werner Heisenberg, twórca s³ynnej zasady nieozna-
czonoœci i jeden z g³ównych architektów mechaniki
kwantowej, wyg³osi³ w 1924 roku s³ynny wyk³ad w Ge-
tyndze, który spowodowa³ powo³anie go (w wieku 25
lat!) na stanowisko profesora i kierownika katedry fizy-
ki teoretycznej Uniwersytetu w Lipsku oraz utorowa³
mu drogê do Nagrody Nobla, któr¹ otrzyma³ w wieku
32 lat jako najm³odszy (do dziœ) jej laureat. Warto przy-
toczyæ pierwsze zdanie z tego historycznego wyk³adu:
„Nie ma nic bardziej praktycznego od dobrej teorii...”

Podzielaj¹c tê opiniê, autorzy niniejszej ksi¹¿ki s¹dz¹,
¿e teoria modelowania cybernetycznego systemów bio-
logicznych, przedstawiona w tej czêœci na przyk³adach,
mo¿e okazaæ siê bardzo praktyczna w pracy specjalistów
in¿ynierii biomedycznej. Dziêki biocybernetycznej teorii
mo¿liwe bêdzie lepsze zrozumienie procesów biolo-
gicznych, zachodz¹cych w organizmie pacjenta na
przyk³ad w trakcie terapii. Iloœciowe aspekty tej teorii
pozwol¹ uchwyciæ g³ówne czynniki wp³ywaj¹ce na
uzyskiwane wyniki leczenia i umo¿liwi¹ skupienie
uwagi na najbardziej skutecznych drogach zmierzaj¹-
cych do osi¹gania planowanych celów. Jednoczeœnie
dziêki wprowadzanym uproszczeniom i powi¹zaniu
modeli z wnioskowaniem matematycznym, mo¿liwe
bêdzie opanowanie myœlowe z³o¿onych i ró¿norodnych
zjawisk fizycznych i biologicznych wi¹¿¹cych siê z dia-
gnostyk¹ i terapi¹, dziêki czemu ³atwiej bêdzie uzmy-

s³owiæ sobie przyczyny sukcesów i niepowodzeñ oraz
³atwiej pokonaæ wy³aniaj¹ce siê trudnoœci. Te wszystkie
wyniki i efekty stanowiæ bêd¹ nagrodê za wysi³ek inte-
lektualny zwi¹zany z przeczytaniem tej czêœci i przemy-
œleniem zawartych w niej treœci.

Czêœæ ta oczywiœcie nie wyczerpuje zasygnalizowa-
nych w niej zagadnieñ, gdy¿ s¹ to zagadnienia tak z³o-
¿one, ¿e stanowiæ bêd¹ przedmiot prac badawczych
i teoretycznych dociekañ naukowych przez ca³e lata.
Nie ma on tak¿e stanowiæ poradnika czy leksykonu
i dlatego nie dostarcza ¿adnych gotowych recept. Prze-
ciwnie, po przestudiowaniu tej czêœci Czytelnik bêdzie
prawdopodobnie zna³ wiele gotowych odpowiedzi, ale
odkryje równie¿ wiele nowych pytañ, na które goto-
wych i ³atwych odpowiedzi nie bêdzie. Student pozna-
j¹cy in¿ynieriê biomedyczn¹ dowie siê jednak na tyle
du¿o o metodach stosowania matematyki w biologii, ¿e
chocia¿ bêdzie musia³ szukaæ dalej w³asnych dróg, to
jednak bêdzie bogatszy o najcenniejsz¹ wiedzê: œwia-
domoœæ tego, ¿e tych dróg mo¿na i trzeba szukaæ i ¿e
obok intelektualnego wysi³ku i twórczego trudu mo¿na
oczekiwaæ na nich licznych sukcesów.
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7.0.B. Bionika, biomimika i bioinspiracja
Joanna Koleszyñska

1. NAŒLADOWANIE NATURY

Biomimika (od gr. bios ¿ycie i mimesis naœladowaæ;
inne nazwy: bionika, biomimetyka, biomimikra) jest
now¹ dziedzin¹ nauki, która studiuje i analizuje najlep-
sze rozwi¹zania i idee stworzone przez naturê, a potem

stara siê je wykorzystaæ w praktyce. Korzystaj¹c z bio-
mimiki, mo¿na na podstawie zbadanych rozwi¹zañ bio-
logicznych zaprojektowaæ podobne rozwi¹zania dla
wielu problemów praktycznych. W szczególnoœci bio-
mimika mo¿e podsuwaæ pomys³y nowych patentów, co
jest skrzêtnie wykorzystywane przez coraz liczniejszych
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ekspertów z przemys³u. W medycynie bionika pozwala
na zastêpowanie lub wspomaganie cia³a urz¹dzeniami,
które bardzo dobrze naœladuj¹ naturalne funkcjonowa-
nie utraconych narz¹dów, w przeciwieñstwie do protez,
które g³ównie zastêpuj¹ kszta³t narz¹du (czy czêœci
cia³a), ale nie jego funkcje.

Bior¹c pod uwagê pierwsze próby kszta³towania na-
rzêdzi kamiennych (rys. 1), mo¿na powiedzieæ, ¿e myœl
techniczna ludzkoœci ma dopiero 2 mln lat.

Pierwsze maszyny zbudowano zaledwie niespe³na
3 tys. lat temu. Tymczasem natura na Ziemi mia³a a¿ ok.
4 miliardów lat na wytworzenie niezwykle skompliko-
wanych struktur i organizmów, których funkcjonowa-
nie zadziwia i zachwyca naukowców do tej pory. ¯ycie
w sposób niezwykle ró¿norodny (z koniecznoœci prze-
trwania i dostosowania sie do najró¿niejszych wymagañ
œrodowiskowych – skrajnie wysokich i niskich tempe-
ratur czy ciœnieñ) rozwi¹za³o wiele problemów, przed
którymi stoi teraz wspó³czesna technika, a naukowcy na
ca³ym œwiecie zaczynaj¹ postrzegaæ zwierzêta, roœliny
i mikroby, jako niezwykle inspiruj¹ce twory, mog¹ce
byæ wzorem dla in¿ynierów.

2. KILKA CIEKAWOSTEK

Co powiesz na to, ¿e ogniwa s³oneczne tworzone przez
cz³owieka maj¹ efektywnoœæ rzêdu 20%, podczas gdy
niektóre bakterie u¿ywaj¹ energii s³onecznej z efektyw-
noœci¹ rzêdu 95% i to od prawie 3 mld lat?! A czy ktoœ
wie, ¿e najnowoczeœniejsza odzie¿ dla himalaistów,
„oddychaj¹ca” i dostosowuj¹ca swoje w³aœciwoœci do
temperatury otoczenia, powsta³a tylko dziêki studiom
nad budow¹ i dzia³aniem szyszki jod³owej? Programiœci
komputerów zainspirowani procesem ewolucji buduj¹
programy, które „¿yj¹” w wirtualnym œwiecie, namna-
¿aj¹ siê i walcz¹ o przetrwanie, aby najlepszy i najbar-
dziej efektywny program móg³ dziêki sztucznej ewolu-
cji zostaæ wybrany spoœród innych.

Fascynuj¹ce przyk³ady mo¿na mno¿yæ i w tym krótkim
rozdziale postaramy siê przybli¿yæ Czytelnikowi nie-
które z wprost niezwyk³ych wynalazków czy wrêcz „pa-
tentów”, jakie zaprojektowa³a natura. Specjalista biomi-
metyki, Julian Vincent wyk³adaj¹cy na Uniwersytecie
Bath w Wielkiej Brytanii, uwa¿a, ¿e obecnie zaledwie
10%, a nawet mniej, spoœród tych rozwi¹zañ umiemy
naœladowaæ, w celu doskonalenia naszej technologii.

3. NAŒLADOWAÆ DOK£ADNIE
CZY CZÊŒCIOWO?

Ludzie chc¹ stawaæ siê coraz bardziej niezale¿ni od na-
tury i pocz¹tkowo naukowcy pragnêli jedynie kopiowaæ
jej pomys³y i odtwarzaæ je z materia³ów nieorganicz-
nych, takich jak krzem czy aluminium (tzw. totalna bio-
mimika). Obecnie jednak coraz czêœciej mówi siê
o tzw. czêœciowej biomimice, gdzie fragmenty ¿ywych
tkanek lub nawet ca³ych organizmów (rys. 2) mog³yby
zostaæ wykorzystane, jako czêœci tworzonych maszyn
i urz¹dzeñ.

Choæ zagadnienie ³¹czenia w sposób efektywny tkan-
ki ¿ywej i maszyny wydaje siê nadal w obszarze science
fiction, to nale¿y wiedzieæ, ¿e samo zrozumienie nie-
zwykle z³o¿onych mechanizmów funkcjonowania tka-
nek i odtworzenie ich ze sztucznych materia³ów jest
czêsto zadaniem trudnym, ale ju¿ nie niemo¿liwym dla
nauki!

Przyk³adem totalnej biomimiki mo¿e byæ próba utwo-
rzenia sztucznego miêœnia, na przyk³ad z utwardzonego
¿elu. Miêsieñ ten umieszczony w polu elektrycznym
kurczy³by siê odpowiednio do potrzeb. Przyk³adem
czêœciowej biomimiki by³by wówczas system zapropo-
nowany przez naukowca G.M. Whitesidesa z Uniwer-
sytetu Harvardzkiego, który stworzy³ sztuczny miesieñ
wykorzystuj¹c fragmenty ¿ywej tkanki miêœniowej
szczura. Byæ mo¿e era cyborgów, maszyn udoskonalo-
nych przez ¿ywe tkanki, nie jest wcale tak odleg³a?

Rys. 1. Pocz¹tki rozwoju techniki by³y raczej trudne...
�ród³o: [7]

Rys. 2. Karaluch wykorzystywany jako uk³ad steruj¹cy robota
�ród³o: [5]
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Przyroda dostarczy³a nam ju¿ tylu dobrych pomys³ów,
¿e za³o¿ony zosta³ nawet rejestr, w którym gromadzi siê
informacjê na temat niezliczonych „sztuczek” stosowa-
nych przez roœliny i zwierzêta dla osi¹gania celów, które
mog¹ byæ interesuj¹ce tak¿e dla techniki. Pomys³y mo-
¿na ci¹gle zg³aszaæ, uzyskuj¹c tzw. patent biologiczny,
a prawo do wykorzystania w praktyce takiego patentu
ma oczywiœcie ta firma, która dany patent odkry³a
i zg³osi³a. Jest to o tyle wa¿ne, gdy¿ odkrycia biomimiki
znalaz³y zastosowanie w najbardziej dochodowych dzie-
dzinach przemys³u, takich jak informatyka, automatyka
czy cybernetyka, daj¹c podstawy do budowy sztucz-
nych neuronów czy ich sieci, oraz pomog³y w miniatu-
ryzacji krzemowych podzespo³ów, nad czym obecnie
pracuj¹ jednostki badawcze na œwiecie. Na przyk³ad
echolokacja to przede wszystkim wynalazek „przypisy-
wany” nietoperzom, jednak ju¿ jego wykorzystanie
(ultradŸwiêki w medycynie) to ludzka zas³uga.

4. SPRYTNE NAŒLADOWNICTWA
SPOTYKANE CODZIENNIE

Mo¿emy siê za³o¿yæ, ¿e w domu ka¿dego z Czytelników
znajduje siê kilka egzemplarzy zmyœlnego wynalazku,
wzorowanego z natury, dziêki któremu zapinamy nasze
ubrania i obuwie. A mowa oczywiœcie o rzepie – sys-
temie ³¹czenia, który wymyœli³ w 1941 roku szwajcarski
in¿ynier George de Mestral. Trapi³o go uci¹¿liwe zbie-
ranie roœlinnych kulek rzepów z sierœci swojego psa. Jed-
nego wieczoru zafascynowany przyjrza³ siê uwa¿nie
systemowi pêtelek i haczyków (rys. 3), które roœlina
wykszta³ci³a, aby swoje nasiona przenieœæ jak najdalej,
umo¿liwiaj¹c im zaczepienie siê o futro zwierz¹t.

Nastêpnie skonstruowa³ swój system, który teraz sto-
sowany jest w wielu dziedzinach nauki, a tak¿e astro-
nautyce (rzep nie tylko ³¹czy elementy odzie¿y astro-
nauty, ale zamocowany wewn¹trz jego he³mu pozwala
mu podrapaæ siê w nos podczas spaceru w przestrzeni
kosmicznej!) W ten sposób niewinny z pozoru mecha-
nizm, który wytworzy³ dla swych owoców ³opian, wp³y-
n¹³ istotnie na ca³y œwiat.

5. CHEMICZNE MISTRZOSTWO NATURY

Zobaczmy, czego jeszcze nauczyliœmy siê od innych
organizmów, które s¹ specjalistami w zakresie wytwa-
rzania niezwyk³ych zwi¹zków chemicznych. Muszle
stworzeñ morskich zawieraj¹ substancje dwukrotnie
bardziej wytrzyma³e od wspó³czesnych, najnowoczeœ-
niejszych tworzyw ceramicznych. Skorupiaki potrafi¹
równie¿ produkowaæ substancje klej¹ce dzia³aj¹ce pod
wod¹, dziêki którym mocno przytwierdzaj¹ swoje
muszle do ska³ (rys. 4). Naukowcy ju¿ opracowuj¹
technologiê wytwarzania ultrasilnych i zupe³nie wodo-
odpornych klejów, opieraj¹c siê na tej obserwacji.

Badaczy pracuj¹cych w obszarze odkryæ biomimicz-
nych fascynuje dziœ chyba najbardziej substancja, z któ-
rej paj¹ki wytwarzaj¹ swoje sieci. Ta elastyczna niæ jest
piêciokrotnie wytrzymalsza od stali! Christopher Viney,
metalurg, wyjaœni³ ju¿ niektóre z tajemnic pajêczej nici.
Paj¹ki potrafi¹ wiêc wytworzyæ oko³o szeœciu rodzajów
nici, dziêki którym mog¹ dokonywaæ zadziwiaj¹cych
rzeczy: u¿ywaæ ich jako spadochronów do przemieszcza-
nia siê po ogromnych obszarach, pleœæ giêtkie pu³apki,
opuszczaæ ratunkowe i dŸwigowe liny, czy budowaæ
schrony na jaja. Profesor Viney odkry³, i¿ jedwabista
substancja, która buduje nici, jest bardzo z³o¿onym

Rys. 3. Rzep naturalny i mikroskopowe zdjêcie haczyków
na powierzchni rzepa sztucznego

�ród³o: [1]

Rys. 4. Muszle przyklejone s¹ do ska³y wodoodporn¹
i niezwykle silnie ³¹cz¹c¹ substancj¹

�ród³o: [6]
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ciek³ym kryszta³em o zadziwiaj¹cych w³asnoœciach.
Jest jednoczeœnie niezwykle silna, wytrzyma³a i elasty-
czna w sposób, jakiego nie uda³o siê ludziom jeszcze
wytworzyæ.

Zapewne ka¿dy z nas widzia³ wiele razy niesionego
z wiatrem paj¹ka – czy przysz³o nam do g³owy, ¿e sub-
stancja, któr¹ paj¹k produkuje, mo¿e przyczyniæ siê do
technologicznego prze³omu w budownictwie lub me-
dycynie? Byæ mo¿e ju¿ za kilka lat pojawi¹ siê na rynku
urz¹dzenia wykorzystuj¹ce pajêcz¹ sieæ do produkcji
leciutkich jak piórko i niezawodnych (!!!) kamizelek
kuloodpornych, do budowy mostów i budynków odpor-
nych na wszelkie wstrz¹sy lub te¿ sztucznych wiêzade³
wzmacniaj¹c ruchome po³¹czenia miêdzy koœæmi.

6. IN¯YNIEROWIE NAUCZANI
PRZEZ MOTYLKI I KWIATKI

Poniewa¿ owady s¹ autorami chyba najbardziej zmyœl-
nych i fascynuj¹cych „patentów”, poœwiêæmy im teraz
chwilkê uwagi. Motyle s¹ czêsto wykorzystywane w re-
klamie farb malarskich. Ich skrzyd³a zachwycaj¹ gam¹
barw i odcieni, które piêknie siê mieni¹. Co ciekawe,
piêkne kolory nie s¹ wynikiem wytworzenia przez mo-
tyla okreœlonych barwników, a jedynie efektem za³amy-
wania siê œwiat³a w interesuj¹cych dla naukowców
strukturach pokrywaj¹cych ich skrzyd³a. Badacze, id¹c
tym tropem staraj¹ siê stworzyæ czyste, bezpieczne dla
œrodowiska i nigdy nieblakn¹ce farby, których barwa
bêdzie d³ugo widoczna na œcianie, dziêki odtworzeniu
mikrostruktur ze skrzyde³ motyli.

Jeœli motyle pomog¹ naukowcom w wytworzeniu
trwa³ych piêknych i bezpiecznych dla œrodowiska farb,
to lotos, piêkna wodna roœlina, uzupe³ni wynalazek
o nowy rodzaj powierzchni, któr¹ wy³o¿one bêd¹ po-
jemniki na farby. Ju¿ w staro¿ytnych skryptach i pis-
mach znajdywano zapiski mówi¹ce o niezwyk³ych
w³aœciwoœciach lotosu, który nawet w brudnej i mêtnej
wodzie pozostaje œnie¿nobia³y i czysty. W wielu kultu-
rach i religiach jest on wrêcz symbolem czystoœci i piêk-
na. Jak siê okaza³o podczas badañ mikroskopowych,
dzieje siê tak ze wzglêdu na niezwyk³¹ budowê p³atków
kwiatu lotosu. Sp³ywaj¹ca po nich woda zbiera wszelkie
zanieczyszczenia, a kwiat pozostaje suchy (rys. 5).

Jeœli tê strukturê uda siê odtworzyæ i zastosowaæ
w przemyœle, wszelkie pojemniki i naczynia bêd¹ wy-
maga³y jedynie przep³ukania wod¹ do uzyskania idea-
lnej czystoœci! Koniec k³ótni o to, kto umyje naczynia!
Dos³ownie bêd¹ siê my³y same, koniec te¿ z szorowa-
niem przypalonych garnków. To powinno ucieszyæ nie
tylko gospodynie domowe, ale i pomóc œrodowisku –
detergenty stan¹ siê przesz³oœci¹.

7. PODGL¥DANIE ZWIERZ¥T
�RÓD£EM NOWYCH WYNALAZKÓW

Dla stra¿ników lasów niedoœcig³ym wzorem powinny
byæ narz¹dy zmys³ów pewnych chrz¹szczy. Ciemniki
czarne (Melanophila acuminata) (rys. 6) potrafi¹ do-
strzec po¿ar nawet z odleg³oœci 50 km! Ich narz¹dy, wy-
krywaj¹ce promieniowanie podczerwone, s¹ o wiele

czulsze ni¿ najlepsze wojskowe noktowizory i kamery.
Wiêksze zwierzêta bywaj¹ inspiracj¹ dla budowni-

czych wszelkich pojazdów. W ³odziach podwodnych
materia³y kad³uba imituj¹ grub¹ skórê delfinów nato-
miast sonar i radar, w które taka ³ódŸ jest wyposa¿ona,
to równie¿ pomys³y tych sprytnych morskich ssaków.
Trzeba tu dodaæ, i¿ sonar, który stosuj¹ delfiny przewy¿sza
wielokrotnie mo¿liwoœciami, dok³adnoœci¹ i efektyw-
noœci¹ ludzkie wynalazki.

Nowoczesne rozwi¹zania z pola biomimiki s¹ zwy-
kle dzie³em Instytutu Buckminster Fullera. Czytelnika,
którego zaciekawi³a tematyka tego rozdzia³u odsy³amy
do strony Instytutu – znajdzie tam wiele artyku³ów
i zdjêæ fascynuj¹cych wynalazków takich, jak materia³y

Rys. 5. Widok kropel wody na powierzchni liœcia lotosu
�ród³o: [2]

Rys. 6. Melanophila acuminata
�ród³o: [3]
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budowlane z masy per³owej, nawadniacze roœlin poch³a-
niaj¹ce mg³ê, inspirowane budow¹ skrzyde³ ¿uczków,
katalizatory reakcji chemicznych, wytwarzane przez
mikroby i wiele, wiele innych.

8. M¥DROŒÆ NATURY

Natura jest, jak widzimy niezwykle m¹dra. Czy my Lu-
dzie bêdziemy mieæ na tyle m¹droœci, aby uczyæ siê
z lekcji, które nam daje? Byæ mo¿e, powinniœmy rozwa-
¿yæ jeszcze pewien problem: Wiele istot jest mieszkañ-
cami Ziemi od milionów lat, wszystkie rozwijaj¹ siê,
buduj¹ niezwyk³e mechanizmy, o których nie œni³o siê
jeszcze naszym naukowcom. Pamiêtaj¹c, jak wiele mo-
¿emy siê od nich nauczyæ, powinniœmy staraæ siê chro-
niæ je, szanowaæ i w sposób zrównowa¿ony wykorzy-
stywaæ zasoby ekologiczne nam, Ludziom dostêpne.
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7.1.A. Modelowanie organizmów ¿ywych
Kvìtoslava Burda

1. WPROWADZENIE

Poznawanie œwiata rzeczywistego, a w szczególnoœci
procesów biologicznych jest niezwykle trudne, gdy¿
mechanizmy nimi rz¹dz¹ce s¹ niezwykle z³o¿one, a wy-
niki ich dzia³ania trudne do przewidzenia. Integraln¹
czêœci¹ poznawania i zrozumienia z³o¿onych uk³adów
biologicznych s¹ modele matematyczne, które uprasz-
czaj¹ z³o¿ony obraz koncentruj¹c siê na najwa¿niejszych
jego elementach, pozwalaj¹c przeanalizowaæ dynamicz-
n¹ naturê zachodz¹cych procesów daj¹c tym samym
mo¿liwoœæ przewidywania kierunku rozwoju oddzia³y-
wañ organizmów ¿ywych ze œrodowiskiem oraz efek-
tów tych interakcji.

Co to jest modelowanie?
OdpowiedŸ zale¿y od profilu badaczy, którzy z mo-

delowania korzystaj¹. W najogólniejszym ujêciu, mo-
delowanie jest abstrakcyjnym przedstawieniem
przedmiotu badañ oraz zjawisk mu towarzysz¹cych,
pozwalaj¹cym na przewidywanie zachowania ba-
danego uk³adu w okreœlonych warunkach, które nie
by³y przedmiotem bezpoœredniej obserwacji, a tak¿e
w przysz³oœci.

Podobnie jak same organizmy ¿ywe, problem mode-
lowania organizmów, posiada wiele ró¿nych poziomów
z³o¿onoœci. Modelowanie mo¿e dotyczyæ elementar-
nych procesów zachodz¹cych w organizmie, ale te¿ zja-
wisk z³o¿onych, w których uczestniczy jednoczeœnie
wiele elementarnych procesów, albo ca³ego organizmu
lub oddzia³ywania organizmu z otoczeniem i innymi
organizmami.

Ju¿ modelowanie procesów elementarnych nie jest
³atwym zadaniem. Niektóre zachodz¹ na poziomie mo-
lekularnym, a inne na poziomie makroskopowym, tzn.
ogólnoustrojowym. Ka¿dy proces wymaga osobnego
zrozumienia i dotarcia do istotnych jego elementów.
Nie jest to ³atwe zadanie. Jeszcze trudniej jest modelo-
waæ procesy z³o¿one, w których bierze udzia³ kilka pro-
cesów elementarnych. Wynika to nie tylko ze z³o¿o-
noœci, ale te¿ z nieliniowoœci zjawisk i oddzia³ywañ bio-
logicznych. Dlatego trzeba z du¿¹ pokor¹ podchodziæ
do tego zadania. Od samego pocz¹tku warto za cel sta-
wiaæ sobie zrozumienie konkretnego problemu, a nie
ca³oœci organizmu. Przy formu³owaniu modelu trzeba
staraæ siê, ¿eby by³ on tak prosty jak to tylko mo¿liwe.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e upraszczanie ma swoje gra-
nice. Trzeba uwa¿aæ ¿eby nie doprowadzi³o do modelu,
który stanie siê karykatur¹ rzeczywistoœci, któr¹ ma za
zadanie opisywaæ.

Sztuka modelowania wymaga zaawansowanej wie-
dzy biologicznej, biochemicznej i biofizycznej. Jak po-
ka¿emy poni¿ej na konkretnych przyk³adach, modelo-
wani jest jednak mo¿liwe i przydatne. Wszystkie przed-
stawione poni¿ej modele odegra³y bardzo wa¿n¹ role
w zrozumieniu opisywanych przez nie zjawisk. S¹ one
zaledwie kilkoma przyk³adami zastosowañ rodz¹cej siê
dziedziny wiedzy nazywanej biologi¹ teoretyczn¹ –
dziedziny le¿¹cej na styku biologii, chemii i fizyki,
która mimo m³odego wieku, ju¿ dzisiaj mo¿e poszczy-
ciæ siê wieloma osi¹gniêciami.

Przedstawione przyk³ady dotycz¹ modelowania czte-
rech ró¿nych poziomów z³o¿onoœci:
1) oddzia³ywania organizmów ze œwiatem zewnêtrznym,
2) praw opisuj¹cych ca³e organizmy,
3) procesu z³o¿onego, zachodz¹cego w organizmie,
4) elementarnego procesu zachodz¹cego w organizmie.

Jako przyk³ad pierwszego typu rozwa¿ymy problem
ewolucji widzianej z poziomu systemu ekologicznego.
Omówimy model ewolucji zaproponowany przez Baka
i Sneppena [1], który miêdzy innymi t³umaczy zjawisko
„rozb³ysków” chwilowej aktywnoœci nadaj¹cych przys-
pieszenia rozwojowi poszczególnych gatunków i mode-
luje mechanizm samoorganizacji systemu ekologiczne-
go. Mimo prostoty model znakomicie symuluje wiele
zjawisk znanych z teorii ewolucji.

Nastêpnie zajmiemy siê modelem regulacji genowej,
zaproponowanym przez Kauffmana [2, 3]. Bêdzie to
przyk³ad zagadnienia drugiego typu, w którym modelu-
je siê znane prawa empiryczne opisuj¹ce ca³e organiz-
my. Przedstawiony model zosta³ miêdzy innymi zapro-
ponowany jako próba wyt³umaczenia empirycznego
zwi¹zku pomiêdzy stopniem zró¿nicowania komórko-
wego organizmów wielokomórkowych a liczb¹ genów.

Kolejny przyk³ad dotyczyæ bêdzie procesów z³o¿o-
nych, zachodz¹cych w ca³ym organizmie. Omówimy
model impulsu krytycznego, który opisuje za³amywanie
siê rytmów biologicznych. Model zosta³ sformu³owany
przez Winfree’ego w kontekœcie cykli oko³o dobowych,
ale stosuje siê te¿ do innych rytmów i cykli biologicz-
nych [4]. Jest to fascynuj¹cy przyk³ad ilustruj¹cy znan¹
m¹droœæ, ¿e czasami mo¿na unikn¹æ wchodzenia
w g¹szcz szczegó³ów poprzez spojrzenie na problem
z odpowiedniej perspektywy i odpowiedniego poziomu
abstrakcji. Model Winfree’go w prosty sposób t³umaczy
przyczyny za³amywania siê cykli bez odwo³ywania siê
do ca³ej z³o¿onej biochemii stoj¹cej za tymi cyklami.



Warto dodaæ, ¿e idea impulsu krytycznego odegra³a
równie¿ du¿¹ rolê w zrozumieniu przyczyn za³amywa-
nia siê rytmów kardiologicznych [5]. Dzisiaj analiza
i modelowanie cykli kardiologicznych jest dynamicznie
rozwijaj¹c¹ siê dziedzin¹ wiedzy, w której znakomicie
wspó³graj¹ medycyna, biologia i fizyka. Jej najwiêkszymi
beneficjentami s¹ pacjenci, którzy dziêki wielkiemu po-
stêpowi korzystaj¹ dziœ z coraz bardziej skutecznych
i mniej inwazyjnych rozruszników serca i defibrylatorów.

Na koniec podamy przyk³ad prostego modelu ele-
mentarnego procesu zachodz¹cego na poziomie mole-
kularnym. Jako przyk³ad wybraliœmy proces fotosynte-
zy i model Koka, który odegra³ wa¿n¹ rolê w badaniach
w jej zrozumieniu [6, 7]. Istota modelu polega na precy-
zyjnym matematycznym sformu³owaniu, które pozwala
powi¹zaæ iloœæ wydzielanego tlenu podczas fotosyntezy,
który da siê obserwowaæ doœwiadczalnie, z procesem
liniowego transportu elektronów zachodz¹cym na po-
ziomie molekularnym. W jêzyku matematycznym mo-
del przybiera postaæ ³añcucha Markowa ze stacjonarn¹
macierz¹ przejœcia, której parametry zale¿¹ od kana³ów
przep³ywu pomiêdzy ró¿nymi stanami elektronowymi.
Konkretna wiedza biologiczna zosta³a w modelu prze-
³o¿ona na precyzyjne formu³y matematyczne, które po-
zwalaj¹ na iloœciowe przewidywania i ich konfrontacje
z rzeczywistoœci¹.

2. MODEL EWOLUCJI

Dobór naturalny dzia³a na poziomie pojedynczych or-
ganizmów, ale ewolucja decyduje o przysz³oœci ca³ych
gatunków. Warto wiêc spojrzeæ na ni¹, nie z perspekty-
wy pojedynczych organizmów, lecz ca³ych gatunków,
tzn. z takiej, w której podstawowym elementem jest ga-
tunek, podstawow¹ struktur¹ – wzajemne relacje po-
miêdzy gatunkami, a podstawow¹ wielkoœci¹ – stopieñ
dostosowania gatunku do otoczenia. W minimalistycz-
nym podejœciu model systemu ekologicznego i zacho-
dz¹cej w nim ewolucji mo¿e byæ reprezentowany jako
graf po³¹czeñ, którego wierzcho³ki oznaczaj¹ poszcze-
gólne gatunki, a zorientowane krawêdzie – ich wza-
jemne relacje, oddzia³ywania i zale¿noœci. Ka¿dy wierz-
cho³ek opisywany jest przez parametry charakteryzu-
j¹ce stopieñ dostosowania gatunku do otoczenia, sto-
pieñ odpornoœci itp., a krawêdzie przez parametry wza-
jemnych zale¿noœci gatunków.

Modele tego typu [3, 8] maj¹ wiele wspólnych cech:
Posiadaj¹ przejœcie fazowe pomiêdzy faz¹ uporz¹d-

kowan¹ a nieuporz¹dkowan¹. W punkcie przejœcia fa-
zowego system ekologiczny znajduje siê w stanie kry-
tycznym, w którym gatunki s¹ globalnie skorelowane ze
sob¹. Taka sytuacja dobrze odzwierciedla rzeczywi-
stoœæ, w której wiele gatunków zale¿y od wielu innych.
Wad¹ modeli tego typu jest jednak koniecznoœæ bardzo
subtelnego dostosowywania parametrów do uzyskania
stanu krytycznego – ma³a zmiana jednego parametru
mo¿e wytr¹ciæ uk³ad ze stanu krytycznego. Teoretycz-

nie rzecz bior¹c, lepsz¹ alternatyw¹ s¹ modele, w któ-
rych system samoorganizuje siê, a krytycznoœæ samo-
czynnie i naturalnie wy³ania siê w trakcie ewolucji. Mo-
dele samoorganizuj¹cej siê krytycznoœci zosta³y wczeœ-
niej odkryte w innym kontekœcie [9, 10].

Model ewolucji Baka i Sneppena [1] równie¿ nale¿y
do tej klasy. System ekologiczny reprezentowany jest
w nim przez sieæ oddzia³ywañ gatunków. Dostosowanie
danego gatunku do ekologii mierzone jest barier¹, która
chroni gatunek przed mutacjami. Im wy¿sza bariera,
tym stabilniejszy gatunek. Bariery mo¿na dla wygody
znormalizowaæ do przedzia³u [0,1]. Maksymalna ba-
riera, przy tej normalizacji, równa siê jeden i oznacza,
¿e gatunek jest w pe³ni dostosowany do otoczenia. Brak
bariery, tzn. gdy bariera równa siê zero, oznacza, ¿e nic
nie chroni gatunku i zaraz nast¹pi mutacja.

Ewolucja w modelu Baka–Sneppena przebiega nie-
zwykle prosto. Pojedynczy krok ewolucji polega na mu-
tacji najs³abszego gatunku i gatunków bezpoœrednio
z nim oddzia³uj¹cych. Po mutacji pojawia siê nowa ba-
riera dla samego zmutowanego gatunku, ale te¿ gatun-
ków bezpoœrednio z nim oddzia³uj¹cych. Z punktu wi-
dzenia implementacji modelu, krok ten polega na zna-
lezieniu wierzcho³ka o najni¿szej barierze i przypisaniu
mu oraz jego s¹siadom nowych losowych barier. Powta-
rzaj¹c ten proces wko³o mo¿na œledziæ ewolucjê roz-
k³adu barier w systemie.

W oryginalnej pracy [1] Bak i Sneppen przeanalizo-
wali ewolucjê na przyk³adzie sieci jednowymiarowej.
Otrzymali kilka zaskakuj¹cych rezultatów, które zwró-
ci³y uwagê œrodowiska, poniewa¿ mimo ca³ej prostoty
modelu potwierdzi³y wiele empirycznych obserwacji,
jak chocia¿by rozb³yskowy charakter ewolucji [11] oraz,
¿e ewolucja prowadzi do samoorganizuj¹cego siê stanu
krytycznego, w którym odleg³oœæ pomiêdzy kolejnymi
mutacjami ma rozk³ad potêgowy, a same korelacje s¹
dalekiego zasiêgu. Model równie¿ samoczynnie ustala
krytyczn¹ barierê, poni¿ej której zachodz¹ mutacje.
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Rys. 1. Liczba mutacji w wybranej grupie zale¿nych ga-
tunków jako funkcja czasu ewolucji. Widaæ, ¿e zmiany zacho-
dz¹ skokowo tzn. po okresach bez mutacji nastêpuj¹ okresy
wzmo¿onej aktywnoœci z du¿¹ liczb¹ nastêpuj¹cych po sobie

mutacji



Je¿eli monitoruje siê ewolucje jakiejkolwiek ustalo-
nej ma³ej grupy oddzia³uj¹cych ze sob¹ gatunków, to
ewolucja grupy przebiega w charakterystyczny sposób:
po d³ugim okresie bez mutacji nastêpuje turbulentna
faza wzmo¿onej aktywnoœci mutacji, która nastêpnie
wygasa, aby ponownie przejœæ w stan hibernacji, jak
przedstawiono na rysunku 1.

System osi¹ga pewien rodzaj przerywanej równo-
wagi charakteryzowanej lokalnymi rozb³yskami aktyw-
noœci. Z punktu widzenia ca³ego systemu mo¿na za-
uwa¿yæ, ¿e mutacje przebiegaj¹ w sposób lawinowy.
Wielkoœæ lawin mierzona liczb¹ kolejnych mutacji za-
chodz¹cych poni¿ej krytycznej bariery posiada rozk³ad
potêgowy:

P(s) ~ s–�,

gdzie s oznacza rozmiar lawiny, a � wyk³adnik prawa
potêgowego: � = 0,9 ± 0,1, który sygnalizuje pojawie-
nie siê lawin o dowolnie du¿ych rozmiarach oraz hie-
rarchiczn¹ organizacjê systemu ekologicznego.

Model Baka–Sneppena sta³ siê prototypem ewolucji
rozumianej jako proces dynamiczny zachodz¹cy w ca³ym
globalnie skorelowanym systemie ekologicznym i do-
czeka³ siê wielu wariantów.

3. MODEL REGULACJI GENOWEJ

Zaproponowany przez Kauffmana model [2, 3] opisuje
oddzia³ywania i regulacjê genów. Aktywnoœæ poszcze-
gólnych genów reprezentowana jest za pomoc¹ zmien-
nych logicznych (tak zwanych boolowskich) [.i], które
mog¹ przyjmowaæ jedn¹ z dwóch wartoœci: .i = 1, je¿eli
dany gen jest aktywny lub .i = 0, je¿eli jest nieaktywny.
Aktywnoœæ danego genu zale¿y od stanu pewnej liczby
innych genów. Wp³yw tych genów na ekspresjê danego
genu i modelowany jest za pomoc¹ funkcji logicznej:

. . . .i i i i ikf� ( , ,... , )1 2 (1)

której wartoœæ zale¿y od aktywnoœci tych genów, ozna-
czonych tu przez .ik. Funkcjê mo¿na przedstawiæ w po-
staci graficznej jak na rysunku 2a. Je¿eli, na przyk³ad,
fi jest funkcj¹ OR (logiczna funkcja alternatywy), to na
wyjœciu dostaje siê .i = 0, gdy wszystkie wartoœci wej-
œciowe .ik s¹ równe 0, a w przeciwnym razie, tzn. je¿eli
którakolwiek wartoœæ wejœciowa jest równa 1, na wyj-
œciu dostaje siê 1.

Geny po³¹czone s¹ w sieæ wzajemnych oddzia³ywañ.
Przyk³ad takiej sieci pokazano na rysunku 2b. Sieci tego
typu nazywa siê sieciami boolowskimi lub kauffmano-
wskimi. W rozwa¿aniach teoretycznych rozpatruje siê
zazwyczaj statystyczne w³asnoœci tych sieci, tzn. zak³a-
da siê, ¿e po³¹czenia miêdzy genami oraz funkcje fi s¹
losowe w ramach pewnej ustalonej klasy.

W modelu bada siê ewolucjê aktywnoœci genów.
W wersji zaproponowanej przez Kaufmanna ewolucja

jest synchroniczna, tzn. ekspresjê genów w danej chwili
oblicza siê za pomoc¹ wzoru (1), wyznaczaj¹c jedno-
czeœnie wartoœci .i dla ca³ej sieci na podstawie aktyw-
noœci wszystkich genów w chwili poprzedniej. Dopiero
jak wyliczy siê wszystkie .i, to wynik traktuje siê je
jako stan wejœciowy do nastêpnego kroku iteracji. Dla
uk³adu o skoñczonej liczbie genów N, liczba stanów jest
przeliczalna i wynosi 2N, dlatego ewolucja po pewnym
czasie powraca do stanu, w którym ju¿ raz by³a. Takie
zapêtlenie nazywa siê atraktorem, albo cyklem. Ewolu-
cja rozpoczêta w dowolnym stanie koñczy siê poprzez
osi¹gniêcie jednego z atraktorów i cykliczne przecho-
dzenie przez jego kolejne stany. Pozwala to poklasyfi-
kowaæ wszystkie stany uk³adu na tak zwane baseny
atrakcji. Basen atrakcji to zbiór stanów, które zakoñcz¹
ewolucjê przez osi¹gniêcie danego konkretnego atrak-
tora. Inny atraktor bêdzie mia³ swój oddzielny basen
atrakcji itd. Przy okazji dokonywania tej klasyfikacji
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e istniej¹ stany, ró¿ni¹ce siê aktyw-
noœci¹ pojedynczego genu, które nale¿¹ do kompletnie
ró¿nych basenów atrakcji. Oznacza to, ¿e ma³e zaburze-
nie aktywnoœci mo¿e zapocz¹tkowaæ kompletnie inn¹
ewolucjê uk³adu. Jest to zachowanie typowe dla uk³a-
dów chaotycznych.

Bardzo ciekawym jest pytanie o to jak liczba atrakto-
rów zale¿y od liczby genów. W modelu regulacji geno-
wej atraktor, czyli cykl, mo¿e byæ interpretowany jako
pojedyncza sekwencja regulacyjna. Kauffman sformu³o-
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Rys. 2. Funkcja fi pozwala wyliczyæ aktywnoœæ genu i w za-
le¿noœci od aktywnoœci genów, które na niego wp³ywaj¹,
oznaczone strza³kami wchodz¹cymi do wierzcho³ka i. Wynik
przesy³any jest poprzez strza³ki wychodz¹ce z wierzcho³ka i
do genów, na które on wp³ywa. Przyk³ad sieci oddzia³ywañ
genów pokazany jest na rysunku B dla uk³adu 5-genowego



wa³ hipotezê, mówi¹c¹ ¿e liczba cykli roœnie propor-
cjonalnie do pierwiastka z liczby genów N . Ostatnio
pokazano, ¿e dla oryginalnego modelu Kauffmana, tzn.
dla ewolucji synchronicznej, liczba atraktorów roœnie
jednak znacznie szybciej ni¿ N . S³abe rozsynchroni-
zowanie ewolucji pozwala jednak utrzymaæ w mocy pra-
wo wzrostu pierwiastkowego [12]. Prawo to odgrywa
istotn¹ rolê, poniewa¿ pokrywa siê z empiryczn¹ obser-
wacj¹, ¿e liczba ró¿nych rodzajów komórek jest œrednio
rzecz bior¹c proporcjonalna do pierwiastka z liczby
genów. Obydwa te prawa maj¹ charakter statystyczny.

4. MODEL IMPULSU KRYTYCZNEGO

Wiele procesów zachodz¹cych w ¿ywych organizmach
ma charakter cykliczny. Przyk³adem s¹ cykle oko³o do-
bowe (circadian), których nazwa bierze siê z ich dobo-
wej powtarzalnoœci. W rzeczywistoœci okazuje siê, ¿e
naturalna d³ugoœæ wielu tych cykli w rzeczywistoœci
ró¿ni siê od 24 godzin i tylko dziêki regularnie podawa-
nemu impulsowi nastawczemu jakim jest œwiat³o dzien-
ne, cykle te utrzymywane s¹ w sztywnych dobowych ra-
mach. Na przyk³ad, sprawdzono eksperymentalnie dla
cjanobakterii, ¿e bez œwiat³a ich podstawowy cykl bio-
logiczny wynosi oko³o 22 godziny. Organizmy wy¿sze-
go rzêdu pozbawione œwiat³a równie¿ trac¹ rytm 24-go-
dzinny. Cz³owiek zamkniêty w pomieszczeniu oœwiet-
lanym tylko sztucznym œwiat³em zatraca poczucie do-
bowego rytmu i w efekcie po pewnym czasie zaczyna
spaæ w dzieñ i byæ aktywnym w nocy.

Z zaburzeniem dobowego rytmu biologicznego wi¹-
¿e siê wiele powa¿nych chorób. Bezsennoœæ dotyka
wielu ludzi. Jej przyczyny nie zosta³y jeszcze wyjaœnio-
ne. Przyczyn zaburzenia rytmów biologicznych mo¿na
poszukiwaæ na poziomie reakcji biochemicznych zacho-
dz¹cych w organizmie. Jest to jednak skomplikowane
ze wzglêdu na wieloœæ czynników i reakcji, które trzeba
uwzglêdniæ oraz z³o¿onoœci i nieliniowoœæ zjawisk.
Winfree zaproponowa³ inne spojrzenie na problem –
spojrzenie, które abstrahuje od wszystkich szczegó³ów
biochemicznych i koncentruje siê jedynie na matema-
tycznej naturze funkcji okresowych opisuj¹cych cykle
procesów biologicznych [4, 5].

Winfree pokaza³, ¿e wiele w³asnoœci dotycz¹cych
stabilnoœci i zaburzania cyklicznoœci mo¿na rzeczywiœ-
cie zrozumieæ pomijaj¹c szczegó³y, koncentruj¹c siê
jedynie na topologicznych w³asnoœciach funkcji okre-
sowych. Przemyœlenia te doprowadzi³y go do sformu-
³owania modelu impulsu krytycznego, który t³umaczy
za³amywanie siê cykli biologicznych. Model zosta³
przetestowany przez niego doœwiadczalnie na przyk³a-
dzie cykli oko³o dobowych owadów. Winfree trzyma³
w ciemnym pomieszczeniu komary i co jakiœ czas poda-
wa³ im œwiat³o. Zauwa¿y³, ¿e podaj¹c bodŸce œwietlne
w odpowiednim momencie i o odpowiednim natê¿eniu
mo¿e regulowaæ d³ugoœæ ich kolejnego cyklu. Reguluj¹c

odstêpy pomiêdzy impulsami œwiat³a móg³ skracaæ albo
wyd³u¿aæ okresy aktywnoœci i snu. Opracowa³ model,
który okreœla, jak faza cyklu zale¿y od si³y i momentu
podania impulsu. Zgodnie z tym modelem istnieje im-
puls krytyczny, który podany w odpowiednim momen-
cie mo¿e doprowadziæ do kompletnej utraty rytmu. Rze-
czywiœcie, Winfree sprawdzi³, ¿e podanie takiego im-
pulsu za³amywa³o rytm komarów, które po jego poda-
niu przez chwile brzêcza³y, po to ¿eby zaraz potem
zapaœæ w sen i znów po chwili zacz¹æ brzêczeæ. Ich czas
biologiczny kompletnie siê za³amywa³, jak gdyby znaj-
dowa³y siê jednoczeœnie w œrodku fazy nocnej i dzien-
nej. Dopiero podanie nastêpnego impulsu przywraca³o
im rytm.

Model impulsu krytycznego opiera siê na nastêpu-
j¹cej matematycznej – a dok³adnie rzecz bior¹c – topo-
logicznej obserwacji. Cyklicznoœæ procesu oznacza, ¿e
po pewnym czasie proces powraca do stanu poprzed-
niego, czyli ¿e stan procesu mo¿na opisywaæ jako funk-
cjê okresow¹ tzn. tak¹, ¿e

f(t+T) = f(t),

gdzie T jest okresem funkcji. Mo¿na te¿ inaczej powie-
dzieæ, ¿e argument t le¿y na okrêgu o d³ugoœci T. Wtedy
okresowoœæ funkcji jest automatyczna, bo po obejœciu
okrêgu dooko³a, argument t zwiêksza siê o T, czyli t
wraca do tego samego miejsca na okrêgu, dziêki czemu
funkcja automatycznie przybiera t¹ sam¹ wartoœæ. Dla
wygody, czêsto zamiast czasu t u¿ywa siê fazy

F� �2� t T/ ,

która zmienia siê od [0, 2�), która równie¿ jednoznacz-
nie identyfikuje miejsce punktu na okrêgu, czyli fazê
cyklu (rys. 3). Je¿eli faza zmieni siê o 2�, albo o wielo-
krotnoœæ 2�, to cykl wraca do poprzedniego stanu.
W modelu impulsu krytycznego wprowadza siê funk-
cjê, która mówi o ile zmienia siê faza cyklu, je¿eli poda
siê bodziec o amplitudzie A. T¹ zmianê oznaczamy

	F F� f A ( )

Jak widaæ, jest ona funkcj¹ amplitudy A i fazy F.
Funkcja fA(F) jest funkcj¹ ci¹g³¹ argumentu F. Po-
niewa¿ F oraz 	F opisuj¹ fazy, to funkcja fA odwzoro-
wuje okr¹g na okr¹g. Je¿eli objedziemy okr¹g dooko³a
i zmienimy fazêF o 2�, to 	F mo¿e zmieniæ siê o wie-
lokrotnoœæ k¹ta pe³nego 2�·w, gdzie w jest liczb¹ ca³ko-
wit¹ nazywan¹ liczb¹ nawiniêæ. Liczba nawiniêæ jest
charakterystyk¹ topologiczn¹, co oznacza, ¿e siê nie
zmienia, je¿eli funkcjê deformujemy w sposób ci¹g³y.
Innymi s³owy, nie mo¿na zmieniæ liczby nawiniêæ bez
rozerwania krzywej, która opisuje funkcjê fA. Winfree
argumentowa³, ¿e dla ma³ych impulsów A, liczba nawi-
niêæ funkcji fA wynosi zero (rys. 3a). Rzeczywiœcie,
je¿eli A = 0, to dla ka¿degoFmamy	F = 0, zatem w = 0.
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Z kolei dla silnych impulsów A, liczba nawiniêæ wynosi
w = 1, co oznacza, ¿e faza przesuwa siê do nastêpnego
cyklu, jak na rysunku (rys. 3b).

W efekcie mamy dwa re¿imy zachowania modelu,
które odpowiadaj¹ s³abym i silnym impulsom.

Z rysunków widaæ, ¿e nie da siê zdeformowaæ lewej
krzywej w sposób ci¹g³y, bez rozerwania, tak aby otrzy-
maæ praw¹. Istnieje zatem taka wartoœæ impulsu A, przy
której funkcjê trzeba rozerwaæ, ¿eby przejœæ z re¿imu
s³abych do silnych impulsów. Dla takiego impulsu A
krzywa jest nieci¹g³a i posiada punkt, w którym jest ro-
zerwana. Ta wartoœæ impulsu odpowiada impulsowi
krytycznemu, a faza, dla której funkcja zostaje rozer-
wana, odpowiada krytycznemu momentowi cyklu, dla
którego zmiana fazy jest nieokreœlona. Podanie impulsu
krytycznego w tym w³aœnie momencie doprowadza do
za³amania zegara biologicznego.

Sytuacjê tê mo¿na porównaæ do wskazañ inteligent-
nego zegarka, który samoczynnie dostosowuje siê do
stref czasowych na Ziemi. Przy przechodzeniu z jednej
strefy do innej strefy czasowej zegarek siê przestawia
siê o jedn¹ strefê. Wyj¹tkiem jest sytuacja kiedy zegarek
znajduje siê na biegunie, na którym nie mo¿e siê zde-
cydowaæ jaki czas pokazaæ, bo jest zarazem w ka¿dej
i w ¿adnej strefie czasowej. To samo dzieje siê z koma-
rami w eksperymencie Winfree’go, które oœwietli siê
impulsem krytycznym w krytycznym momencie fazy
cyklu.

Idee Winfree’go dotycz¹ce impulsu krytycznego by³y
te¿ z du¿ym powodzeniem stosowane do wyt³umacze-
nia przyczyn powstawania migotania serca i syndromu
nag³ej œmierci [5] i odegra³y wa¿n¹ rolê w historii roz-
woju modeli zaburzeñ rytmu serca, a w szczególnoœci

delirium cordis – choroby która zabija dziennie tysi¹ce
ludzi, a wœród nich i takich, którzy nigdy wczeœniej nie
wykazywali ¿adnych chorobowych objawów.

5. MODEL TRANSFERU ELEKTRONÓW
W PROCESIE FOTOSYNTEZY

Proces fotosyntezy jest procesem, który zapocz¹tkowa³
¿ycie na Ziemi. Polega on na przekszta³caniu energii
œwietlnej w energiê chemiczn¹, która jest wykorzysty-
wana dalej do syntezy bia³ek, cukrów i lipidów. Do po-
wstania zwi¹zków wysokoenergetycznych konieczne s¹
elektrony i protony, których Ÿród³em jest woda. Pro-
duktem ubocznym w procesie utleniania wody jest tlen
cz¹steczkowy O2, który jest niezbêdny do ¿ycia wszyst-
kich organizmów ¿ywych na Ziemi. Fakt, ¿e tlen wy-
dzielany w fazie œwietlnej fotosyntezy pochodzi z wody
zosta³ odkryty ju¿ w latach 30. przez Van Niela, a dzie-
siêæ lat póŸniej potwierdzony eksperymentalnie przez
Roberta Hilla. Enzym wydzielaj¹cy tlen (OEC – oxygen
evolving complex) katalizuje reakcjê sterowan¹ œwiat-
³em: 2H2O � O2 + 4H+ + 4e– . Joliot zaobserwowa³ po
raz pierwszy w 1969 roku, ¿e iloœæ wydzielanego tlenu
przez chloroplasty (zielone czêœci liœci) adaptowane
w ciemnoœci pod wp³ywem krótkich mikrosekundowych
impulsów œwiat³a ma charakter periodyczny i oscyluje
wokó³ sta³ej wartoœci œredniej, przy czym oscylacje s¹
t³umione (rys. 4). Periodycznoœæ oscylacji o okresie 4
pokaza³a, ¿e do wydzielenia jednej cz¹steczki tlenu po-
trzeba 4 kwantów œwiat³a. Proces ten zosta³ opisany
w rok póŸniej przez Koka [6].

Dziêki modelowi Koka uda³o siê odkryæ mechanizm
pobierania elektronów i protonów z wody polegaj¹cy na
akumulacji 4 ³adunków dodatnich w centrum katalitycz-
nym, które tworz¹ cztery atomy Mn i jeden atom Ca, od-
powiedzialnym za wi¹zanie cz¹steczek wody podlega-
j¹cych katalizie (rys. 5).
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Rys. 3. Lewy rysunek pokazuje s³aby impuls A, dla którego
po obejœciu okrêgu dooko³a, 	F siê nie zmienia. Prawy rysun-
ek pokazuje silny impuls, dla którego po obejœciu okrêgu do-
oko³a	F zmienia siê o 2�. Krzywej na lewym rysunku nie da
siê zdeformowaæ bez rozrywania do krzywej na prawym ry-
sunku. Wartoœæ amplitudy A, przy której krzywa siê rozrywa

odpowiada impulsowi krytycznemu.

Rys. 4. Oscylacje iloœci wydzielanego tlenu przez b³ony foto-
syntetyczne izolowane z tytoniu pod wp³ywem krótkich
(3–5 �s), wysycaj¹cych impulsów œwiat³a. Teoretyczne dane

otrzymano stosuj¹c rozszerzony model Koka
�ród³o: [7]



W uproszczeniu mechanizm ten mo¿na przedstawiæ
nastêpuj¹co:
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gdzie Si oznacza stan kompleksu 4MnCa, a wskaŸnik i
– iloœæ zakumulowanego na nim ³adunku dodatniego.

Aby móc wyt³umaczyæ pojawienie siê pierwszego
maksimum pod wp³ywem trzeciego impulsu œwiat³a
(patrz rys. 4) nale¿a³o za³o¿yæ, ¿e kompleks mangano-
wy znajduje siê w ok. 75% w stanie S1, a tylko w 25%
w stanie S0. Jak pokaza³y póŸniejsze eksperymenty, ist-
nieje mechanizm, który powoduje utlenianie kompleksu
manganowego w ciemnoœci przeprowadzaj¹c go ze sta-
nu S0 do stanu S1. Gaszenie oscylacji z kolei, mo¿na
by³o wyt³umaczyæ jedynie prawdopodobieñstwem przejœæ
miêdzy stanami Si � Si+1 mniejszym od 1. Zadowalaj¹ce
dopasowanie do danych eksperymentalnych zosta³o uzy-
skane dla przypadku, gdy przejœcie pomiêdzy S2 � S3

by³o najmniej prawdopodobne, podczas, gdy pozosta³e
zachodzi³y z prawdopodobieñstwem bliskim 1. Kolejne
badania kompleksu wydzielaj¹cego tlen wykaza³y, ¿e
przejœcie pomiêdzy tymi dwoma stanami wymaga kon-
formacyjnych zmian kompleksu manganowego. Co wiê-
cej, zmiany te wymagaj¹ szybkich ruchów konformacyj-
nych ca³ego uk³adu fotosyntetycznego II [13], które po-

jawiaj¹ siê zwykle w uk³adach bia³kowo-lipidowych
w temperaturze powy¿ej 200 K.

Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e klasyczny model Koka za-
k³ada³ jednakowe prawdopodobieñstwa przejœæ miêdzy
stanami Si i nie uwzglêdnia³ stanu S4, który jako krót-
ko¿yciowy (obecnie poni¿ej mo¿liwoœci detekcji) by³
pomijany. Jednak¿e rozszerzenie modelu Koka o jawne
uwzglêdnienie stanu S4, przy za³o¿eniu, ¿e w pewnych
przypadkach mo¿e on byæ d³ugo¿yciowy (tzw. metasta-
bilny stan S4), pozwoli³o na dalsze poszerzenie wiedzy
o procesie wydzielania tlenu. Mianowicie, tak zmodyfi-
kowany model Koka wskazuje na heterogenicznoœæ
procesu wydzielania tlenu. Obecnie prowadzone s¹ ba-
dania, które maj¹ wskazaæ mechanizm odpowiedzialny
za to zjawisko. Jednym z nich móg³by byæ mechanizm
odpowiedzialny za uruchamianie cyklicznego transpor-
tu elektronów w obrêbie fotosystemu II obok liniowego,
który jest odpowiedzialny za utlenianie wody.

Ca³y proces wydzielania tlenu opisany jest sta³¹ ma-
cierz¹ przejœæ miêdzy stanami Si � Si+1 (gdzie i = 0, 1, 2,
3, 4), która jest macierz¹ posiadaj¹c¹ jedn¹ wartoœæ
w³asn¹ równ¹ jeden, i pozosta³e o module mniejszym
ni¿ jeden. Takie w³asnoœci rozwa¿anej macierzy zapew-
niaj¹ d¹¿enie uk³adu do stanu równowagi, przy za³o-
¿eniu, ¿e liczba stanów siê nie zmienia, czyli przy sta³ej
liczbie aktywnych centrów reakcji, co jest naturalnie za-
pewnione w tych warunkach eksperymentalnych. Jest to
przyk³ad tak zwanego stacjonarnego procesu Markowa,
który nota bene opisuje wiele procesów w przyrodzie.
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Rys. 5. Przyk³adowy schemat kompleksu manganowego i zmian stopni utlenienia tworz¹cych go jonów Mn. Pokazany jest jeden
z proponowanych mechanizmów uwalniania protonów (H+) i elektronów (e–) pod wp³ywem czterech kolejnych kwantów œwiat³a

zaabsorbowanych przez centrum reakcji fotosystemu II



6. PODSUMOWANIE

Powy¿sze wybrane przyk³ady ilustruj¹, jak upraszcza-
nie z³o¿onych zagadnieñ pozwala docieraæ do ich sedna.
Aby modelowaæ wybrany proces nale¿y rozpocz¹æ od:
1. Sformu³owania problemu, czyli zadaæ pytanie, na

które chcielibyœmy w oparciu o nasz model znaleŸæ
odpowiedŸ;

2. Zweryfikowania wszelkich dostêpnych informacji
uzyskanych eksperymentalnie;

3. Wybrania struktury modelu, czyli jaki poziom po-
znania ma obejmowaæ i jakie parametry bêd¹ jego
zmiennymi;

4. Zweryfikowania uproszczonej formy modelu oraz
jego czu³oœci na wartoœci pocz¹tkowe parametrów
zmiennych;

5. Ustalenie poziomu zgodnoœci i rozbie¿noœci pomiê-
dzy danymi doœwiadczalnymi a wynikami modelu;

W przypadku stwierdzenia w punkcie 5 braku zgod-
noœci miêdzy wynikami modelowania a zjawiskami
rejestrowanymi w rzeczywistoœci istotne jest ustalenie
powodów rozbie¿noœci:
(i) zbytnie uproszczenie,
(ii) fa³szywe za³o¿enia,
(iii) b³êdna struktura modelu

Zadowalaj¹cy wynik analizy modelu i jego weryfi-
kacji z rzeczywistymi danymi mo¿e stanowiæ podstawê
do wybrania takiego modelu jako sposobu opisu proble-
mu. Jednak nawet akceptuj¹c model nale¿y pamiêtaæ, ¿e
nie jest to jedyny mo¿liwy opis. Natomiast mo¿e on po-
zwoliæ na sformu³owanie kolejnych pytañ i hipotez.

Warto na zakoñczenie jeszcze raz podkreœliæ, ¿e
wszystkie przedstawione tutaj modele odegra³y wa¿n¹
role w zrozumieniu zjawisk, do opisu których zosta³y
zaproponowane, i ¿e podobnych przyk³adów jest bar-
dzo du¿o. Modelowanie organizmów ¿ywych staje siê
wa¿nym narzêdziem wspó³czesnej biologii. Paradok-
salnie, ³¹czy ono ze sob¹ dwie na pozór przeciwstawne
cechy: redukcjonizm metody z teori¹ z³o¿onoœci – dwie
charakterystyczne cechy wspó³czesnej fizyki.
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7.2.A. Modelowanie przep³ywu krwi
w naczyniach w³osowatych

Krzysztof Boryczko

1. OGÓLNE WIADOMOŒCI O KRWI
I ERYTROCYCIE.
KREW JAKO TKANKA

Krew jest wysoce z³o¿on¹ tkank¹, której komórki s¹ za-
wieszone w œrodowisku p³ynnym zwanym osoczem.
Szczególn¹ cech¹ krwi jest to, ¿e stanowi ona wraz
z ³o¿yskiem naczyniowym integraln¹ czêœæ wszystkich
innych tkanek i narz¹dów. Wynika z tego prosta za-
le¿noœæ: choroby krwi i wszystkie zmiany jej sk³adu
wp³ywaj¹ w sposób istotny na czynnoœæ ca³ego organiz-
mu, i odwrotnie – zaburzenia czynnoœci poszczegól-
nych narz¹dów znajduj¹ czêsto odbicie w zmianach
sk³adu krwi.

Fizjologicznym zadaniem krwi jest transport [29].
Krew transportuje tlen, dwutlenek wêgla, sk³adniki od-
¿ywcze, hormony, cia³a odpornoœciowe, produkty me-
tabolizmu oraz komórki [9]. Jest to mo¿liwe, poniewa¿
krew jako jedyna tkanka organizmu ma zdolnoœæ loko-
mocji i przemieszcza siê w du¿ych naczyniach z szyb-
koœci¹ 0,8÷1,0 m/s. Ruch ten jest wymuszony przez
pracê serca, które t³oczy krew do aorty pod wyjœciowym
ciœnieniem 17,3 kPa (130 mm Hg). W ma³ych, cienko-
œciennych naczyniach w³osowatych ciœnienie spada do
1,60÷4,27 kPa (12÷32 mm Hg).

Zadanie przenoœnika tlenu we krwi spe³niaj¹ krwinki
czerwone (erytrocyty) [4], które s¹ najliczniejszymi
komórkami krwi i stanowi¹ ok. 45% jej objêtoœci. Litr
krwi zawiera oko³o 5�1012 elementów upostaciowanych,
z czego ok. 96% stanowi¹ erytrocyty, 4% p³ytki krwi
(trombocyty) i tylko 0,1% krwinki bia³e. Procentowy
udzia³ objêtoœci erytrocytów w objêtoœci krwi okreœlany
jest jako hematokryt i oznaczany Ht.

Erytrocyt mo¿na porównaæ do woreczka zbudowa-
nego z b³ony komórkowej i wype³nionego œciœle bia³-
kiem przenosz¹cym tlen – hemoglobin¹ [6]. Stê¿enie
hemoglobiny wewn¹trz erytrocytu w warunkach pra-
wid³owych wynosi 320÷360 g/l i praktycznie zbli¿a siê
do granicy rozpuszczalnoœci tego bia³ka w wodzie.
Œcis³e u³o¿enie hemoglobiny w erytrocytach powoduje,
i¿ 1 litr krwi mo¿e maksymalnie przy³¹czyæ a¿ 25 litrów
tlenu.

Wygl¹d zewnêtrzny i wymiary erytrocytu zosta³y
przedstawione schematycznie na rysunku 1 (np. [14]).

Kszta³tem komórka ta przypomina dwuwklês³¹ so-
czewkê, której œrodek jest cieñszy ni¿ czêœæ obwodowa.
W zwi¹zku z tym erytrocyty ogl¹dane w mikroskopie
optycznym wykazuj¹ charakterystyczne przejaœnienie
w czêœci œrodkowej komórki. Najbardziej plastycznie
kszta³t erytrocytu uwidaczniaj¹ zdjêcia wykonane w mi-
kroskopie elektronowym za pomoc¹ techniki scanning,
gdy¿ uwidaczniaj¹ charakterystyczne wg³êbienia b³ony
komórki. Kszta³t krwinki czerwonej jest œciœle dostoso-
wany do jej czynnoœci podstawowej jako przenoœnika
tlenu. Mo¿na ³atwo obliczyæ, ¿e gdyby komórka ta by³a
kulista i wolna od wklês³oœci, jej powierzchnia by³aby
ok. 1,5 razy mniejsza, co w znacznym stopniu ograni-
czy³oby prêdkoœæ wymiany gazowej miêdzy erytrocy-
tem a otoczeniem. Z kolei obecnoœæ ewentualnych wy-
pustek komórkowych mog³aby powodowaæ nadmierne
opory hydrodynamiczne w kr¹¿eniu. Kszta³t erytrocytu
jest wiêc pewnego rodzaju kompromisem pomiêdzy
komórk¹ o maksymalnej powierzchni a komórk¹ stwa-
rzaj¹c¹ minimum oporów hydrodynamicznych. Nie-
zmiernie wa¿na odnoœnie do w³aœciwoœci hydrodyna-
micznych erytrocytu jest jego plastycznoœæ.
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Rys. 1. Erytrocyt widziany z boku (a); œrednie wymiary w mikrometrach: œrednica ab = 8,5, najwiêksza gruboœæ: cd, ef = 2,4, naj-
mniejsza gruboœæ gh = 1,0, odleg³oœæ najgrubszej czêœci od brzegu komórki qa, sb = 1,3, powierzchnia 163 �m2, objêtoœæ 87 �m3.

Wygl¹d erytrocytu dwuwklês³ego symulowanego w programie (b)

a) b)



Erytrocyt ³atwo poddaje siê naciskom mechanicz-
nym i dostosowuje swój kszta³t do œrednicy w¹skich na-
czyñ w³osowatych, przez które przep³ywa. Natomiast
w du¿ych naczyniach erytrocyty s¹ oddzielone od œcian
przez cienk¹ warstwê p³ynu, która spe³nia zadanie swoi-
stego smaru naczyniowego. Warstwa ta powstaje na
skutek niejednakowej szybkoœci przep³ywu koncent-
rycznych warstw laminarnych wêdruj¹cego s³upa krwi.
W jego czêœci œrodkowej szybkoœæ przep³ywu krwi jest
najwiêksza, mniejsza zaœ w warstwie bezpoœrednio
przylegaj¹cej do œciany naczynia, która hamuje ruch
cz¹steczek cieczy. W zwi¹zku z tym ciœnienie, które
zgodnie z prawem Bernoulliego jest odwrotnie propor-
cjonalne do szybkoœci przep³ywu, osi¹ga najwy¿sze
wartoœci w warstwie przyœciennej i spycha erytrocyty
ku osi naczynia. Krwinki o najwiêkszych rozmiarach, tj.
krwinki bia³e, s¹ przemieszczane w najwiêkszym stop-
niu i umiejscawiaj¹ siê dok³adnie w centralnej czêœci
naczynia. Krwinki czerwone zawieszone w osoczu krwi
wykazuj¹ charakterystyczn¹ tendencjê do uk³adania siê
w rulony i wiêksze aglomeraty. Agregacja krwinek jest
odwracalnym zjawiskiem fizjologicznym, charaktery-
stycznym dla p³ynu nienewtonowskiego, jakim jest
krew [28]. Mechanizm tworzenia rulonów i ich dysper-
sji zale¿y od wielu czynników, wœród których nale¿y wy-
mieniæ fizykochemiczne w³aœciwoœci niektórych bia³ek
osocza, zewnêtrzne i wewnêtrzne w³aœciwoœci komórek
krwi oraz mechaniczne w³aœciwoœci przep³ywu krwi
przez naczynia o zmiennej geometrii. Zmiany morfolo-
gii dojrza³ych, kr¹¿¹cych erytrocytów obserwowane
w ró¿nych stanach chorobowych dotycz¹ albo zmian
wielkoœci i kszta³tu komórek, albo obecnoœci charakte-
rystycznych wtrêtów.

Erytrocyty stanowi¹ przedmiot intensywnych badañ
reologicznych, poniewa¿ ich elastycznoœæ odgrywa bar-
dzo wa¿n¹ rolê w procesach fizjologicznych. Jedn¹
z pierwszych metod badaj¹cych stopieñ odkszta³cal-
noœci b³ony erytrocytu – metodê filtrometryczn¹ w po-
³¹czeniu z obserwacj¹ w mikroskopie skaningowym za-
proponowali J.D. Brailsford, R.A. Korpman i B.S. Bull
[3]. Polega³a ona na pomiarze d³ugoœci wypustek b³ony
komórkowej wytworzonych sztucznie przez umieszcze-
niu specjalnie spreparowanych erytrocytów na mikro-
filtrze i oddzia³ywaniu sta³ym, kontrolowanym mikro-
metrycznie ciœnieniem. Obliczany stopieñ wyd³u¿enia
wypustek stanowi³ miarê elastycznoœci.

Filtrometryczne badania odkszta³calnoœci erytrocy-
tów oparte s¹ równie¿ na filtrach mikroporowych
o œrednicy porów 3÷5 �m. Plastycznoœæ erytrocytów
wyznaczana jest poœrednio na podstawie znajomoœci
wartoœci ciœnienia wymuszaj¹cego przep³yw przez ka-
pilarê okreœlonej objêtoœci krwi w przedziale czasu
[23]. Bardziej wyspecjalizowane oœrodki reologiczne
[20] stosuj¹ jednomikrorowkowy przep³yw erytrocy-
tów, nad którym poprzez mikroskop odwrócony kamera
rejestruje stopieñ odkszta³calnoœci erytrocytów.

2. ZNANE MODELE PRZEP£YWU KRWI

Obserwacje przep³ywu krwi przez naczynia w³osowate,
zachowanie siê erytrocytów, jak równie¿ próby formal-
nego opisu i symulacji obserwowanych zjawisk pro-
wadzone s¹ od dawna. Modelowanie zjawisk zwi¹za-
nych z przep³ywem erytrocytów jest o tyle trudne, ¿e ich
wystêpowanie i przebieg zale¿¹ od warunków zewnêtrz-
nych, w których erytrocyt siê znajduje. W przypadku
przep³ywu krwi z ma³ymi wartoœciami prêdkoœci œcina-
nia (shear rate) ruchy erytrocytów s¹ bez³adne z tenden-
cj¹ do wykonywania ruchów obrotowych wzglêdem ru-
chomych osi obrotu. Ze wzrostem prêdkoœci œcinania
przep³ywu ruch erytrocytów staje siê coraz bardziej
uporz¹dkowany z tendencj¹ do wykonywania ruchu ob-
rotowego wokó³ osi przechodz¹cej przez punkty g–h
(rys. 1), prostopad³ej do linii przep³ywu. Zjawisko zo-
sta³o zaobserwowane i sfilmowane przez N.H. Knisleya
[21], zaœ jego dok³adny opis zamieœci³ H. Schoenbein
w [13]. Im uporz¹dkowanie ruchu jest wiêksze, tym
erytrocyt zachowaniem bardziej przypomina sztywn¹
cz¹stkê ni¿ kroplê cieczy, zaœ naprê¿enia wystêpuj¹ce
w elastycznej b³onie erytrocytu zale¿¹ od lokalnych ob-
ci¹¿eñ, nie zaœ od jego krzywizny. Budowa erytrocytu,
przypominaj¹ca woreczek wype³niony bia³kiem, sk³o-
ni³a badaczy do zastosowania w modelowaniu b³onowej
teorii pow³ok cienkoœciennych. S. Keller i R. Skalak
modelowali przep³yw krwi, wykorzystuj¹c idealnie
sztywne cz¹stki o kszta³cie elipsoidalnym [19]. Wy-
znaczyli równie¿ wartoœæ graniczn¹ wspó³czynnika lep-
koœci osocza, powy¿ej której ruch erytrocytów staje siê
uporz¹dkowany. Deformacje erytrocytów zosta³y zmie-
rzone przez P. Mazerona [22]. K.S. Chang i W.L. Ol-
brecht wyznaczyli odkszta³cenia pojedynczego erytro-
cytu o lepkiej b³onie w przep³ywie wzd³u¿nym [5].

W literaturze mo¿na odnaleŸæ równie¿ modele osio-
wo-symetrycznego przep³ywu elastycznych erytrocy-
tów w naczyniach w³osowatych. P. Zarda [30] wyko-
rzysta³ w tym celu b³onow¹ teoriê pow³ok oraz metodê
elementów skoñczonych. Podobne modele wykorzysta-
no do symulacji przep³ywów, w których symetria osio-
wa nie jest zachowana [17]. Model umo¿liwiaj¹cy sy-
mulacjê du¿ych odkszta³ceñ erytrocytów zaproponowa³
P.R. Rao [27], wprowadzaj¹c do równañ perturbacji
wspó³czynniki wy¿szych rzêdów, zale¿ne od si³ œcina-
j¹cych wystêpuj¹cych w przep³ywaj¹cym p³ynie. Zasto-
sowanie metody elementów brzegowych pozwoli³o na
uproszczenie opisu matematycznego modelu przy za-
chowaniu jego funkcjonalnoœci. C. Pozrikidis [25] u¿y³
wspomnianej metody do wyznaczania odkszta³ceñ mo-
delu erytrocytu w postaci kapsu³ki zawieszonej w po-
ruszaj¹cym siê p³ynie. Wprowadzona, kwadratowa fun-
kcja energii odkszta³cenia stanowi aproksymacjê funk-
cji zaproponowanej w modelu b³onowym neo-Hookean.
Rozszerzenie modelu przez uwzglêdnienie dodatko-
wych naprê¿eñ [31] pozwoli³o uzyskaæ adekwatnoœæ do
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wyników opisanych w [5]. Metodê brzegu zanurzonego
[24] po³¹czon¹ z modelem membrany neo-Hookean
zaproponowano w [11]. Mechaniczne w³aœciwoœci po-
w³oki reprezentuje w tym modelu modu³ Younga czy-
ni¹c j¹ idealnie sprê¿yst¹. Model umo¿liwia badanie
du¿ych odkszta³ceñ modelu krwinki w przep³ywach
lepkich.

3. MODEL
OPARTY NA METODZIE CZ¥STEK

Proponowany model przep³ywu krwi w naczyniach
w³osowatych bazuje na metodzie cz¹stek [2]. Jak wy-
kazano w [10] metody takie jak Dissipative Particle Dy-
namics (DPD), Fluid Particle Model (FPM) oraz meto-
dy ³¹czone nadaj¹ siê do dok³adnego modelowania
z³o¿onych przep³ywów cieczy w zakresie rozmiarów
10 nm ÷100 �m. Symulacje metodami cz¹stek polegaj¹
na obserwacji uk³adów zbudowanych z cz¹stek, zamk-
niêtych w naczyniu obliczeniowym oraz odizolowa-
nych od oddzia³ywañ zewnêtrznych.

Algorytm symulacji metod¹ cz¹stek sk³ada siê
z trzech, cyklicznie wykonywanych, kroków. W pierw-
szym oblicza siê wartoœci si³ oddzia³ywania pomiêdzy
cz¹stkami, wed³ug przepisu wynikaj¹cego z zastosowa-
nego modelu. W kroku drugim, na podstawie znajo-
moœci si³, po³o¿eñ oraz prêdkoœci cz¹stek, wyznacza siê
ich nowe po³o¿enia oraz prêdkoœci. Krok trzeci s³u¿y do
wyznaczania parametrów makroskopowych symulowa-
nego uk³adu. Powtarzaj¹c cyklicznie opisane kroki, ob-
serwujemy ewolucjê od zadanej konfiguracji pocz¹tko-
wej do pewnego stanu koñcowego.

Model DPD postrzega p³yn jako z³o¿ony z obszarów
[16], które posiadaj¹ masê skupion¹ w ich œrodku.
Cz¹stki p³ynu oddzia³uj¹ miêdzy sob¹ si³ami maj¹cymi
trzy sk³adowe:

F F F FC B D� � � ,

gdzie:
FC – sk³adowa konserwatywna (jej postaæ nie

jest precyzowana przez model),
FB – si³a wynikaj¹ca z ruchów Browna,

FD – si³a dyssypatywna.

Wymagane jest, aby si³y FB oraz FD by³y w równo-
wadze, co zapewnia zachowanie energii w symulowa-
nym uk³adzie. Uwzglêdnienie ruchów Browna wska-
zuje, i¿ model ten nadaje siê do symulacji zjawisk za-
chodz¹cych w interesuj¹cych nas skalach przestrzeni
i czasu. Model FPM [12] uwzglêdnia dodatkowo ruch
obrotowy cz¹stek. W symulowanym uk³adzie cz¹stek
mo¿na ró¿nicowaæ wartoœci si³, co praktycznie przek³a-
da siê na oddzia³ywanie cz¹stek ró¿nych typów. Daje to
mo¿liwoœæ modelowania uk³adów z³o¿onych na przy-
k³ad z cieczy oraz zanurzonych w niej cia³ upostacio-
wanych.

Dobór metod, model erytrocytu, badanie jego defor-
macji pod wp³ywem si³ zewnêtrznych oraz symulacje
przep³ywu stanowi¹ce treœæ kolejnych podrozdzia³ów
maj¹ wykazaæ prostotê oraz adekwatnoœæ proponowa-
nego modelu.

4. MODEL NACZYNIA W£OSOWATEGO

Na rysunkach 2 oraz 3 przedstawiono kszta³ty naczyñ
w³osowatych wykorzystywanych podczas symulacji
przep³ywu krwi. Wyniki badañ przedstawione w niniej-
szym podrozdziale, ze wzglêdu na skromn¹ objêtoœæ,
dotycz¹ jedynie przep³ywu w naczyniach prostych i na-
czyniach z przewê¿eniem.
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Rys. 2. Naczynia w³osowate o prostych kszta³tach (cylin-
dryczne oraz z przewê¿eniem) wykorzystywane w symulacjach

przep³ywu

Rys. 3. Naczynia w³osowate zakrzywione oraz rozga³êzione
wykorzystywane do symulacji wp³ywu kszta³tu krwinki na

parametry przep³ywu



Dla ka¿dej cz¹stki buduj¹cej œcianê, przed rozpoczê-
ciem symulacji wyznaczana jest lista jej cz¹stek s¹sied-
nich. S¹siedzi ka¿dej cz¹stki œciany w trakcie symulacji
nie zmieniaj¹ siê, niezale¿nie od jej deformacji. Podej-
œcie to znane jest w literaturze jako s¹siedztwo Moore’a
[8], potocznie zaœ okreœla siê je mianem „cz¹stek na
sprê¿ynach”. Podejœcie to pozwala na symulowanie
uk³adów o du¿ych stopniach odkszta³cenia oraz œciœle
zdefiniowanych parametrach sprê¿ystoœci.

W obrêbie œcian naczynia krwionoœnego oddzia³y-
wanie cz¹stek opisuje model FPM, w którym si³ê kon-
serwatywn¹ FC zast¹piono oddzia³ywaniem:

F r a eH ij ij ij� � ( – ) ,

gdzie:
aij – pocz¹tkowa odleg³oœæ cz¹stki i-tej od j-tego

s¹siada (w stanie równowagi),

� – wspó³czynnik sprê¿ystoœci.

Przyjêto, ¿e konfiguracja pocz¹tkowa jest dla mode-
lu œciany stanem równowagi. Zmiana odleg³oœci miêdzy
cz¹stkami-wêz³ami powoduje powstanie si³y odpycha-
j¹cej lub przyci¹gaj¹cej, która wymusza powrót do sta-
nu równowagi. Dziêki takiemu podejœciu kszta³t œciany
naczynia krwionoœnego jest zachowany, a si³y dyssypa-
tywne oddzia³ywania chroni¹ je przed rozerwaniem wy-
wo³anym kolizj¹ z cz¹stkami osocza lub cia³ upostacio-
wanych.

Pozosta³e cz¹stki uk³adu oddzia³uj¹ z cz¹stkami œcia-
ny zgodnie z modelem FPM. Uwzglêdnienie w modelu
FPM sk³adowej si³ oddzia³ywania wynikaj¹cej z krêtu
cz¹stek powoduje, i¿ model ten najlepiej nadaje siê do
opisu oddzia³ywañ ruchomych cz¹stek p³ynu z nieru-
chom¹ œcian¹ naczynia. Cz¹stki osocza, tr¹c o œcianê,
zamieniaj¹ czêœæ energii ruchu postêpowego na ruch
obrotowy.

Rysunek 4 przedstawia deformacje, jakich doznaj¹
œciany modelu podczas symulacji przep³ywu.

5. MODEL KRWINKI

Wprowadzenie do modelu krwi erytrocytów stanowi
kolejny krok budowy modelu. Na rysunku 5 przedsta-
wiono kszta³ty najczêœciej wystêpuj¹cych oraz symulo-
wanych czerwonych cia³ek krwi. Rozmiary dobierane
by³y proporcjonalnie do rozmiarów naczynia w³osowa-
tego. Modele erytrocytu zawiera³y, w zale¿noœci od
kszta³tu i rozmiaru, od 300 do 5000 cz¹stek.

Oddzia³ywanie cz¹stek buduj¹cych model erytrocy-
tu zosta³o zaimplementowane dok³adnie tak samo jak
w przypadku œciany naczynia w³osowatego. Zajmijmy
siê na chwilê w³asnoœciami sprê¿ystymi erytrocytu, któ-
re jak wiadomo, maj¹ decyduj¹cy wp³yw na mo¿liwoœæ
przep³ywania przez naczynia w³osowate o œrednicy dwa
razy mniejszej.

Wyodrêbnijmy model pojedynczego erytrocytu i po-
traktujmy go jak uk³ad wêz³ów (cz¹stek), z których ka¿-
dy oddzia³uje z s¹siednimi si³¹ proporcjonaln¹ do zmia-
ny odleg³oœci miêdzy nimi (potencja³ harmoniczny).
Nastêpnie symulujemy obci¹¿enia zewnêtrzne tak, aby
uzyskaæ warunki zbli¿one do badañ laboratoryjnych.

Rysunek 6 przedstawia przyk³adowe deformacje, ja-
kich doznaje erytrocyt pod wp³ywem dzia³ania si³ ze-
wnêtrznych. Wyciskanie czêœci œrodkowej stanowi od-
powiednik kapilarowej metody pomiaru odkszta³cal-
noœci b³ony erytrocytu. Zginanie jest charakterystyczne
dla przep³ywu w naczyniach w³osowatych o œrednicach
5÷8 �m.
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Rys. 4. Wnêtrze naczynia krwionoœnego przed rozpoczêciem
symulacji przep³ywu (a). Odkszta³cenia œcian modelu naczynia

w³osowatego wystêpuj¹ce podczas symulacji (b)

a) b)

Rys. 5. Modele najczêœciej wystêpuj¹cych postaci erytro-
cytów: a) erytrocyt dwuwklês³y; b) sferocyt; c) erytrocyt sier-

powaty; d) owalocyt

a)

c)

b)

d)



Wykres zamieszczony na rysunku 7 przedstawia sto-
pieñ odkszta³cenia mierzony strza³k¹ ugiêcia w funkcji war-
toœci si³y zewnêtrznej dzia³aj¹cej na cz¹stki erytrocytu.

W przeprowadzonych badaniach symulowano obci¹-
¿enia, na jakie najczêœciej nara¿ony jest erytrocyt prze-
p³ywaj¹cy przez naczynia w³osowate. Uzyskane wyniki
potwierdzaj¹ zgodnoœæ w³aœciwoœci mechanicznych mo-
delu i w³aœciwoœci erytrocytu uzyskanych na drodze
eksperymentu. Za miarê odkszta³cenia przyjêto wartoœæ
strza³ki ugiêcia rozumianej jako najwiêksze przemiesz-
czenia wêz³a modelu w kierunku osi równoleg³ej do kie-
runku dzia³ania si³ zewnêtrznych.

Próba wyciskania s³u¿y pokazaniu przede wszyst-
kim w³asnoœci wytrzyma³oœciowych. Odkszta³cenie eryt-
rocytu o kszta³tach regularnych jest nieznacznie wiêksze
od erytrocytu nieposiadaj¹cego charakterystycznego wklêœ-
niêcia, co pozwala przypuszczaæ o zbli¿onej odpornoœci
na uszkodzenia wywo³ane dzia³aniem si³ zewnêtrznych.

Obserwowana w próbie zginania du¿a elastycznoœæ
erytrocytu umo¿liwia dopasowanie kszta³tu do warun-
ków otoczenia [30]. Istotne jest obserwowane du¿e od-
kszta³cenie modeli erytrocytów przy stosunkowo nie-
wielkich wartoœciach si³ zewnêtrznych powoduj¹cych
zginanie (w porównaniu np. z wartoœciami wystêpuj¹-
cymi przy przeciskaniu). Cecha ta u³atwia przep³yw przez
naczynia w³osowate o œrednicy mniejszej od œrednicy
erytrocytu [22].

Dla celów porównawczych, próbie zginania pod-
dano modele erytrocytu bez charakterystycznego wklê-
œniêcia, erytrocytu o prawid³owym kszta³cie soczewko-
wym oraz erytrocytu o kszta³cie toroidalnym. Jak ³atwo
obliczyæ, erytrocyt o kszta³cie prawid³owym jest o ok.
8% l¿ejszy od p³askiego i ma o ok. 10% wiêksz¹ po-
wierzchniê. Najl¿ejszy jest erytrocyt toroidalny, lecz
z powodu ma³ej powierzchni jego w³aœciwoœci trans-
portowe s¹ niekorzystne. Dodatkowo, zdeformowany
tworzy bry³ê o nieregularnym kszta³cie stawiaj¹c¹ du¿e
opory tarcia w kontakcie ze œcian¹ naczynia. Jak wy-
kaza³y badania odkszta³ceñ jednakowo obci¹¿onych
modeli, jest on jednak najbardziej elastyczny (rys. 8).

W praktyce bardziej interesuj¹ce jest porównanie
odkszta³ceñ modeli erytrocytów o dwóch pozosta³ych
kszta³tach, z którego wynika, i¿ erytrocyt o kszta³cie re-
gularnym jest znacznie bardziej elastyczny.
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Rys. 6. Deformacje erytrocytu: a) erytrocyt w stanie równo-
wagi, nieobci¹¿ony si³ami zewnêtrznymi; b) wyciskanie
czêœci œrodkowej przy unieruchomionej krawêdzi, c) zginanie

c)

b)a)

Rys. 7. Zale¿noœæ strza³ki ugiêcia erytrocytu od wartoœci si³y
zewnêtrznej powoduj¹cej odkszta³cenie (obie wartoœci w jed-
nostkach programowych). Erytrocyty p³aski, regularny oraz

o kszta³cie toroidalnym

Rys. 8. Kszta³t modelu; a) erytrocytu p³askiego; b) erytrocytu o poprawnym, dwuwklês³ym kszta³cie; c) erytrocytu wydr¹¿onego
poddanych jednakowym obci¹¿eniom zewnêtrznym. Linie przedstawiaj¹ pole wektorowe najwiêkszej krzywizny (Amira 3.1)

a) b) c)



6. OSOCZE

Osocze budowane jest przez wszystkie pozosta³e cz¹st-
ki uk³adu, czyli te, które nie wesz³y w sk³ad œcian naczy-
nia w³osowatego i erytrocytów. Oddzia³ywanie cz¹stek
osocza miêdzy sob¹, jak równie¿ z pozosta³ymi cz¹st-
kami uk³adu, opisuje model FPM. Po wstêpnych symu-
lacjach zdecydowano siê zmodyfikowaæ model oddzia-
³ywania cz¹stek osocza miêdzy sob¹, zastêpuj¹c sk³a-
dow¹ konserwatywn¹ FC si³¹ reakcji opisan¹ oddzia³y-
waniem wynikaj¹cym z potencja³u Lennarda–Jonesa.
Modyfikacja ta zosta³a podyktowana zachowaniem siê
osocza, które opisane klasycznym modelem FPM, przy-
pomina³o gaz, a nie ciecz. Brak powierzchni swobodnej
oraz du¿e fluktuacje gêstoœci wynika³y z wystêpowania
w sk³adowej konserwatywnej modelu FPM jedynie si³y
odpychaj¹cej. Drug¹, równie istotn¹ przes³ank¹, by³a
koniecznoœæ zwiêkszenia wartoœci wspó³- czynnika lep-
koœci kinematycznej, która po wstêpnych symulacjach
okaza³a siê o rz¹d wielkoœci ni¿sza od rzeczywistej.
Przeprowadzone symulacje potwierdzi³y, i¿ wprowadze-
nie potencja³u Lennarda–Jonesa pozwoli³o w pewnym
zakresie usun¹æ oba mankamenty. Pozosta³e sk³adniki
si³ oddzia³ywania zachowano, aby ³agodziæ ,,twardy” cha-
rakter tak zdefiniowanej sk³adowej konserwatywnej.

Wymuszenie uporz¹dkowanego ruchu modelu krwi
uzyskano dziêki przy³o¿eniu do wszystkich cz¹stek oso-
cza si³y proporcjonalnej do ich masy, dzia³aj¹cej wzd³u¿
osi naczynia. Uzale¿niaj¹c wartoœæ si³y od kroku czaso-
wego uzyskiwano przep³ywy ze sta³¹ prêdkoœci¹, z prêd-
koœci¹ stale rosn¹c¹ oraz przep³yw pulsacyjny.

Podstawow¹ wielkoœci¹ fizyczn¹ determinuj¹c¹ ro-
dzaj przep³ywu, wystêpuj¹c¹ w równaniach opisuj¹-
cych przep³yw cieczy, jest wspó³czynnik lepkoœci kine-
matycznej.

Symuluj¹c ustalony przep³yw czystego osocza w na-
czyniu cylindrycznym, potrafimy wyznaczyæ rzeczy-
wisty rozk³ad prêdkoœci w przekroju p³aszczyzn¹ pro-
stopad³¹ do osi naczynia (wyznaczanie profilu prêdkoœ-
ci w naczyniach w³osowatych zaproponowano w [15]).
Profil prêdkoœci dla przep³ywu cieczy lepkiej ma kszta³t
paraboloidy. Jego przekroje wykonane w trzech miej-
scach naczynia przedstawiono na rysunku 9.

Dla ka¿dego profilu wykonujemy aproksymacjê
wielomianem stopnia drugiego. Pozwala nam to na
szybkie wyznaczanie wartoœci prêdkoœci w dowolnym
punkcie przekroju, a co za tym idzie, na bezpoœrednie
porównywanie pól prêdkoœci dla przep³ywów cieczy
o ró¿nych wartoœciach wspó³czynnika lepkoœci.

Dla przep³ywu ustalonego rozk³ad pola prêdkoœci
okreœlony jest zale¿noœci¹ teoretyczn¹ podan¹ przez
Poiseuille’a:
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gdzie:
E – szukana wartoœæ wspó³czynnika lepkoœci,
	p – ró¿nica ciœnieñ wywo³uj¹ca przep³yw,

d – œrednica naczynia, w którym odbywa siê
przep³yw,

lz – d³ugoœæ naczynia,

� – gêstoœæ p³ynu.

Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, i¿ ¿aden z tych pa-
rametrów w pe³ni nie stosuje siê do rzeczywistego prze-
p³ywu krwi czy osocza. Naczynia krwionoœne s¹ trój-
wymiarowe, koñcz¹ siê bifurkalnie, rzadko przebiegaj¹
w linii prostej oraz czêsto zmieniaj¹ swoj¹ œrednicê. Do-
datkowo wartoœæ œrednicy d mierzona jest tylko osiowo,
d³ugoœæ naczynia l zaœ na krótkim, prostym odcinku.
Wszystko to powoduje, ¿e wed³ug wspó³czesnych ba-
daczy [26], prawo Poiseuille’a powinno zostaæ zmody-
fikowane i dostosowane do przep³ywu krwi w naczy-
niach in vivo. B³¹d ró¿nicy pomiarów in vivo/in vitro na
podstawie tego prawa mo¿e mieæ wartoœæ do 35÷60%.

Wyznaczenie wartoœci parametrów oddzia³ywania
cz¹stek osocza przebiega wed³ug nastêpuj¹cego sche-
matu. Zak³adamy, ¿e osocze stanowi¹ce podstawowy
sk³adnik krwi zawieraj¹cy 92% wody posiada lepkoœæ
kinematyczn¹ zbli¿on¹ do lepkoœci wody. Potrafimy za-
tem znaleŸæ tak¹ wartoœæ wspó³czynnika skaluj¹cego
wp³yw sk³adowej dyssypatywnej oddzia³ywania, dla
której lepkoœæ kinematyczna symulowanego osocza jest
zbli¿ona do lepkoœci wody, co objawi siê podobnymi
profilami prêdkoœci.
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Rys. 9. Profil prêdkoœci wyznaczony dla przep³ywu osocza
w naczyniu cylindrycznym przy ustalonej prêdkoœci. D³ugoœæ
naczynia wynosi 128 jednostek programowych, œrednica 26.
Dla przep³ywu zastosowano periodyczne warunki brzegowe.
Profil wyznaczono w odleg³oœci 32 jednostek od pocz¹tku

naczynia z wykorzystaniem programu Amira 3.1



7. SYMULACJE
PRZEP£YWU ERYTROCYTÓW

Symulacje przeprowadzano dla modeli charakteryzu-
j¹cych siê stosunkowo nisk¹ zawartoœci¹ hematokrytu,
wynosz¹c¹ oko³o 11% dla uk³adu zawieraj¹cego krwin-
ki ma³e oraz 7% dla uk³adu z du¿ymi krwinkami. S¹ to
najni¿sze z mo¿liwych wartoœci w przypadku przep³y-
wu krwi w naczyniach w³osowatych.

Zazwyczaj w symulacjach wykorzystywano model
sk³adaj¹cy siê z 1,1�106 cz¹stek. Cz¹stkom tworz¹cym
osocze nadawano prêdkoœæ pocz¹tkow¹ wynosz¹c¹
0,05 (w jednostkach programowych) oraz przyspiesza-
no je ró¿nic¹ ciœnieñ a¿ do momentu, w którym prze-
p³yw stawa³ siê ustalony. Poni¿ej przedstawiono wyniki
symulacji z zastosowaniem du¿ych i ma³ych modeli
czerwonych cia³ek krwi.

7.1. Naczynie z przewê¿eniem

Celem symulacji przep³ywu erytrocytów przez naczy-
nie o zmniejszaj¹cej siê œrednicy by³o przede wszystkim
zbadanie w³asnoœci plastycznych modelu erytrocytu po-
zwalaj¹cych na przep³ywanie przez naczynia w³osowa-
te o œrednicach mniejszych od œrednicy w³asnej oraz
maj¹cych istotny wp³yw na wartoœæ wspó³czynnika lep-
koœci kinematycznej krwi pe³nej [9]. Symulowane wa-
runki przep³ywu s¹ zbli¿one do tych, jakie wystêpuj¹
w œledzionie, gdzie w podobny sposób wychwytywane
s¹ i niszczone erytrocyty zdeformowane oraz stare cha-
rakteryzuj¹ce siê ma³¹ elastycznoœci¹ [1]. Symulacja
mo¿e równie¿ stanowiæ odpowiednik metody filtrome-
trycznej badania w³aœciwoœci plastycznych erytrocy-
tów. Wyniki przedstawiono na rysunku 10.

Najwiêkszymi prêdkoœciami charakteryzuje siê prze-
p³yw osocza o najni¿szej wartoœci wspó³czynnika lep-
koœci kinematycznej, zawieraj¹cego erytrocyty chara-
kteryzuj¹ce siê du¿¹ plastycznoœci¹. W przewê¿eniu
erytrocyty deformuj¹ siê na tyle, ¿e praktycznie nie do-
tykaj¹ œcian naczynia. Erytrocyty o wysokiej sztyw-
noœci nie s¹ w stanie na skutek si³ zewnêtrznych od-
kszta³ciæ siê na tyle, aby nie wywieraæ nacisku na œciany
(rys. 10 b). Tr¹c o nie, ograniczaj¹ prêdkoœæ przep³ywu.
Zwiêkszenie wartoœci wspó³czynnika lepkoœci kine-
matycznej osocza powoduje dodatkowe ograniczenie
prêdkoœci przep³ywu osocza, a co za tym idzie, równie¿
zawieszonych w nim erytrocytów.

W trakcie symulacji przep³ywu, oprócz wyznaczania
odkszta³ceñ i naprê¿eñ wewnêtrznych w erytrocycie
oraz rozk³adu prêdkoœci przep³ywu osocza, obliczana
by³a liczba Reynoldsa. Stanowi ona uogólnion¹ miarê
przep³ywu, a jej wahania pozwalaj¹ wnosiæ o zmianach
w oporach stawianych p³yn¹cemu osoczu, a powodo-
wanych w tym przypadku przez zdeformowane erytro-
cyty przesuwaj¹ce siê po œcianach naczynia [18].

Wykres zamieszczony na rysunku 11b przedstawia
zmiany liczby Reynoldsa dla przep³ywów z udzia³em
erytrocytów p³askich, prawid³owych, o kszta³cie dwu-
wklês³ym oraz sierpowatych. Przed rozpoczêciem pro-
cesu deformacji erytrocytu w przewê¿eniu przep³yw
odbywa siê z niemal jednakowymi wartoœciami liczby
Reynoldsa.
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Rys. 10. Przep³yw czerwonych cia³ek krwi przez przewê¿enia
dla ró¿nych wartoœci wspó³czynnika lepkoœci kinematycznej
osocza (parametr E) oraz sztywnoœci erytrocytów (parametr �).
Rysunki przedstawiaj¹ rozk³ad pola prêdkoœci osocza, profil
prêdkoœci oraz prêdkoœæ czerwonych cia³ek krwi dla symulacji
uk³adów o nastêpuj¹cych parametrach: a) niska lepkoœæ oso-
cza, elastyczne erytrocyty; b) du¿a lepkoœæ osocza, sztywne

erytrocyty

a)

b)

Rys. 11. Widok erytrocytu przep³ywaj¹cego przez przewê¿e-
nie (a) oraz liczba Reynoldsa dla symulowanych przep³ywów

z udzia³em erytrocytów o ró¿nych kszta³tach (b)

a)

b)



Ró¿nice pojawiaj¹ siê w momencie, gdy erytrocyty
przep³ywaj¹ przez przewê¿enie. Wiêksza elastycznoœæ
erytrocytów prawid³owych objawia siê w okresowych
wzrostach wartoœci liczby Reynoldsa wystêpuj¹cych
w momentach, w których erytrocyt opuœci³ przewê¿e-
nie. W tym samym kroku czasowym symulacji erytrocyt
p³aski nie dotar³ jeszcze do koñca przewê¿enia, gdy¿
jego prêdkoœæ w przewê¿eniu jest mniejsza ze wzglêdu
na wiêksz¹ sztywnoœæ, a zatem wiêksze wartoœci si³y
tarcia o œcianki naczynia.

Przep³yw erytrocytów sierpowatych charakteryzuje
siê w pierwszej czêœci symulacji najwiêkszymi war-
toœciami liczby Reynoldsa. Gwa³towny spadek wartoœci
obserwuje siê w trakcie przep³ywu przez przewê¿enie.
Jest on wynikiem tworzenia przez erytrocyty sierpowate
zwartych struktur o nieregularnych kszta³tach z liczny-
mi wypustkami utworzonymi z wystaj¹cych erytrocy-
tów. Struktury te wykazuj¹ du¿e opory ruchu oraz ogra-
niczaj¹ przep³yw osocza.

7.2. Naczynie proste

Rysunek 12a przedstawia uk³ad do badania przep³ywu
erytrocytów w naczyniu cylindrycznym. Wartoœæ wspó³-
czynnika lepkoœci kinematycznej plazmy wynosi³a
E = 0,79�10–6 m/s2. Wartoœæ ta jest o ok. 20÷30% ni¿sza
od rzeczywistej (dla krwi cz³owieka [9]).

Na podstawie wykresu zamieszczonego na rysunku
12b, przedstawiaj¹cego przekrój profilu prêdkoœci, sto-
suj¹c wzór Poiseuille’a, mo¿na w przybli¿eniu wyzna-
czyæ wartoœæ wspó³czynnika lepkoœci kinematycznej mo-
delu krwi, który jest ok. 2,3 razy wiêkszy od wspó³czyn-
nika lepkoœci czystej plazmy. W rzeczywistoœci, dla
krwi p³yn¹cej w du¿ych naczyniach, z podobnymi war-
toœciami wspó³czynnika œcinania, wartoœæ wspó³czyn-
nika lepkoœci kinematycznej wynosi E = 2÷3�10–6 m/s2,
przy udziale hematokrytu wynosz¹cym 40%. W sy-
mulowanym uk³adzie udzia³ hematokrytu wynosi zaled-
wie 7%.

Interesuj¹cy okaza³ siê równie¿ wp³yw wartoœci bez-
wymiarowego wspó³czynnika tarcia � osocza na cha-
rakter przep³ywu erytrocytów ma³ych. Uk³ad ten re-
prezentuje nieco inn¹ skalê przestrzenno-czasow¹. Po-
siada wiêkszy udzia³ hematokrytu wynosz¹cy ok. 11%.
Strukturê uk³adu po 3000 krokach symulacji przedsta-
wiono na rysunkach 13 oraz 14.

Rysunek 13 sporz¹dzono dla uk³adu charakteryzuj¹-
cego siê nisk¹ wartoœci¹ bezwymiarowego wspó³czyn-
nika lepkoœci (� = 6,3). Rysunek 13a przedstawia jedy-
nie erytrocyty p³yn¹ce z wiêksz¹ prêdkoœci¹, a rysunek
13b – z prêdkoœci¹ mniejsz¹. Cech¹ charakterystyczn¹
dla przep³ywu jest stosunkowo du¿a liczba krwinek
p³yn¹cych przy œciankach z mniejszymi prêdkoœciami.
Liczba krwinek poruszaj¹cych siê w pobli¿u osi naczy-
nia jest niewielka.

Zwiêkszenie wspó³czynnika tarcia osocza (do war-
toœci � = 31,6) spowodowa³o, ¿e znacznie wiêksza licz-
ba erytrocytów porusza siê z wiêksz¹ prêdkoœci¹, bli¿ej
osi naczynia. Przep³yw przedstawiono na rysunku 14.

Otrzymane rezultaty symulacji odpowiadaj¹ wyni-
kom badañ prowadzonych w latach 1929–1931 przez
R. Fahraeusa i T. Lindqvista [9]. Fahraeus jako pierwszy
stwierdzi³ doœwiadczalnie, ¿e im szybciej przep³ywa
krew, tym bardziej krwinki koncentruj¹ siê wokó³ osi
naczynia, a im przep³yw jest wolniejszy, tym wiêkszej
ulegaj¹ dyspersji. Ten sposób przemieszczania siê krwi-
nek sprawia, ¿e przyœciennie przep³ywa osocze o mniej-
szej lepkoœci, powoduj¹c tym samym mniejsze opory
przep³ywu. Efekt ten da³o siê zaobserwowaæ w trakcie
prowadzonych symulacji. Wynik po³¹czonych badañ
Fahraeusa i Lindqvista mówi, ¿e lepkoœæ krwi ulega
zmniejszeniu przy zmniejszeniu œrednicy naczynia,
przez które przep³ywa krew. Efekt ten jest obserwowal-
ny w naczyniach o œrednicy mniejszej ni¿ 300 �m. Skala
efektu uzale¿niona jest od osoczowej strefy przy-
œciennej, elastycznoœci erytrocytów oraz stopnia agrega-
cji. Odwrócenie efektu Fahraeusa i Lindqvista polega
na tym, ¿e lepkoœæ krwi wzrasta ze zmniejszeniem œred-
nicy naczynia, w przypadku kapilar o œrednicy 5÷7 �m.
Efekt ten mo¿na zaobserwowaæ, œledz¹c wartoœci liczby
Reynoldsa uzyskane dla symulowanych przep³ywów.
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Rys. 12. Pole prêdkoœci wyznaczone dla przep³ywu erytro-
cytów du¿ych w prostym naczyniu cylindrycznym: a) uk³ad
z przep³ywem ustalonym; b) przedstawia przekrój profilu

prêdkoœci wykonany w miejscu zaznaczonym na rysunku

a)

b)
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Erytrocyty poruszaj¹ce siê z prêdkoœciami: a) du¿ymi, b) ma³ymi
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7.2.B. Modelowanie… zjadania cukierków
Joanna Koleszyñska

1. MODELOWANIE – WSTÊP

Ka¿dy, kto w m³odoœci skleja³ miniaturowe repliki sa-
molotów i czo³gów wie, czym jest model. Ale we
wspó³czesnej nauce istniej¹ nie tylko modele fizyczne,
ale równie¿ modele abstrakcyjne, zbudowane z równañ
albo z fragmentów oprogramowania komputera. Ten
rozdzia³ ma Ci przybli¿yæ tê ciekaw¹ dziedzinê, jak¹

jest modelowanie matematyczne i symulowanie kom-
puterowe – w szczególnoœci zjawisk biologicznych,
chocia¿ ró¿ne inne procesy (na przyk³ad lot statku ko-
smicznego) modeluje siê w bardzo podobny sposób. Ta
ksi¹¿ka poœwiêcona jest jednak in¿ynierii biomedycz-
nej, wiêc bêdziemy siê tu interesowali modelowaniem
¿ywego organizmu w zdrowiu i w chorobie, czyli pro-
cesów fizjologicznych oraz patologicznych.
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Modelowaæ mo¿na wszelkie procesy zachodz¹ce
w ¿ywym organizmie i w ca³ej czêœci 7. naszej ksi¹¿ki
opisanych jest wiele ró¿nych modeli. Ale dla pokazania,
na czym to modelowanie polega – wybierzemy stosunko-
wo prosty (i sympatyczny!) proces: zjadania cukierków.

Okreœlaj¹c to samo trochê bardziej naukowo, po-
wiemy, ¿e modelowaæ bêdziemy proces metabolizmu
wêglowodanów. Metabolizm to zbiór wszystkich pro-
cesów zwi¹zanych z przyswajaniem i wykorzystywa-
niem przez ¿ywy organizm ró¿nych substancji. Jedzenie
jest nieod³¹cznym fragmentem metabolizmu, chocia¿
bardziej istotne jest to, co siê dzieje ze zjedzonym po-
karmem na poziomie poszczególnych narz¹dów we-
wnêtrznych, komórek i tkanek. Z kolei wêglowodany to
ró¿ne proste substancje organiczne, dostarczaj¹ce orga-
nizmowi energii, których najbardziej znanym przyk³a-
dem jest cukier.

Choæ temat modelowanie metabolizmu wêglowo-
danów brzmi z pocz¹tku skomplikowanie, gdy¿ plany
samolotów wydaj¹ siê byæ czymœ prostszym do zrozu-
mienia i zamodelowania ni¿ skomplikowane procesy
biochemiczne, postaramy siê pokazaæ, i¿ odpowiednia
analiza matematyczna i metody informatyczne pozwa-
laj¹ nam stworzyæ „plany”, na podstawie których bu-
dowa takiego modelu staje siê prosta. Poniewa¿ budowa
modelu to, jak ka¿dy majsterkowicz wie, to dopiero
czêœæ w³aœciwej zabawy, jego wykorzystanie w praktyce,
np. w symulacji komputerowej, zostanie równie¿ opisane
w tym rozdziale.

Efektem koñcowym naszej pracy bêdzie program
komputerowy symuluj¹cy dzia³anie ludzkiego uk³adu
metabolizowania wêglowodanów. Nasz program bêdzie
mo¿na „karmiæ”, sprawdzaj¹c jak zareagowa³by cz³o-
wiek na tak¹ sytuacjê oraz, dziêki komputerowej symu-
lacji zobaczyæ na ekranie monitora, czym jest cukrzyca,
i jak dzia³a metabolizm osób chorych na cukrzycê.

Krok po kroku wraz z Czytelnikiem zbudujemy wiêc
w tym rozdziale model procesów metabolicznych za-
chodz¹cych w ciele cz³owieka.

Zanim przejdziemy do zagadnienia modelowania za-
stanówmy siê chwilê nad pojêciem poziomu abstrakcji
modelu. Mówimy, ¿e model pewnego zjawiska (np. ru-
chu cia³ niebieskich) lub przedmiotu (np. samolot) mo¿e
byæ na wysokim lub na niskim poziomie abstrakcji. Mo-
delowanie s³u¿y do poznania danego procesu, przez za-
st¹pienie go uproszczonym uk³adem, który odzwiercie-
dla jedynie wybrane cechy procesu. Im bardziej nasz
model jest uproszczony, zachowuj¹c jednak niezbêdne
do opisania modelowanego podmiotu cechy, tym wy¿-
szy poziom abstrakcji.

Rysunek domu, jaki tworzy przedszkolak, mimo
swej prostoty jest pewnym modelem domu – posiada
bry³ê, dach, drzwi i okna. Rysunek architekta, który mo-
deluje tak¿e sieæ wodoci¹gow¹, elektrykê, i inne detale
jest ju¿ dla tego samego domu modelem bardzo szcze-
gó³owym.

W modelowaniu sztuk¹ jest dobranie takiego pozio-
mu abstrakcji, aby osi¹gn¹æ swój cel badawczy, u¿ywa-
j¹c jak najmniej skomplikowanego modelu. Oczywi-
œcie im model dok³adniejszy, im mniej abstrakcyjny,
tym wyniki badañ przeprowadzone za jego pomoc¹ s¹
dok³adniejsze. Czasami jednak mo¿e siê okazaæ, ¿e
równie dobrze pos³u¿y nam uproszczona wersja mo-
delu, a na dodatek szybciej uzyskamy wyniki. Model
jest wiec bardziej lub mniej uproszczon¹ reprezentacj¹
realnego procesu, który w swej z³o¿onoœci, sam w so-
bie, mo¿e byæ praktycznie niemo¿liwy do odwzorowa-
nia, a modelowanie jest tworzeniem wyidealizowanej,
ale u¿ytecznej repliki realnego procesu.

2. SYSTEMY ¯YWE
I SPOSOBY ICH MODELOWANIA

Modelowanie zjawisk fizycznych lub astronomicznych
(jak np. ruchy planet) jest stosunkowo proste, gdy¿ ist-
niej¹ okreœlone zale¿noœci matematyczne wynikaj¹ce
z praw rz¹dz¹cych danymi procesami. Dziêki znanym
wzorom mo¿emy korzystaæ z programów, które wy-
œwietlaj¹ nam ruchy planet i po³o¿enie gwiazd na niebie.
Te programy opieraj¹ siê na wzorach i prawach fizyki,
a odpowiedni zbiór takich wzorów to model pewnego
procesu, np. ruchu planet wokó³ S³oñca. Innym przy-
k³adem mog¹ tu byæ tak¿e np. prawa Kirchhoffa lub
Ohma, dziêki którym mo¿emy tworzyæ nawet na kartce
papieru modele obwodów elektrycznych, przeprowa-
dzaæ teoretyczne doœwiadczenia, zmieniaj¹c jedynie
w modelu w³asnoœci po³¹czeñ, i wreszcie, gdy uzyska-
my model obwodu o takich cechach, jakie s¹ nam naj-
bardziej potrzebne, mo¿emy przyst¹piæ do budowania
go z prawdziwych elementów eklektycznych.

Jeœli wiêc elektrycznoœæ czy grawitacja zosta³y dob-
rze opisane za pomoc¹ wzorów matematycznych, ³at-
wych do obliczania przez nasze komputery, to wiele zja-
wisk natury biologicznej, jest niemal¿e niemo¿liwych
do opisania. Czêsto naukowcy maj¹ jedynie wyniki ob-
serwacji (jak pacjent reagowa³ na to lekarstwo?) lub je-
dynie rozwa¿ania teoretyczne pewnych procesów. Ka¿-
dy uczeñ szko³y œredniej zna wzór pokazuj¹cy zale¿-
noœæ napiêcia i natê¿enia pr¹du w obwodzie – mo¿na je
³atwo sprawdziæ doœwiadczalnie, czy znamy jednak
wzory opisuj¹ce dzia³anie tak skomplikowanego uk³a-
du, jakim jest cz³owiek? W takim przypadku, gdy brak
jest znanych z góry zasad i praw, celem modelowania
jest znalezienie takich równañ i wzorów, opisuj¹cych
zachowanie np. ludzkiego metabolizmu, których roz-
wi¹zanie da wyniki zgodne z tymi obserwowanymi
w naturze.

Systemy ¿ywe s¹ systemami otwartymi, co oznacza,
i¿ wymieniaj¹ energiê i informacje z otoczeniem. Po-
bierana materia jest wykorzystywana w zachodz¹cych
w systemie ¿ywym w sposób ci¹g³y, procesach metabo-
licznych. Tworzenie nowych komponentów organizmu
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z pobranej materii nazywamy anabolizmem. Przeciw-
stawny mu proces katabolizm powoduje rozk³ad sub-
stancji.

Pobierane z otoczenia informacje s³u¿¹ regulacji
procesów zachodz¹cych w systemie ¿ywym. W tym
znaczeniu systemem ¿ywym jest zarówno organizm
wymieniaj¹cy informacjê ze œrodowiskiem naturalnym,
jak i tkanka czy narz¹d, której œrodowiskiem zewnêtrz-
nym bêdzie ustrój, w którym funkcjonuje. Celem mo-
delowania jest odnalezienie równañ opisuj¹cych stan
systemu w naturalnej równowadze b¹dŸ jego zachowa-
nie po wprowadzeniu czynników zak³ócaj¹cych, takich
jak np. podanie leku.

Modelowanie wszelkich procesów polega na wysz-
czególnieniu istotnych zmiennych (stê¿enia leków lub
hormonów we krwi, natê¿enia pr¹du, odleg³oœci planety
od s³oñca) oraz opisaniu dynamiki tych procesów,
a wiêc ustaleniu, jaka funkcja matematyczna opisuje
ich zmianê w czasie. W tym celu mo¿na obserwowaæ
np. zmiany stê¿eñ hormonu we krwi na drodze badañ
empirycznych. Uzyskan¹ w ten sposób wiedzê wyrazimy
zbiorem równañ, bez wnikania w sam¹ naturê opisywa-
nych procesów. Model taki uznamy za poprawny, gdy
wyniki otrzymane z rozwi¹zania równañ bêd¹ odpowia-
da³y wynikom eksperymentu. Jest to podejœcie zwane
empirycznym lub modelem czarnej skrzynki, bardzo
czêsto stosowanym w przypadku systemów biomed-
ycznych, gdy wiedza na temat istoty zachodz¹cych zja-
wisk jest niepe³na i niewystarczaj¹ca do wyznaczenia
równañ. W takim przypadku wewnêtrzne procesy i zja-
wiska traktuje siê, jako pewnego rodzaju czarne skrzyn-
ki, których dzia³anie nie jest znane, lecz mo¿na obser-
wowaæ reakcje systemu w odpowiedzi na pewne pobu-
dzenia wejœciowe. Tworzy siê wówczas matematyczny
opis tych odpowiedzi, który jednak nie bêdzie opisem
funkcjonowania samego systemu. Badaczowi wystarczy,
i¿ zna odpowiedŸ na pytanie: CO SIÊ STANIE z sys-
temem, bez wnikania DLACZEGO tak siê dzieje.

Odmienna metoda zwana modelowaniem teoretycz-
nym opiera siê na wnikliwej analizie zasad rz¹dz¹cych
danymi procesami fizjologicznymi. Tu trzeba siê pode-
przeæ solidn¹ wiedz¹ biochemiczn¹, zrozumieæ dlaczego
dany proces poci¹ga za sob¹ inny oraz przeprowadziæ
szereg eksperymentów. Tu pytanie CO SIÊ DZIEJE nie
wystarcza – musimy tak¿e wiedzieæ DLACZEGO!

Przyjrzyjmy siê zatem szczegó³owo procesowi, któ-
ry nas interesuje i który bêdziemy chcieli zamodelowaæ
w tym rozdziale!

3. METABOLIZM CUKRU
(I INNYCH WÊGLOWODANÓW)

G³ównym materia³em energetycznym w organizmie
ludzkim jest glukoza, zaœ inne wêglowodany, pocho-
dz¹ce z tytu³owych cukierków, ale tak¿e z produktów
zbo¿owych, owoców i warzyw, s¹ g³ównym Ÿród³em

glukozy, która powstaje przez ich proste przetwarzanie.
W procesie trawienia wszystkie cukry z³o¿one i skrobie
s¹ rozk³adane do cukrów prostych: glukozy, fruktozy
i galaktozy. Dopiero w takiej postaci mog¹ byæ one
wch³oniête przez organizm. Przechodz¹ one do ¿o³¹dka
i jelit ¿y³¹ wrotn¹ do w¹troby, która pe³ni wa¿n¹ rolê
w metabolizmie wêglowodanów (to tam glukoza jest
magazynowana pod postaci¹ glikogenu, na wypadek
g³odu, czyli braku dostaw energii z zewn¹trz). W miarê
potrzeb w¹troba rozk³ada glikogen na glukozê i w takiej
postaci uwalnia do krwi, utrzymuj¹c sta³e jej stê¿enie.
Glukoza jest zasadniczym Ÿród³em energii dla wszyst-
kich komórek cia³a, a zw³aszcza dla mózgu i komórek
nerwowych, które nie s¹ zdolne do magazynowania gli-
kogenu na „czarn¹ godzinê”. W zdrowym organizmie
szereg procesów dba o to, aby poziom ¿yciodajnej glu-
kozy utrzymywa³ siê na odpowiednim poziomie, a ka¿-
da komórka mog³a jej otrzymaæ, ile zechce, z krwi.

Hipoglikemia, czyli zbyt niski poziom glukozy, mo¿e
prowadziæ do zmêczenia, zawrotów g³owy, podwójne-
go widzenia, omdlenia, a nawet œmierci! Nadmiar glu-
kozy jest równie niebezpieczny, ale zdrowy organizm
broni siê przed nim nie tylko magazynuj¹c j¹ pod po-
staci¹ glikogenu w w¹trobie i miêœniach szkieletowych,
ale równie¿ przekszta³caj¹c w tkankê t³uszczow¹. Rysu-
nek 1 pokazuje w uproszczony sposób, w jaki sposób
glukoza nap³ywa do krwi i jak jest z niej uwalniana.

Rys. 1. Schemat metabolizmu glukozy
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Metabolizm wêglowodanów jest kontrolowany przez
szereg wspó³dzia³aj¹cych hormonów – insulinê, gluka-
gon, adrenalinê, kortyzol oraz hormon wzrostu. Insuli-
na, wytwarzana w trzustce, przyspiesza tempo przenika-
nia glukozy z krwi do niektórych komórek, przede
wszystkim komórek miêœni szkieletowych, zwiêksza
zapas glikogenu w w¹trobie i miêœniach, wzmaga utle-
nianie glukozy oraz jej przemianê w t³uszcz. Mo¿emy j¹
sobie wyobraziæ jako swoisty klucz, który otwiera „za-
wory” w komórkach (pobudza receptory komórkowe),
wzmagaj¹c wch³anianie cukru, oraz inicjuje odk³adanie
siê glikogenu w w¹trobie, doprowadzaj¹c tym samym
do zmniejszenia stê¿enia glukozy we krwi. Insulina jest
produkowana tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba,
a wiêc gdy poziom cukru przekroczy pewien dopusz-
czalny, wyjœciowy (np. po posi³ku) poziom. Przy braku
insuliny lub w przypadku jej nieprawid³owego dzia³a-
nia, receptory pozostaj¹ zamkniête i komórki cia³a s¹ poz-
bawione materia³u energetycznego, a w¹troba i tkanka
t³uszczowa nie chc¹ glukozy magazynowaæ. Jednoczeœ-
nie wzrasta stê¿enie glukozy we krwi, i jeœli przekroczy
ono pewn¹ wartoœæ krytyczn¹, glukoza mo¿e zostaæ wy-
dalona przez nerki i przenikn¹æ do moczu. Pojawia siê
cukromocz i inne objawy nieprawid³owego metaboli-
zmu wêglowodanów.

W przypadku gdy poziom glukozy jest zbyt niski
(np. gdy d³ugo nie jedliœmy lub intensywnie pracujemy),
hormon glukagon, równie¿ produkowany w trzustce,
powoduje rozpad glikogenu w¹trobowego z powrotem
do glukozy, oraz nasila proces glukoneogenezy, czyli
wytworzenia glukozy z aminokwasów lub kwasu mle-
kowego. Zwiêksza wiêc stê¿enie cukru we krwi, dzia³a-
j¹c przeciwstawnie do insuliny. Cz¹steczki obu hormo-
nów s¹ po pewnym czasie rozk³adane, aby ust¹piæ miej-
sca nowym. W warunkach prawid³owego wydzielania
tych hormonów przez trzustkê, poziom glukozy we krwi
utrzymuje siê w sta³ych granicach od 65 mg/dl do
160 mg/dl na czczo.

Powy¿szy opis metabolizmu wêglowodanów opra-
cowany na podstawie ksi¹¿ki [4] powinien nam wystar-
czyæ do zbudowania ca³kiem dok³adnego i u¿ytecznego
modelu!

4. TWORZYMY MODEL
KROK PO KROKU

W przypadku procesów fizjologicznych i biochemicz-
nych stosuje siê podejœcie teoretyczne, sprowadzaj¹c
badany system do kilku kompartmentów (inaczej konte-
nerów), czyli obszarów, w których rozwa¿ane substan-
cje s¹ rozmieszczone równomiernie i jednorodnie.
Nastêpnie bada siê naturê procesów zachodz¹cych po-
miêdzy kompartmentami, mo¿e to byæ przemieszczanie
siê substancji, ich produkcja, dystrybucja lub utylizacja,
które sprawiaj¹, i¿ stê¿enie leku czy hormonu zmienia
siê w obrêbie kompartmentu. Mo¿liwe jest istnienie ró¿-
nych substancji w tym samym kompartmencie, a jeden

narz¹d lub fizyczna przestrzeñ w organizmie mo¿e re-
prezentowaæ wiêcej ni¿ jeden kompartment.

Roz³ó¿my proces analizy na kilka kroków:

Krok 1.

Musimy siê zdecydowaæ, co nasz model ma opisywaæ
i jakie zmienne badaæ

Z opisu w podrozdziale3 wiemy, ¿e istnieje wiele orga-
nów i tkanek oraz substancji, które bior¹ udzia³ w meta-
bolizmie glukozy. Za³ó¿my, ¿e dla nas najwa¿niejsze
bêdzie poznanie i zamodelowanie relacji pomiêdzy glu-
koz¹ i insulin¹ we krwi. Pominiemy tu wp³yw adrenali-
ny, kortyzolu oraz hormonu wzrostu na ca³y proces –
wp³yw insuliny jest du¿o silniejszy ni¿ tych pozosta³ych
hormonów, uproœci siê równie¿ sam model.

Krok 2.

Wybieramy kompartmenty, w których zachodz¹
interesuj¹ce nas procesy

W opisie metabolizmu wymieniliœmy wiele mo¿liwych
czêœci organizmu ludzkiego, w którym pewne podpro-
cesy metabolizmu glukozy zachodz¹: mamy tu kolejno
uk³ad pokarmowy, ¿y³ê wrotn¹ i w¹trobê, sam¹ krew,
trzustkê i zewnêtrzne tkanki i komórki. Zdecydujemy
siê na jeden kompartment – krew, spe³nia on nasze wy-
maganie o jednorodnym stê¿eniu (mo¿emy za³o¿yæ, i¿
stê¿enie glukozy i insuliny jest prawie takie samo wszê-
dzie we krwi). To za³o¿enie idealizuje oczywiœcie rze-
czywist¹ sytuacjê, jednak bardzo u³atwia samo zadanie
bez wiêkszej szkody dla dok³adnoœci modelu.

Krok 3.

Okreœlamy przep³ywy

Z opisu procesu wiemy ju¿, ¿e z niektórych Ÿróde³ ze-
wnêtrznych, jak jelito czy w¹troba, glukoza mo¿e na-
p³ywaæ do naszego kompartmentu, im wiêcej jej na-
p³ynie, tym wiêcej trzustka wyprodukuje insuliny, która
równie¿ pojawi siê w krwi. Jednoczeœnie insulina uak-
tywni tkanki umo¿liwiaj¹c im pobranie glukozy, tym
samym obni¿aj¹c jej stê¿enie. Ca³oœæ mo¿emy sobie
wyobraziæ, jako swego rodzaju zbiornik (rys. 1).
„Z góry” (z posi³ku) wlewana jest glukoza – b¹dŸ to
z przewodu pokarmowego lub te¿ wytworzona z rezerw
glikogenu z w¹troby. Aby iloœæ glukozy w naszym kon-
tenerze-kompartmencie pozosta³a w bezpiecznych gra-
nicach, insulina otwiera kurki jej odp³ywu. Istnieje jesz-
cze „zawór bezpieczeñstwa”, jakim s¹ nerki, przez które
mo¿e zostaæ wydalony nadmiar glukozy. Wiemy ju¿ sk¹d
do naszego kompartmentu nap³ywa glukoza i w jaki
sposób jest z niego usuwana. Insulina nap³ywa z trzustki
wprost do krwi i tam jest te¿ po pewnym czasie rozk³a-
dana. Zapiszmy to teraz w jêzyku matematyki!

Krok 4.

Z przep³ywów tworzymy model

Modele dynamiczne s¹ zazwyczaj opisywane równania-
mi ró¿niczkowymi – opisuj¹cymi jak pewna wartoœæ
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zmienia siê w czasie. Mo¿e brzmieæ to tajemniczo i groŸ-
nie (choæ za pewne wielu Czytelników siê z nimi
zetknê³o) spróbujemy wiêc zapisaæ nasze równania
w uproszczonej formie. Czytelnik powinien jedynie
wiedzieæ, ¿e równania w zaprezentowanej tu postaci
³atwo jest zapisaæ w dowolnym jêzyku programowania
i przejœæ do symulacji komputerowej, aby zobaczyæ wy-
niki swojej pracy na ekranie komputera. Drogi Czytel-
niku, niech nie zniechêc¹ Ciê równania, które tu wpro-
wadzimy – jak zapewne zauwa¿ysz nie u¿yjemy w na-
szym modelu niczego bardziej skomplikowanego ni¿
funkcja liniowa. Warto wiêc przeanalizowaæ je i zrozu-
mieæ, w jaki sposób opisuj¹ znane Ci ju¿ zjawiska.

Jak ju¿ wiemy, stan równowagi w organizmie za-
chodzi, gdy mamy sta³y poziom glukozy we krwi, np.
w nocy. Mo¿emy to zapisaæ za pomoc¹ nastêpuj¹cych
funkcji:

Produkcja glukozy(t) = Utylizacja glukozy(t) (1.1)

lub inaczej:

Produkcja glukozy(t) – Utylizacja glukozy(t) = 0 (1.2)

Jeœli Produkcja > Utylizacja, to nastêpuje wzrost,
a wiêc zmiana na plus iloœci glukozy. Jeœli Produkcja <
< Utylizacja, to nastêpuje jej spadek w czasie.
Oznaczmy przez 	g zmianê iloœciow¹ glukozy a przez
	t czas, w jakim ta zmiana nast¹pi³a. Nasze ogólne rów-
nanie zmiany iloœci glukozy i insuliny w czasie zapisu-
jemy wiêc nastêpuj¹co:

	

	

g

t
= Produkcja glukozy (t) – Utylizacja glukozy(t) (2.1)

	
	

i

t
= Produkcja insuliny (t) – Utylizacja insuliny(t) (2.2)

Niech aktualne stê¿enie glukozy w danym momencie
okreœla nam zmienna g, a stê¿enie insuliny zmienna i.

Co stanowi dla nas produkcjê? Spójrzmy na rysu-
nek 1 i wypiszmy procesy zwiêkszaj¹ce stê¿enie gluko-
zy. Poziom jej bêdzie siê zwiêksza³ w miarê przenikania
do krwioobiegu cukru z posi³ku i niech G(t) bêdzie pew-
n¹ funkcj¹ opisuj¹c¹ strumieñ glukozy po posi³ku, a na
czczo G(t) = 0. Gdyby by³o to jedyne Ÿród³o glukozy,
cz³owiek w kilka godzin po posi³ku by³by nara¿ony na
œmieræ g³odow¹! Mamy jednak dodatkowe, wewnêtrzne
Ÿród³o glukozy, jakim jest glikogen zgromadzony w w¹-
trobie lub miêœniach, mo¿na te¿ czerpaæ energiê z tkanki
t³uszczowej, gdy tylko poziom glukozy we krwi spadnie
poni¿ej pewnego bezpiecznego poziomu, który nazwie-
my tutaj F.

Iloœæ uwalnianego cukru z zapasów jest proporcjo-
nalna do zagro¿enia, a wiêc do ró¿nicy F – g (ró¿nicy
pomiêdzy poziomem bezpiecznym a aktualnym). Im
wiêkszy aktualny niedobór, im bardziej zagro¿ony g³o-
dem organizm, tym intensywniej w¹troba pracuje i tym
wiêksza jest wewnêtrzna produkcja glukozy. Ta pro-

porcjonalna i (w za³o¿eniu) liniowa zale¿noœæ mo¿e byæ
ró¿na dla ró¿nych ludzi, st¹d dodamy pewien parametr
� okreœlaj¹cy, jak szybko dany organizm na ró¿nicê
reaguje:

Produkcja glukozy(t) = �(F – g) + G(t),
g ,F (na czczo lub g³ód) (3.1)

= G(t),
g >F (po posi³ku) (3.2)

Co z utylizacj¹ glukozy? Wiemy, ¿e insulina w na-
szym kontenerze „odkrêca krany” umo¿liwiaj¹ce od-
p³yw glukozy do komórek. Im wiêcej insuliny, tym wiê-
cej glukozy zostanie usuniête. Zale¿noœæ taka w jêzyku
matematyki to funkcja i*g. Aby odró¿niæ procesy u ró¿-
nych ludzi dodamy pewien, inny u ka¿dego z nas, pa-
rametr �.

Utylizacja glukozy zale¿na od insuliny (t) = �ig (3.3)

Warto w tym momencie przedstawiæ znaczenie pa-
rametru �. Im jesteœmy starsi, tym komórki wolniej
i oporniej reaguj¹ na dzia³anie insuliny. Mo¿emy to so-
bie wyobraziæ, jako proces pewnego zacinania siê za-
worów wpuszczaj¹cych glukozê do komórki. Równie¿
jeœli nasza dieta jest nieprawid³owa, jemy du¿o potraw
m¹cznych i s³odyczy, nasze receptory (zawory) s¹ w ci¹g-
³ym ruchu i szybciej siê zu¿ywaj¹. Sytuacja taka w me-
dycznej terminologii zwana jest insulinoopornoœci¹.
Gdy komórki nie reaguj¹ na insulinê, trzustka stara siê
jej wyprodukowaæ jeszcze wiêcej i wiêcej, pracuj¹c nie-
zwykle intensywnie, co czêsto powoduje zniszczenie
samej trzustki. Poniewa¿ komórki, mimo obecnoœci in-
suliny, nie chc¹ glukozy przyjmowaæ, jej poziom roœnie
niebezpiecznie i mówimy o cukrzycy typu II, na któr¹
czêsto choruj¹ w³aœnie ludzie starsi.

Poniewa¿ glukoza jest najwa¿niejszym paliwem
energetycznym dla komórek mózgu i komórek nerwo-
wych, osoby z insulinoopornoœci¹ by³y by skazane na
œmieræ. Natura jednak okaza³a siê tu wyj¹tkowo zapo-
biegliwa – komórki mózgu, od których zale¿y w ogrom-
nej mierze przetrwanie organizmu, mog¹ pobieraæ glu-
kozê z krwi bez insuliny! Stopieñ utylizacji przez te
tkanki zale¿y (w pewnym uproszczeniu) od stê¿enia
glukozy. Wspó³czynnik tej proporcjonalnoœci oznaczono
jako �, zaœ równanie procesu mo¿na zapisaæ w nastêpu-
j¹cej postaci:

Insulino-niezale¿na utylizacja glukozy(t) = �g (3.4)

Opisaliœmy ju¿ w pe³ni proces wprowadzania i usu-
wanie glukozy z krwi. Czas na insulinê. Jest ona pro-
dukowana jedynie wtedy, gdy poziom glukozy bêdzie
wiêkszy od poziomu bezpiecznego, dzieje siê tak np. po
posi³ku, kiedy poziom glukozy roœnie powy¿ej znanego
nam ju¿ poziomuF. Ponownie, im ró¿nica, a wiêc nad-
miar glukozy wiêkszy, tym wiêcej insuliny. WprowadŸ-
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my parametr �, aby nasza funkcja produkcji insuliny
sta³a siê bardziej uniwersalna. Mo¿emy za³o¿yæ, ¿e
ka¿dy cz³owiek ma nieco inne �.

Produkcja insuliny(t) = 0, g ,F (na czczo) (4.1)

= �(g –F),g >F (po posi³ku) (4.2)

Parametr � jest równie wa¿ny co parametr �. U nie-
których osób trzustka z ³atwoœci¹ produkuje insulinê na-
wet w przypadku ma³ego nadmiaru glukozy (wyznacza-
nego z zale¿noœci g – F). Jeœli � bêdzie bardzo ma³e
(bliskie 0), to w naszym modelu nawet najwiêkszy i naj-
groŸniejszy nadmiar nie spowoduje odpowiedniej pro-
dukcji insuliny! Taka sytuacja ma miejsce w przypadku
osób chorych na cukrzycê typu I. Choroba ta wystêpuje
zazwyczaj ju¿ od m³odoœci, i charakteryzuje siê tym, i¿
trzustka produkuje niezwykle ma³e iloœci insuliny lub
nie produkuje jej wcale, co prowadzi do utrzymuj¹cego
siê zbyt du¿ego poziomu cukru we krwi. Osoby chore
na cukrzycê typu I musz¹ wstrzykiwaæ insulinê lub sto-
suj¹ specjalne pompy insulinowe, tzw. sztuczne trzust-
ki, wprowadzaj¹ce sztucznie wyprodukowan¹ insulinê
z zewn¹trz do krwioobiegu.

Ostatnim procesem, jaki opiszemy, jest usuwanie
nadmiaru insuliny z krwi. Podczas gdy trzustka produ-
kuje insulinê w iloœci proporcjonalnej do pojawiaj¹cej
siê glukozy, enzymy – stra¿nicy równowagi – insulina-
zy rozk³adaj¹ insulinê, usuwaj¹c j¹ tym samym z krwio-
obiegu. Oznacza to, i¿ insulina jest usuwana w iloœci
proporcjonalnej do jej koncentracji we krwi z pewnym,
ró¿nym dla ka¿dego organizmu, wspó³czynnikiem pro-
porcjonalnoœci �.

Destrukcja insuliny(t) =� i (4.3)

Krok 5.
Podajemy finalne równanie

Mo¿emy teraz po³¹czyæ nasze wzory, otrzymuj¹c pe³en
zestaw równañ opisuj¹cych metabolizm glukozy i pracê
trzustki u cz³owieka! Procesy utylizacyjne s¹ tutaj po-
przedzone znakiem minus co wynika z równania (2.1)
i (2.2).

	

	

g

t
= –�ig – �g + �(F – g) + G(t), g , F

(na czczo lub w sytuacji g³odu),

= � �ig g– + G(t), g > F (po posi³ku),

	
	

i

t
= –�ig ,F (na czczo lub w sytuacji g³odu),

= � (g – F) – � ig > F (po posi³ku).

Wiemy, ¿e równanie typu y = ax + b umo¿liwia na-
rysowanie prostej, zaœ y = x2 paraboli. Powy¿sze zaœ
równania pozwol¹ nam narysowaæ, jak zmienia siê po-
ziom glukozy i insuliny w krwi cz³owieka, np po po-
si³ku!

5. SYMULACJA KOMPUTEROWA

Sposób przeniesienia równañ naszego modelu na jêzyk
programowania i symulacji komputerowej wykracza
poza materia³ tej ksi¹¿ki. Ciekawy Czytelnik znajdzie
w spisie literatury kilka pozycji [6, 7], które przedstawi¹
mu zagadnienia numerycznego wyznaczania rozwi¹za-
nia równañ ró¿niczkowych i ró¿nicowych, bêd¹cych
podstaw¹ przeprowadzenia symulacji komputerowej
w tym przypadku.

Pozycja literaturowa [8] podaje przyk³adowe warto-
œci parametrów modelu (�, F, �, �, �) dla zdrowego,
doros³ego cz³owieka. W jaki sposób wyznaczymy war-
toœci nieznanych parametrów dla konkretnego pacjenta?
Odbêdzie siê to analogicznie jak przy odnajdowaniu pa-
rametrów, np. w równaniu prostej typu y = ax +b, gdzie
szukanymi parametrami s¹ a i b. Maj¹c podane wspó³-
rzêdne dwóch punktów, przez jakie przechodzi prosta,
mo¿emy rozwi¹zaæ uk³ad równañ i otrzymaæ wartoœci
poszukiwanych parametrów. W przypadku opisanego
modelu konieczne bêdzie dokonanie kilku rzeczywi-
stych pomiarów stê¿enia glukozy i „dopasowanie” rów-
nañ modelu do tych punktów. Sposób rozwi¹zania rów-
nañ, dla opisanego modelu bêdzie (ze wzglêdu na jego
nieliniowoœæ) du¿o bardziej skomplikowany, a opis tego
rozwi¹zania wykracza poza materia³ naszej ksi¹¿ki.
Warto wiedzieæ jednak, ¿e w³aœnie na podstawie rzeczy-
wistych pomiarów, twórca modelu jest w stanie okreœliæ
wartoœci nieznanych parametrów, których przyk³adowe
wartoœci wymienione s¹ w tabeli 1.

Tabela 1
Domyœlne wartoœci parametrów modelu prezentowanego

w tym rozdziale, wed³ug Stolwika i Hardy’ego [8]

Parametr
Wartoœci
Cz³owiek
zdrowy

Wartoœci
Cukrzyca

typ I

Wartoœci
Cukrzyca

typ II
Jednostki

� 7600 7600 7600 [ml/h]

� 1430
20%

wartoœci
1430 [mU*ml/ h]

� 139000 139000
20%

wartoœci
[m1/(mU*h)]

� 7200 7200 7200 [ml/h]

� 2470 2470 2470 [ml/h]

� 1000,0 1000,0 1000,0 [ml/h]

F 0,51 0,51 0,51 [mg/ml]

Wykres stê¿enia glukozy i insuliny w czasie dla oso-
by zdrowej, po spo¿yciu pewnego posi³ku prezentuj¹
nam rysunki 2a i b. Czerwonymi gwiazdkami zazna-
czono pomiar rzeczywisty glukozy, na podstawie któ-
rego okreœlono parametry modelu.
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Jak widzimy, po posi³ku stê¿enie glukozy wzrasta,
jednak pojawiaj¹cy siê po ok. jednej godzinie od spo¿y-
cia posi³ku strumieñ insuliny obni¿a skutecznie poziom
cukru we krwi. Zobaczmy, co siê stanie, gdy zmniej-
szymy wartoœæ parametru � okreœlaj¹cego reaktywnoœæ
komórek na dzia³anie insuliny.

Jak to opisano w kroku 4, ma³a wartoœæ tego para-
metru jest charakterystyczna dla osób z cukrzyc¹ typu
II. Widzimy na rysunku 3b, i¿ insulina produkowana
jest prawid³owo, jednak poniewa¿ komórki nie reaguj¹
na jej obecnoœæ, poziom cukru spada bardzo powoli
w czasie (rys. 3a). Jednoczeœnie trzustka, próbuj¹c za-
pewniæ niezbêdn¹ równowagê, produkuje przez ca³y
czas kolejne dawki insuliny i poziom jej nie spada tak
szybko jak u osoby zdrowej. Poniewa¿ insulina silnie
pobudza produkcjê tkanki t³uszczowej, osoby chore na
cukrzycê typu II, ze wzglêdu na utrzymuj¹cy siê wysoki
poziom insuliny we krwi, czêsto cierpi¹ na nadwagê.

Jak wygl¹da symulacja dla osób chorych na cukrzy-
cê typu I? Obni¿aj¹c wartoœæ parametru �, otrzymamy

wyniki jak na rysunkach 4a i b. Zwróæmy uwagê na inna
skalê zastosowan¹ na wykresie insuliny – gdyby skala by³a
identyczna jak dla rysunków 2b lub 3b, poziom stê¿enia
insuliny by³by bliski 0 tak, i¿ praktycznie trudno by³oby
go zaobserwowaæ na wykresie. Gdy insuliny brakuje,
nie mo¿e siê te¿ obni¿yæ poziom glukozy (rys. 4a).
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Rys. 2. Wyniki symulacji dla osób zdrowych
Objaœnienia w tekœcie

Rys. 3. Wyniki symulacji dla osób chorych na cukrzycê typ II
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7.3.A. Modelowanie systemu oddechowego
Waldemar Tomalak

System oddechowy cz³owieka jest jednym z najbardziej
skomplikowanych systemów biologicznych spotykanych
w naturze. Prawid³owe jego funkcjonowanie – polega-
j¹ce na zapewnieniu wymiany gazowej przez barierê
krew-powietrze warunkuje mo¿liwoœæ oddychania ko-
mórkowego – a tym samym funkcjonowanie ustroju,
którego sam jest czêœci¹.

W niniejszym rozdziale – przedstawione zostan¹ in-
formacje dotycz¹ce modelowania zjawisk zwi¹zanych
z tzw. mechanik¹ oddychania – a wiêc – analiz¹ zjawisk
wi¹¿¹cych ze sob¹ ciœnienia, przep³ywy powietrza
i (zmiany) objêtoœci w czasie oddychania – poniewa¿
modelowanie zjawisk zwi¹zanych z oddychaniem na
poziomie komórkowym lub modelowanie zjawisk ba-
riery krew-powietrze jest znacznie bardziej skompliko-
wane – i zdecydowanie mniej popularne. Badania me-
chaniki oddychania zaœ maj¹ istotne znaczenie w diag-
nostyce chorób uk³adu oddechowego i monitorowaniu
przebiegu zmian wynikaj¹cych z postêpu choroby i/lub
zastosowanego leczenia lub rehabilitacji.

Podstawowe informacje dotycz¹ce modelowania
znajdzie czytelnik w rozdziale „Metrologia w syste-
mach biomedycznych”. W niniejszym rozdziale – sku-
pimy siê na konkretnym zagadnieniu – modelowaniu
systemu oddechowego.

Modelowanie systemu oddechowego nale¿y rozpa-
trywaæ w dwóch p³aszczyznach – jako sposobu pozna-
nia struktury systemu, ale tak¿e zjawisk w nim zachodz¹-
cych. Takie podejœcie implikuje stosowanie fizyko-ma-
tematycznych modeli symulacyjnych oraz tzw. modeli
odwrotnych. Model symulacyjny konstruowany jest
w oparciu o zaobserwowane zwi¹zki przyczynowo-
-skutkowe oraz równania wi¹¿¹ce iloœciowo i jakoœcio-
wo zachodz¹ce zwi¹zki. Zwykle s¹ to modele bardzo
skomplikowane, o du¿ej liczbie parametrów i stosowa-
ne mog¹ byæ do prób przewidywania zjawisk zacho-
dz¹cych w systemie, czy te¿ okreœlania zachowania sys-
temu w okreœlonej sytuacji. Model odwrotny umo¿liwia
zaœ wyznaczanie przyczyn obserwowanych zjawisk na
podstawie obserwowanych skutków. Modele odwrotne
s¹ zwykle du¿o prostsze – mog¹ byæ konstruowane na
podstawie obserwacji zjawisk fizycznych i powi¹zañ
miêdzy nimi, lub te¿ w procesie redukcji modeli symu-
lacyjnych.

Innymi s³owy – wykorzystuj¹c wiedzê z pomiarów
w³asnoœci uk³adu oddechowego dokonywanych ró¿ny-
mi technikami oraz korzystaj¹c z wiedzy na temat ana-
tomii uk³adu oddechowego i funkcji które realizuje –
nale¿y przy pomocy równañ matematycznych opisaæ

zwi¹zki pomiêdzy struktur¹ i funkcj¹ a wielkoœciami
dostêpnymi pomiarowo.

Podzia³ ten mo¿na równie¿ odnieœæ do wykorzysta-
nia efektów procesu modelowania systemu oddechowe-
go: w badaniu mechanizmów patofizjologii oddychania
przydatne bêd¹ modele symulacyjne, zaœ w diagnostyce
o wiele wiêksz¹ przydatnoœæ bêd¹ mia³y modele od-
wrotne.

Diagnostyka uk³adu oddechowego stawia sobie
zwykle za cel odpowiedŸ na pytanie – czy stan uk³adu
oddechowego lub którakolwiek z jego funkcji odbiega
od normy. Jako normê (w sensie statystycznym) rozu-
mie siê najczêœciej zakres wartoœci jakiegoœ parametru
(wielu parametrów) okreœlanych w badaniach popula-
cyjnych na grupach zdrowych osób. Wartoœæ diagnos-
tyczna przyjêtego do celów diagnostycznych modelu
bêdzie wiêc du¿a – jeœli bêdzie zawiera³ w sobie para-
metry pozwalaj¹ce na ró¿nicowanie z du¿¹ precyzj¹
pomiêdzy grupami osób chorych i zdrowych – lub jeœli
bêdzie mo¿liwe ró¿nicowanie typu patologia – brak pa-
tologii. Oczywiœcie jest to sytuacja idealna – w praktyce
nie ma testu diagnostycznego – czy modelu uk³adu od-
dechowego, dla którego ocena parametrów prowadzi do
100% odró¿nienia osoby zdrowej lub chorej, czy te¿ do
stwierdzenia z prawdopodobieñstwem granicz¹cym
z pewnoœci¹ konkretnego zaburzenia funkcji uk³adu od-
dechowego.

Modele uk³adu oddechowego stosowane w diagnos-
tyce uk³adu oddechowego cechuj¹ siê zwykle du¿¹ pro-
stot¹ [1]. Stopieñ ich skomplikowania (a wiêc struktura,
liczba parametrów) zale¿¹ od jakoœci i iloœci informacji,
któr¹ dysponujemy korzystaj¹c z odpowiednich technik
pomiarowych.

Choæ uk³ad oddechowy jest jednym z najbardziej
skomplikowanych uk³adów biologicznych, tworz¹c jego
model – korzysta siê z trzech typów elementów – ró¿-
ni¹cych siê miêdzy sob¹ sposobem przetwarzania ener-
gii. W elementach rezystancyjnych (R) dochodzi do
strat energii; w elementach elastycznych (elastancje E,
podatnoœci C) gromadzi siê energia potencjalna, zaœ
w elementach inertancyjnych (I) gromadzona jest ener-
gia kinetyczna.

Podstawowe równanie mechaniki oddychania – któ-
re wywodzi siê z II zasady dynamiki Newtona wi¹¿e ze
sob¹ ciœnienie i objêtoœæ (jej zmiany) i definiuje zwi¹zki
pomiêdzy elastancj¹, inertancj¹ i oporem:

	P
C

V RV IV� � / � //1
.



W równaniu tym V oznacza objêtoœæ, V/ – przep³yw
gazu a VG – akceleracjê (prêdkoœæ zmian przep³ywu).
W badaniach mechaniki oddychania istotne z punktu
widzenia diagnostycznego s¹ w³asnoœci oporowe i elas-
tyczne uk³adu oddechowego, zaœ czynnik zwi¹zany
z akceleracj¹ gazu (VG) zwykle bywa pomijany z uwagi
na to, ¿e oddychanie odbywa siê z niewielk¹ czêsto-
tliwoœci¹ (0.2…1 Hz). Opór i elastycznoœæ (podatnoœæ)
mog¹ byæ zdefiniowane jako opór i elastycznoœæ ca³ego
systemu oddechowego lub poszczególnych jego kom-
ponentów. Zwi¹zane jest to m.in. z tym, ¿e zmiany
o charakterze patologicznym mog¹ wp³ywaæ na uk³ad
w ca³oœci – jak i mieæ charakter regionalny – ograniczo-
ny (np. do jednego p³uca – lub nawet jego czêœci).

Najprostszym mo¿liwym modelem diagnostycznym
uk³adu oddechowego jest model jednopêcherzykowy –
w którym drogi oddechowe zast¹pione sztywn¹ rur¹
o oporze R prowadz¹ gaz do elastycznej przestrzeni
pêcherzykowej o elastycznoœci E (podatnoœci C) – two-
rz¹ce prost¹ ga³¹Ÿ RC. W modelu tym – zaniedbuje siê
czêœæ bezw³adnoœciow¹, poniewa¿ oddychanie jest
procesem cyklicznym, o czêstotliwoœci mniej wiêcej
0,15..1 Hz (10–60 oddechów na minutê). Ju¿ tak proste
zobrazowanie pozwala na identyfikacjê podstawowych
zaburzeñ – obturacyjnych – przy podwy¿szeniu oporów
i procesów zmian w³asnoœci elastycznych mi¹¿szu
p³ucnego przy stwierdzeniu zmian podatnoœci.

W praktyce jednak okazuje siê – ¿e pomiar oporu
uk³adu oddechowego, czy podatnoœci p³uc, aczkolwiek
czu³e – s¹ ma³o swoiste, w zwi¹zku z czym – konstruuje
siê modele o wiêkszej liczbie parametrów. S¹ to zwykle
modele liniowe, o parametrach skupionych i s¹ two-
rzone z trzech elementów podstawowych – opornoœci,
podatnoœci (elastycznoœci) i inertancji. Ich reprezenta-
cj¹ jest uk³ad równañ wi¹¿¹cych ciœnienia i przep³ywy
zgodnie z topologi¹ po³¹czeñ.

Dynamikê uk³adu oddechowego mo¿na badaæ za-
równo w dziedzinie czasu, zaœ pamiêtaj¹c – ¿e oddycha-
nie jest procesem cyklicznym, równie¿ czêstotliwoœci.
Metody czasowe stosuje siê przy analizie danych uzys-
kanych w czasie sztucznej wentylacji – gdy Ÿród³em ciœ-
nienia napêdowego jest respirator. Innym przyk³adem
bardzo ciekawego zastosowania analiz w dziedzinie
czasu jest podejœcie zaprezentowane przez badaczy

z Katedry Metrologii AGH [2, 3]. Zastosowali oni me-
tody czasowe do analizy przebiegów zarejestrowanych
podczas badania uk³adu oddechowego cz³owieka z wy-
korzystaniem ujemnego impulsu ciœnieniowego poda-
wanego w czasie wydechu (negative expiratory pres-
sure pulse method) – szerzej zaprezentowane w cyto-
wanym ju¿ rozdziale „Metrologia w systemach biome-
dycznych”.

W dziedzinie czêstotliwoœci prace prowadzi siê
w przypadku rejestrowania danych z zastosowaniem
zewnêtrznych wymuszeñ ciœnieniowych o widmie za-
wieraj¹cym czêstotliwoœci wy¿sze od oddechowych –
a wiêc w technice oscylacji wymuszonych (gdzie wy-
muszenie zawiera czêstotliwoœci od 4 do 32 Hz) i oscy-
lometrii impulsowej IOS (w której stosuje siê trójk¹tne
impulsy ciœnieniowe). Dla celów diagnostycznych tech-
nika oscylacji wymuszonych korzysta z modelu 4-ele-
mentowego uk³adu oddechowego, przedstawionego na
rysunku 2a. Jest model zawieraj¹cy zale¿n¹ od czêstotli-
woœci rezystancjê (R0+s*f) oraz inertancjê Irs i podat-
noœæ systemu oddechowego (Crs) [4]. Inertancja nie ma
znaczenia fizjologicznego, natomiast w wielu pracach
wykazano czu³oœæ i swoistoœæ oporu Rrs i podatnoœci
systemu oddechowego Rrs w identyfikacji zaburzeñ
funkcji uk³adu oddechowego.

Oscylometria impulsowa pos³uguje siê w analizie
danych z pomiaru nieco innym modelem uk³adu odde-
chowego, zawieraj¹cym dodatkowe elementy (rys. 2b).
Z uwagi na wiêksz¹ liczbê parametrów tego modelu –
analiza jest nieco trudniejsza, aczkolwiek – wykazano
m. in. wysok¹ korelacjê pomiêdzy oporem centralnych
dróg oddechowych Rc i okreœlanym pletyzmograficznie
oporem dróg oddechowych Raw, a tak¿e korelacjê po-
miêdzy oporem obwodowych dróg oddechowych i ma-
ksymalnym œrodkowym przep³ywem wydechowym
(MEF25-75%FVC) [5].

Modelowanie dla potrzeb symulacji jest du¿o bar-
dziej skomplikowane i czasoch³onne. W Polsce prace
takie prowadz¹ m.in. naukowcy z Politechniki Wro-
c³awskiej. Model symulacyjny powstaje albo do analizy
konkretnego zjawiska fizjologicznego – np. natê¿onego
wydechu [6], lub jako efekt analizy procesu pomiaro-
wego – przyk³adem mo¿e tu byæ metrologiczny model
wykorzystywany w analizie wyników pomiarów me-
tod¹ przerwaniow¹.
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Rys. 1. P³uca, jednopêcherzykowy model p³uc i jego schemat zastêpczy. Drogi oddechowe o oporze R prowadz¹ powietrze do
pêcherzyka p³ucnego o podatnoœci (elastycznoœci) C. Pêcherzyk p³ucny otoczony jest klatk¹ piersiow¹



W metodzie tej rejestruje siê przebiegi ciœnienia
i przep³ywu w czasie krótkotrwa³ego zamkniêcia wy-
lotu dróg oddechowych, co skutkuje wyrównaniem ciœ-
nieñ w uk³adzie oddechowych – i w podejœciu diagnos-
tycznym s³u¿y do wyznaczania tzw. oporu przerwanio-
wego uk³adu oddechowego (Rint). Podejœcie zaprezen-

towane przez zespó³ wroc³awski umo¿liwi³o skonstruo-
wanie modelu metrologicznego do badañ symulacyj-
nych [7] (rys. 3) – nie nadaj¹cego siê do zastosowañ dia-
gnostycznych, zaœ jego redukcja da³a w rezultacie mo-
del o znacznie mniejszej liczbie parametrów, który z ko-
lei jest bardzo interesuj¹cy jeœli chodzi o potencjalne za-
stosowanie w diagnostyce (rys. 4), poniewa¿ umo¿liwia
uzyskiwanie informacji szalenie interesuj¹cych z punk-
tu widzenia diagnostyki (np. umiejscowienia obturacji –
czyli skurczu oskrzeli wystêpuj¹cego w uk³adzie odde-
chowym).

Innym sposobem wykorzystania modelu symulacy-
jnego jest podjêta w Instytucie Biocybernetyki i In¿yni-
erii Biomedycznej PAN próba stworzenia wirtualnego
uk³adu oddechowego dla potrzeb badañ i edukacji [8].
U¿yty model uwzglêdnia pozatorakalne drogi oddecho-
we (te, wychodz¹ce poza klatkê piersiow¹), anatomicz-
ny podzia³ p³uc na 5 p³atów oraz klatkê piersiow¹. Za-
implementowane w modelu zosta³y równania umo¿li-
wiaj¹ce uwzglêdnianie zmiennoœci ciœnienia przezœcien-
nego od objêtoœci absolutnej i ciœnienia transpulmona-
lnego od aktualnej objêtoœci p³ata p³ucnego co umo¿li-
wia aproksymacjê zale¿noœci ciœnieñ od objêtoœci, a tak-
¿e dynamiczne zmiany oporów dróg przewodz¹cych
powietrze od objêtoœci.

Waldemar Tomalak
7.3.A. Modelowanie systemu oddechowego

Rys. 2. Modele wykorzystywane w diagnostyce: a) model
4-elementowy z rezystancj¹ zale¿n¹ od czêstotliwoœci; b) mo-
del 9-elementowy z wyró¿nionym segmentem klatki piersio-
wej (Rw, Cw, Iw) oraz podzia³em oporu dróg oddechowych
na opór centralny (Ru) i peryferyjny (Rp). Cm – podatnoœæ

pozatorakalnych dróg oddechowych

Rys. 4. Model zredukowany modelu z rysunku 3 (reprodukcja za zgod¹ autora – [7])

Rys. 3. Model metrologiczny uk³adu oddechowego wykorzystywany w badaniach symulacyjnych
(reprodukcja za zgod¹ autora – [7])

a)

b)



Taki wirtualny uk³ad oddechowy jest w tej chwili
wykorzystywany do stworzenia narzêdzia symulacyj-
nego. Zmieniaj¹c parametry modelu (regionalnie –
w odniesieniu do pojedynczego p³ata, lub globalnie –
dla ca³ego p³uca lub obu p³uc) generowany jest spiro-
gram obrazuj¹cy konkretne, wywo³ane w uk³adzie od-
dechowym zaburzenie. Zastosowanie takie jest bardzo
nowatorskim i nowoczesnym sposobem podejœcia –
poniewa¿ spirometria stanowi jedn¹ z najbardziej po-
pularnych i rozpowszechnionych technik diagnostycz-
nych w pulmonologii a jednoczeœnie interpretacja wy-
ników uzyskanych w czasie pomiarów spirometrycz-
nych nastrêcza sporo problemów zw³aszcza mniej doœ-
wiadczonym lekarzom [9].

Przedstawione powy¿ej podejœcie do modelowania
uk³adu oddechowego nie wyczerpuje oczywiœcie mo-
¿liwoœci podejmowania prób wykorzystywania innych
modeli. Istniej¹ doniesienia wykorzystuj¹ce modele
nieliniowe (zw³aszcza do analiz w³asnoœci elastycznych
uk³adu oddechowego w zakresie ni¿szych czêstotliwoœ-
ci), czy modeli o parametrach roz³o¿onych, uwzglêdnia-
j¹cych zjawiska akustyczne w drogach oddechowych.
Ta metodologia – ma jednak wiêksze znaczenie poz-
nawcze – a mniejsze aplikacyjne dla potrzeb diagnosty-
ki stanu uk³adu oddechowego w zdrowiu i chorobie.
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Rys. 5. Model symulacyjny uk³adu oddechowego z wykorzystaniem podzia³u anatomicznego p³uc na 5 p³atów i wyró¿nionymi
oskrzelami g³ównymi oraz pozatorakalnymi drogami oddechowymi (usta, tchawica)

(reprodukcja ba zgod¹ T. Gólczewskiego – IBIB)



7.4.A. Algorytmy komputerowe inspirowane natur¹
Barbara Fusiñska

Œwiat przyrody by³ od zawsze Ÿród³em inspiracji dla
rozwi¹zañ technicznych. Zanim skonstruowano pierw-
szy samolot, d³ugo obserwowano szybuj¹ce w powiet-
rzu ptaki, kszta³ty znane dzisiaj jako „op³ywowe” zau-
wa¿ono u stworzeñ wodnych, a projektanci kopu³ ko-
rzystaj¹ dziœ z budowy glonów zwanych okrzemkami
badaj¹c ich odpornoœæ na zgniatanie. Mo¿na stwierdziæ,
¿e natura jest najbardziej doœwiadczonym projektan-
tem, a jej konstrukcje mog¹ mieæ tysi¹ce zastosowañ.
Przestrzeñ tych zastosowañ zawiera równie¿ algorytmy
obliczeniowe.

W wielu zagadnieniach rozwi¹zywanych przez kom-
putery pojawiaj¹ siê problemy dotycz¹ce, np. ograni-
czenia czasu ich wykonania. Podejœcia bazuj¹ce na wy-
korzystaniu metafor dostarczanych przez systemy bio-
logiczne charakteryzuj¹ siê czêsto wysok¹ odpornoœci¹
na niewielkie zaburzenia danych wejœciowych, elastycz-
noœci¹ i adaptacyjnoœci¹.

Mog³oby siê wydawaæ ¿e w dobie wspó³czesnej tech-
niki komputery s¹ tak szybkie, ¿e zagadnienie czasu nie
stanowi ju¿ ¿adnego problemu. Mo¿na by pomyœleæ, ¿e
jeœli program dzia³a wolno, nale¿y po prostu przenieœæ
siê na lepszy sprzêt. A jednak czas jest kluczowym
czynnikiem prawie wszêdzie, gdzie u¿ywa siê kom-
puterów. Po pierwsze istniej¹ problemy, dla których
zwiêkszenie mocy komputera nawet wielokrotne – nie
przyniesie wymiernych skutków w postaci poprawy
szybkoœci dzia³ania. Po drugie, mocy komputerów nie
mo¿na zwiêkszaæ w nieskoñczonoœæ – istniej¹ ograni-
czenia dotycz¹ce choæby w³asnoœci krzemu, czy prêd-
koœci œwiat³a.

1. Z£O¯ONOŒÆ ALGORYTMÓW

Przyk³adem zagadnienia, które na pierwszy rzut oka
wydaje siê proste do rozwi¹zania jest tzw. problem ko-
miwoja¿era. Polega on na znalezieniu najkrótszej trasy
³¹cz¹cej okreœlone w zadaniu miasta (rys. 1). Niestety –
prostota problemu to tylko pozory. Naj³atwiej roz-
wi¹zaæ go porównuj¹c d³ugoœci wszelakich mo¿liwych
dróg, a nastêpnie jako wynik podaæ œcie¿kê najkrótsz¹.
Nadal nie wygl¹da to na zadanie, z którym nie mia³by
poradziæ sobie szybki komputer. A jednak nie istnieje
obecnie maszyna, która przy 80 miastach mog³aby zna-
leŸæ najkrótsz¹ œcie¿kê szybciej ni¿ po up³ywie milio-
nów lat.

Jeœli komiwoja¿er ma do odwiedzenia 10 miast, iloœæ
rozwa¿anych œcie¿ek wynosi 10! Przyjmuj¹c, ¿e kom-
puter jest zdolny do wykonania miliona instrukcji na se-
kundê program wykona siê w nieca³e 4 sekundy (patrz
tab. 1). Co siê jednak stanie jeœli zwiêkszona zostanie
liczba odwiedzanych miast? Wystarczy spojrzeæ na ta-
belê i przekonaæ siê jak wielkie liczby mikrosekund
mo¿e wygenerowaæ taki problem. Dla porównania –
liczba mikrosekund od wielkiego wybuchu, w którym
narodzi³ siê nasz Wszechœwiat jest rzêdu 1024.

Tabela 1
Czas potrzebny do rozwi¹zania problemu komiwoja¿era
w zale¿noœci od iloœci miast (przy za³o¿eniu, ¿e komputer

przetwarza milion instrukcji na sekundê)

Iloœæ miast 10 50 100 300

Czas
[mikrosekundy] H3,6·106 H1016 H1031 H10623

Rozwa¿any problem komiwoja¿era nie jest czyst¹
abstrakcj¹. Zwa¿ywszy na to, i¿ ju¿ liczba 25 miast sta-
nowi przypadek czasowo beznadziejny – w projektowa-
nia rzeczywistych systemów takich jak sieci telefonicz-
ne, linie monta¿owe czy uk³ady scalone, staje siê rze-
czywistoœci¹. Z³o¿onoœæ czasowa algorytmów nie jest
co prawda tematem rozdzia³u, jednak poruszone powy-
¿ej kwestie pozwalaj¹ uzmys³owiæ sobie istnienie pro-
blemów jakie mog¹ przysporzyæ pewne zagadnienia.

Rys. 1. Problem komiwoja¿era



Standardowe in¿ynierskie podejœcia w opisywanym
przypadku nie rokuj¹ wielkich nadziei na sensowny
czas wykonania algorytmu – nale¿y wiêc szukaæ zu-
pe³nie innych rozwi¹zañ.

2. W POSZUKIWANIU OPTIMUM

Problemy takie jak poszukiwanie najkrótszej œcie¿ki na-
le¿¹ do klasy zagadnieñ optymalizacji kombinatorycz-
nej, bêd¹cych szczególnym rodzajem problemów opty-
malizacyjnych. Optymalizacja polega na znalezieniu
wartoœci maksymalnej (lub minimalnej) pewnej funkcji
nazywanej funkcj¹ celu. Przedstawiony na rysunku 2
wykres tzw. funkcji Rastrigina obrazuje trudnoœci jakie
napotkaæ mo¿na przy poszukiwaniu optimum. Funkcja
ta posiada wartoœæ najmniejsz¹ w punkcie (0,0,0), jed-
nak zanim algorytm przeszukiwania znajdzie to mini-
mum globalne, mo¿e napotkaæ wiele minimów lokalnych.

Istnieje wiele sposobów rozwi¹zywania zadañ opty-
malizacyjnych, z których wyró¿nia siê dwie podstawo-
we ich klasy: metody analityczne (matematyczne), nu-
meryczne (realizowane z wykorzystaniem komputera),
wyliczeniowe (w tym przegl¹d zupe³ny) i losowe. Nie-
stety w wiêkszoœci sposoby te obarczone s¹ problemami.
Metody matematyczne na przyk³ad mog¹ byæ stosowane

jedynie do w¹skiego spektrum funkcji, metody nume-
ryczne charakteryzuj¹ siê brakiem odpornoœci na mini-
ma lokalne, natomiast algorytmy wyliczeniowe – du¿¹
z³o¿onoœci¹ obliczeniow¹. Cechy te przyczyni³y siê do
intensywnego poszukiwania rozwi¹zañ bardziej efek-
tywnych. Algorytmy ewolucyjne, mrówkowe i immu-
nologiczne, posiadaj¹c zarówno cechy metod determi-
nistycznych jak i losowych, daj¹ szansê na znalezienie
rozwi¹zañ przybli¿onych w akceptowalnym czasie.

Warto wspomnieæ o regule no free lunch, która
mówi, ¿e nie istniej¹ algorytmy dzia³aj¹ce z du¿¹ sku-
tecznoœci¹ niezale¿nie od uwarunkowania zadania (co
przedstawiono na rys. 3). Dlatego te¿ rzeczywiste im-
plementacje algorytmów inspirowanych natur¹ skupiaj¹
siê najczêœciej na rozwi¹zywaniu konkretnej klasy pro-
blemów, wykorzystuj¹c wiedzê o nich w konstrukcji
algorytmu.

Zarówno algorytmy ewolucyjne, mrówkowe jak
i immunologiczne powsta³y z obserwacji i próbie na-
œladowania procesów zachodz¹cych w œwiecie natury.
Bo dlaczego nie podejrzeæ i nie wykorzystaæ tego co od
dawna dzia³a i dzia³a dobrze? Algorytmy ewolucyjne
stanowi¹ metodê rozwi¹zywania problemów wzorowa-
n¹ na naturalnej ewolucji – s¹ procedurami poszukiwañ
opartymi na mechanizmach doboru naturalnego i dzie-
dziczenia.
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Rys. 3. Porównanie efektywnoœci (performance) metody ogólnej (general-purpose algorithm), zachowuj¹cej stale sprawnoœæ
w pobli¿u œredniej efektywnoœci (average) oraz metody wyspecjalizowanej (highly specialized algorithm) uwzglêdniaj¹cej

specyficzne cechy zadania

Rys. 2. Wykres funkcji Rastrigina



Dzia³anie algorytmów mrówkowych oparte jest na
zachowaniu kolonii mrówek przy poszukiwaniu najkró-
tszej drogi prowadz¹cej do mrowiska, a algorytmy im-
munologiczne opieraj¹ siê na regu³ach uk³adu odpor-
noœciowego rz¹dz¹cych dzia³aniem limfocytów.

3. ALGORYTMY EWOLUCYJNE

Czas zwiêkszonego zainteresowania algorytmami ewo-
lucyjnymi to lata 90, jednak ich pocz¹tki siêgaj¹ okresu
lat 70., kiedy to równolegle w wielu oœrodkach rozwija-
ne by³y: algorytmy genetyczne (David Goldberg, USA)
[1], strategie ewolucyjne (Lawrence J. Fogel, USA) [2]
i programowanie ewolucyjne (Ingo Rechenberg i Hans
Paul Schwefel, Niemcy) [3, 4]. Ich powstanie by³o skut-
kiem poszukiwañ alternatywnych sposobów obliczeñ
i podobieñstwem do klasycznych procesów ewolucji.
Obecnie nie spotyka siê ju¿ czêsto pierwotnych postaci
tych algorytmów. Zauwa¿ono ich podobieñstwo i za-
czêto ³¹czyæ ró¿ne mechanizmy. Obecnie znane s¹ pod
wspóln¹ nazw¹ algorytmów ewolucyjnych.

Ze wzglêdu na prostotê schematu algorytmy ewolu-
cyjne mog¹ byæ zastosowane w ró¿nych dziedzinach
omijaj¹c problemy pojawiaj¹ce siê przy u¿yciu kla-
sycznych metod obliczeniowych. Znalaz³y praktyczne
zastosowanie w poszukiwaniu przestrzeni alternatyw-
nych rozwi¹zañ przy zagadnieniach planowania tras,
sterowania, w badaniach operacyjnych czy przy projek-
towaniu kszta³tu komory silnika odrzutowego. Algoryt-
my ewolucyjne okreœlane s¹ mianem algorytmów ostat-
niej szansy, co oznacza, ¿e powinny byæ wykorzystane
jeœli nie istniej¹ efektywne analityczne sposoby rozwi¹-
zywania rozwa¿anego problemu. Przydatny staje siê
fakt, i¿ mog¹ byæ wykorzystane w przypadku gdy wie-
dza o problemie jest niepe³na lub znikoma – mo¿na wte-
dy zastosowaæ standardowe kodowanie i operatory ge-
netyczne.

Zarówno mechanizmy dzia³ania jak i terminologia
algorytmów zosta³a zainspirowana genetyk¹ jak i ewo-
lucj¹. Dzia³anie algorytmu polega na przetwarzaniu po-
pulacji osobników reprezentuj¹cych rozwi¹zanie okreœ-
lonego problemu. Ka¿dy z osobników posiada genotyp,
który wraz z czynnikami œrodowiskowymi (warunki za-
dania, chwilowe rozwi¹zania) tworzy fenotyp, który
z kolei podlega ocenie œrodowiska. Wartoœci tej oceny
okreœlane s¹ mianem przystosowania osobnika. Geno-
typ sk³ada siê z chromosomów (z których ka¿dy stanowi
zbiór jednostek zwanych genami), zawieraj¹cych zarów-
no informacje o fenotypie jak i o specyficznych warun-
kach wykonania algorytmu.

Dzia³anie algorytmu ewolucyjnego (przedstawione
na rys. 4) rozpoczyna siê losow¹ lub zale¿n¹ od œrodo-
wiska inicjalizacj¹ populacji osobników (populacja po-
cz¹tkowa) oraz jej ocen¹ . Nastêpnie w pêtli wykonywa-
ne s¹ nastêpuj¹ce kroki:
1. reprodukcja, czyli powielenie osobników populacji

(nazywanych osobnikami rodzicielskimi), zazwy-
czaj proporcjonalne do wartoœci ich przystosowania,

2. operacje genetyczne, którym podlegaj¹ osobniki
rodzicielskie,

3. ocena powsta³ej populacji potomnej,
4. sukcesja, czyli wybór osobników do nowej sytuacji

bazowej, która mo¿e sk³adaæ siê zarówno z populacji
bazowej jak i osobników ze starej populacji.

W fazie reprodukcji (np. w algorytmach genetycznych)
lub sukcesji (np. w strategiach ewolucyjnych) mo¿e
wyst¹piæ selekcja osobników do nowej populacji. Se-
lekcja i operatory genetyczne reprezentuj¹ rozmna¿anie
siê osobników – w wyniku ich dzia³ania materia³ gene-
tyczny jest przekazywany nastêpnym pokoleniom. De-
cyduj¹ o dzia³aniu algorytmu i maj¹ najwiêkszy wp³yw
na jego zbie¿noœæ. Krzy¿owanie dzia³a przynajmniej na
dwóch osobnikach produkuj¹c potomstwo zbudowane
z wymieszania odpowiednich chromosomów rodziców.
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Rys. 4. Schemat algorytmu ewolucyjnego



Mutacja polega na niewielkiej zmianie chromosomu
i odbywa siê z pewnym niewielkim prawdopodobieñ-
stwem dla ka¿dego genu. Warunkiem zakoñczenie dzia-
³ania algorytmu mo¿e byæ np. odpowiednio wysoka wa-
rtoœæ przystosowania osobników, osi¹gniêcie konkret-
nej iloœci iteracji lub stagnacja algorytmu.

Schemat prostego algorytmu genetycznego (simple
genetic algorithm – SGA) zaproponowany zosta³ przez
Johna Hollanda w 1975 r. [5]. Nie zosta³ okreœlony
sztywno sposób kodowania, lecz w najbardziej popular-
nych wersjach stosuje siê reprezentacjê binarn¹. Chro-
mosom jest wtedy sekwencj¹ bitów – np. w zadaniu
optymalizacji funkcji rzeczywistej mo¿e to byæ repre-
zentacja liczby.

Z t¹ specyficzn¹ reprezentacj¹ zwi¹zany jest zatem
sposób wykonania operatorów genetycznych dla SGA.
Mutacja polegaæ mo¿e na losowej zmianie genu na war-
toœæ przeciwn¹ i byæ wykonywana dla ka¿dego genu z pew-
nym (zwykle bardzo ma³ym) prawdopodobieñstwem.

Krzy¿owanie stosowane jest do pary osobników ro-
dzicielskich. Wzorowane na wymianie kodu genetycz-
nego DNA, produkuje dwójkê potomków, których chro-
mosomy sk³adaj¹ siê z czêœci chromosomów przodków.
Rysunek 7 pokazuje dwie wersje tego operatora – z jed-
nym i dwoma punktami rozciêcia.

Oprócz operatorów genetycznych Holland zapropo-
nowa³ mechanizm selekcji nazywanej proporcjonaln¹.
Prawdopodobieñstwo wybrania osobnika do polucji ro-
dzicielskiej jest proporcjonalne do jego jakoœci na tle in-
nych osobników. Przypomina to grê w ruletkê (rys. 8),
st¹d inna nazwa tego procesu to selekcja ruletkowa.

Liczbowa wartoœæ prawdopodobieñstwa dla kon-
kretnego osobnika wyra¿ona jest wzorem:

P x
Fitt x

Fitt y
y X

( )
( )

( )
,�

I!

gdzie:
Fitt(y) – wartoœæ funkcji przystosowania dla

osobnika y,
x – rozpatrywany osobnik,
X – zbiór osobników populacji.

4. ALGORYTMY MRÓWKOWE

Powstanie sztucznych systemów mrówkowych zainspi-
rowane zosta³o naturalnym zachowaniem kolonii mró-
wek, a ich dzia³anie naœladuje omijanie przeszkód przez
owady i poszukiwanie najkrótszej drogi do mrowiska.
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Rys. 5. Chromosom z kodowaniem binarnym

Rys. 6. Dzia³anie operatora mutacji

Rys. 7. Dzia³anie operatora krzy¿owania: a) krzy¿owanie jed-
nopunktowe (one-point crossover), b) krzy¿owanie dwu-

punktowe (two-point crossover)

Rys. 8. Selekcja ruletkowa dla funkcji przystosowania f(x) = 2(x2 + 1)



Pierwszy algorytm mrówkowy stworzony zosta³ przez
M. Dorigo, V. Maniezzo i Colorniego w 1991 roku [6]
jako sposób rozwi¹zania problemu komiwoja¿era. Pon-
iewa¿ wersja ta nie by³a u¿yteczna przy du¿ych proble-
mach, usprawniono ja m. in. o specyficzne mechanizmy
wyszukiwania lokalnego. Obecnie systemy te wykorzy-
stuje siê przy wielu problemach optymalizacji globalnej.
Stanowi¹c dobry przyk³ad wykorzystania inteligencji
masowej, mog¹ rozwi¹zywaæ wiele kwestii pocz¹wszy
od poszukiwania najkrótszej œcie¿ki w problemie komi-
woja¿era po wyznaczanie tras w sieciach komunikacyj-
nych.

Naturalny proces poszukiwania najkrótszej œcie¿ki
bazuje na fakcie, i¿ niektóre gatunki mrówek pozosta-
wiaj¹ na pod³o¿u substancjê zwan¹ feromonem. Powo-
duje to, i¿ mrówki, które w œrodowisku poruszaj¹ siê za
pomoc¹ wêchu zachêcone s¹ do trzymania siê tej trasy,
na której znajduje siê najwiêksze stê¿enie feromonu. Na
nieu¿ywanych œcie¿kach substancja zanika, podczas
gdy te najczêœciej u¿ywane zostaj¹ wzmacniane przez
pozostawianie na nich coraz wiêkszej iloœci feromonu.

Wybór najkrótszej œcie¿ki staje siê utrudniony, gdy
dotychczasowa trasa zostaje zatarasowana przez przesz-
kodê. Mrówki musz¹ podj¹æ decyzjê, czy omin¹æ j¹ z le-
wej czy z prawej strony. Jeœli poruszaj¹ siê z t¹ sam¹
prêdkoœci¹ – te które szybciej wróc¹ do mrowiska po-
zostawi¹ wiêcej feromonu na krótszej œcie¿ce. Skut-
kiem tego pozosta³e, a w koñcu wszystkie mrówki bêd¹
chêtniej wybieraæ w³aœnie tê trasê ze wzglêdu na naj-
wiêksz¹ koncentracjê znajduj¹cego siê na niej feromo-
nu (substancji semiochemicznej).

Podobieñstwo sztucznych systemów do modelu praw-
dziwych mrówek polega g³ównie na uto¿samieniu
mrówek z rozwi¹zaniami problemu, a œlady pozosta-
wianych przez nie feromonów z pamiêci¹ uaktualnian¹
przy budowie nowych rozwi¹zañ. Centralny proces za-
rz¹dzaj¹cy odpowiada królowej mrowiska. Populacja
mrówek odbiera dane ze œrodowiska, buduje nowe roz-
wi¹zania i przesy³a wyniki do procesu zarz¹dzaj¹cego.
Proces królowej natomiast inicjalizuje populacjê, a tak¿e

kieruje wykonaniem algorytmu, zasobami pamiêci i po-
wtarzaniem algorytmu dopóki nie nast¹pi spe³nienie
warunku jego koñca.

Na pocz¹tku inicjalizowana jest populacja mrówek,
które w ka¿dym kroku algorytmu (dopóki nie zostanie
spe³niony warunek stopu) konstruuj¹ œcie¿ki ze stanu
pocz¹tkowego do koñcowego. Korzystaj¹ przy tym z ta-
blicy ruchów mrówki (ant routing table) i probabilisty-
cznej zasady wyboru kolejnego ruchu. Œcie¿ka zostaje
wzmocniona w przypadku budowy rozwi¹zania kolej-
nej mrówki lub gdy wszystkie mrówki skonstruuj¹ roz-
wi¹zania.

5. ALGORYTMY IMMUNOLOGICZNE

Podobnie jak algorytmy ewolucyjne i mrówkowe, algo-
rytmy immunologiczne zainspirowane zosta³y przez
procesy zachodz¹ce w przyrodzie. Immunologia jest
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Rys. 9. Omijanie przeszkód przez mrówki

Rys. 10. Schemat blokowy algorytmu mrówkowego



nauk¹ badaj¹c¹ mechanizmy odpornoœci organizmu,
jednak ze wzglêdu na zdolnoœci systemu odpornoœcio-
wego do uczenia siê i adaptacji do zmiennego otoczenia
zainteresowano siê ni¹ równie¿ w krêgach matematycz-
nych i informatycznych.

Pierwsza praca na temat sztucznych systemów im-
munologicznych napisana zosta³a przez Irene Stadnyk
w 1986 r. [7] i opisywa³a algorytm immunologiczny
rozpoznaj¹cy wzorce. Sztuczne systemy immunolo-
giczne zosta³y tak¿e komercyjnie wykorzystane w iden-
tyfikacji wirusów komputerowych, uczeniu maszyno-
wym, wnioskowaniu w czasie rzeczywistym, czy wy-
krywaniu ró¿nego rodzaju anomalii.

Zadaniem naturalnego systemu odpornoœciowego
jest ochrona ¿ywego organizmu przed dzia³aniem ob-
cych struktur. Wszystkie cz¹stki wywo³uj¹ce reakcjê
immunologiczn¹, nazywane s¹ antygenami. Zasada dzia-
³ania systemu polega na rozpoznawaniu obcych anty-
genów i odpowiedniej reakcji na nie. W rozpoznawaniu
i eliminacji obcych organizmów uczestniczy kilka typów
komórek immunologicznych – nazywanych limfocyta-
mi, które kr¹¿¹c swobodnie w p³ynach ustrojowych
tworz¹ rozproszony system niezale¿nych detektorów.
Oznacza to, ¿e system immunologiczny nie posiada
scentralizowanej kontroli, a wszystkie jego komórki
mog¹ siê dowolnie przemieszczaæ. Napotykaj¹c na swej
drodze antygeny, rozpoznaj¹ je i pomagaj¹ eliminowaæ,
przy czym mog¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ w skali lokalnej.

Podstawowymi sk³adnikami warstwy adaptacyjnej
systemu immunologicznego s¹ dwa rodzaje komórek
immunologicznych – limfocyty typu B i T. Pod wzglê-
dem budowy nie wykazuj¹ znacznych ró¿nic, g³ównym
obszarem zró¿nicowania jest ich funkcjonalnoœæ. Lim-
focyty typu T aktywuj¹ system, aby podj¹³ akcje ob-
ronne, limfocyty typu B przystêpuj¹ wtedy do niszcze-
nia patogenów wytwarzaj¹c przeciwcia³a. Proces wy-
boru odpowiednich przeciwcia³ ma nazwê pierwotnej
odpowiedzi immunologicznej – jest on d³ugotrwa³y.
Oprócz adaptacji system immunologiczny posiada pa-
miêæ – przez to przy nastêpnym spotkaniu z antygenem
– ma pewn¹ pamiêæ na jego temat i umie odpowiednio
reagowaæ. Reakcja polega na wytwarzaniu specjalnych
przeciwcia³, które dzia³aj¹ doœæ wybiórczo – s¹ dopaso-
wane do konkretnego typu przeciwcia³a. Proces ten nosi
nazwê wtórnej odpowiedzi immunologicznej – jest
du¿o szybsza i bardziej skuteczna.

Wprowadzaj¹c konkurencjê system staje siê samo-
reguluj¹c¹ siê struktur¹ dotycz¹c¹ pozostawiania i usu-
wania osobnika z populacji. Jeœli to co zosta³o zapa-
miêtane nie zostanie wzmocnione – bêdzie w koñcu
z populacji usuniête. Dodatkowo równie¿ limfocyty
o ma³ej skutecznoœci s¹ usuwane z systemu.

W odpowiedzi na pojawiaj¹cy siê antygen aktywo-
wane s¹ odpowiednie do jego typu limfocyty B, które
zaczynaj¹ siê intensywnie dzieliæ produkuj¹c wiele krót-
ko ¿yj¹cych klonów. Nastêpuje wtedy faza hipermutacji

– bardzo intensywnej mutacji prowadz¹cej do wytwo-
rzenia najlepiej przystosowanych przeciwcia³. Klony
s³abo wi¹¿¹ce antygen zostaj¹ usuniête, natomiast klony
o wysokim stopniu przystosowania uaktywniaj¹ prze-
ciwcia³a do walki z antygenem. Z kolei komórki pamiê-
ciowe pozostaj¹ w organizmie przez d³u¿szy czas i bior¹
aktywny udzia³ we wtórnej odpowiedzi immunologic-
znej. Mechanizm ten nosi nazwê selekcji klonalnej.
Mog¹ zaistnieæ sytuacje, w których niektóre limfocyty
ulegaj¹ stymulacji poprzez komórki w³asne organizmu.
Istnieje wiêc dzia³aj¹cy w stosunku do nich mechanizm
selekcji negatywnej usuwaj¹cy b³êdnie klasyfikuj¹ce
limfocyty.

Cechy naturalnego systemu odpornoœciowego takie
jak rozproszona detekcja anomalii, adaptacyjnoœæ czy
prostota reprezentacji spowodowa³y, i¿ sta³y siê przed-
miotem rozwa¿añ informatyków. Algorytmy bazuj¹ce
na selekcji klonalnej mog¹ byæ wykorzystane w rozwi¹-
zywaniu problemów optymalizacji kombinatorycznej
(np. problemu komiwoja¿era). Selekcja negatywna mo¿e
natomiast byæ pomocna w detekcji anomalii. W³aœnie te
dwa mechanizmy by³y podstaw¹ do stworzenia tzw.
klasycznych algorytmów immunologicznych.

Aby skonstruowaæ sztuczny system immunologic-
zny nale¿y okreœliæ reprezentacjê komponentów, funk-
cje dopasowania, a tak¿e procesy adaptacji zarz¹dzaj¹ce
dynamik¹ dzia³ania docelowo maj¹ce doprowadziæ do
jak najlepszego rozwi¹zania. Limfocyty s¹ reprezento-
wane zwykle przez zbiór cech stanowi¹cych dziedzinê
problemu, s¹ to wiêc wektory liczb ca³kowitych, rze-
czywistych czy binarnych lub bardziej skomplikowane
struktury. Nie ma zwykle rozró¿nienia na limfocyty
typu B i T, przy czym najczêœciej uto¿samia siê je z po-
jêciem przeciwcia³a.
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Rys. 11. Mechanizm selekcji klonalnej i negatywnej



Dla przyk³adu dzia³ania typowego systemu immuno-
logicznego przestawiæ mo¿na algorytm selekcji klonal-
nej. Ma na celu ewolucjê rozwi¹zañ dopasowuj¹c je do
okreœlonego celu i wykorzystany mo¿e zostaæ w realiza-
cji ró¿nych systemów obliczeniowych.

Algorytm odbywa siê w kilku krokach:
1. inicjalizacja populacji rozwi¹zañ (przeciwcia³),
2. wybór najlepszych osobników populacji,
3. klonowanie wybranych rozwi¹zañ – najczêœciej

w iloœci proporcjonalnej do jakoœci,
4. hipermutacja sklonowanych osobników – zazwyczaj

bardziej prawdopodobna dla tych, które s¹ najlepiej
przystosowane,

5. wybór ulepszonych osobników i stworzenie z nich
komórek pamiêciowych,

6. zast¹pienie w populacji pewnej iloœci osobników
klonami rozwi¹zañ – zwykle z prawdopodobieñ-
stwem zast¹pienia wiêkszym jeœli osobnik ma ni¿szy
stopieñ przystosowania,

7. jeœli nie zosta³ spe³niony warunek koñca – powrót do
kroku 2.

Hipermutacja gwarantuje lepsze przeszukiwanie
przestrzeni rozwi¹zañ przez zachowanie odpowiedniej
ró¿norodnoœci populacji. W niektórych populacjach nie
wyró¿nia siê komórek pamiêciowych, wiêc nie jest wy-
konywany krok 5.

£¹cz¹c klasyczne algorytmy immunologiczne z in-
nymi mechanizmami np. z algorytmami genetycznymi
mog¹ byæ tworzone systemy hybrydowe. Ciekawym
uzupe³nieniem jest zastosowanie operatora wiekowania,
który symuluje eliminacjê rozwi¹zañ nie wykazuj¹cych
poprawy, czym mo¿e regulowaæ zbie¿noœæ algorytmu.
W podejœciu bazuj¹cym na in¿ynierii immunologicznej
nacisk k³adziony jest nie na szczegó³y rozwi¹zywanego
problemu (jak w klasycznych metodach) lecz na ogólny
zarys jego dzia³ania. Konstruowane systemy s¹ zdolne
do adaptacji i ewolucji przy jednoczesnym zachowaniu
stabilnoœci. Ich dzia³anie pozwala na podtrzymywaniu
efektywnych wzorców wykorzystuj¹c informacjê za-
wart¹ w stawianym problemie.

Przedstawione algorytmy stanowi¹ alternatywny do
konwencjonalnych metod analitycznych i numerycznych
sposób poszukiwania rozwi¹zañ. S¹ z powodzeniem
wykorzystywane jeœli tradycyjne mechanizmy s¹ nie-
efektywne lub napotykaj¹ na bariery z³o¿onoœci obli-
czeniowej. Jak wiele metod maj¹ swoje wady, w tym
doœæ czêsto brak odpornoœci na zbie¿noœæ do optimów
lokalnych. Jak ju¿ wspomniano wczeœniej wiele metod
obliczeniowych mo¿na ze sob¹ ³¹czyæ niweluj¹c jeœli to
mo¿liwe wzajemne wady. Powsta³y w ten sposób np.
systemy fuzzy-genetic, sterowniki rozmyto-neuronowe(,)
czy algorytmy immunologiczno-genetyczne.
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Rys. 12. Warstwowa struktura sztucznego systemu immunologicznego



7.4.B. Algorytmy komputerowe inspirowane natur¹
Joanna Jaworek

1. CO TO JEST ALGORYTM?

S³owo algorytm pochodzi od nazwiska Muhammeda
ibn Musa Alchwarizmiego (rys. 1), matematyka pers-
kiego z IX wieku. To dziêki jego dzie³om Europejczycy
zapoznali siê tak¿e z wykonywaniem dzia³añ w syste-
mie dziesiêtnym.

Algorytmem nazywamy precyzyjny opis czynnoœci
oraz przetwarzanych danych umo¿liwiaj¹cy rozwi¹za-
nie konkretnego zadania.

Najpopularniejsz¹ form¹ przedstawiania algorytmu
jest schemat blokowy, który w graficzny sposób repre-
zentuje pewn¹ sieæ powi¹zañ i uwarunkowañ.

W zale¿noœci od budowy rozró¿niamy schematy
blokowe;

– proste (sekwencyjne) – kolejnoœæ realizacji posz-
czególnych operacji jest œciœle okreœlona i ¿adna
z nich nie mo¿e byæ pominiêta ani powtórzona.

– z rozwidleniem – zawiera przynajmniej jeden blok
warunkowy do wyboru jednej z kilku mo¿liwych
dróg realizacji.

– z pêtl¹ – w trakcie realizacji konieczne jest powtó-
rzenie niektórych operacji ró¿ni¹cych siê jedynie
zestawem danych.

– z³o¿one – bêd¹ce kombinacj¹ powy¿szych struktur.

Algorytm jest baz¹ dla tworzenia oprogramowania –
to na poziomie jego opracowywania tworzone s¹ wszy-
stkie wymagania, jakie ma spe³niaæ program. Najprost-
szy program nie powstanie bez algorytmu, natomiast
algorytm istnieje nawet, jeœli nie zosta³ zrealizowany
(zaimplementowany) w ¿adnym jêzyku programowania.

Implementacja jest to sposób realizacji algorytmu
w danym, konkretnym jêzyku programowania. Dany
algorytm mo¿na równie¿ zrealizowaæ (lepiej lub gorzej)
w innym jêzyku programowania.

Warunkiem poprawnoœci algorytmu jest jego:
– jednoznacznoœæ – ten sam wynik dla tych samych

danych uzyska ka¿dy procesor rozumiej¹cy jêzyk
zapisu algorytmu,

– skoñczonoœæ – algorytm zakoñczy siê po skoñczo-
nej liczbie kroków dla ka¿dego dopuszczalnego
zestawu danych,

– wykonywalnoœæ – w algorytmie wykorzystuje siê
tylko operacje zrozumia³e i realne do wykonania
przez komputer.

2. ALGORYTMY INSPIROWANE NATUR¥

Inspiracja wynikaj¹ca z obserwacji natury ma swoje
odbicie równie¿ w algorytmice. Zw³aszcza, gdy do roz-
wi¹zywania niektórych problemów standardowe algo-
rytmy s¹ nieznane lub maj¹ zbyt d³ugi czas dzia³ania.
Wynikiem fascynacji niektórymi zjawiskami w przy-
rodzie i prób¹ ich numerycznego modelowania z jednej
strony, a wykorzystanie mechanizmów wystêpuj¹cych
w przyrodzie poprzez analogie do rozwi¹zañ niektórych
problemów z drugiej, s¹ najbardziej w tej chwili znane
algorytmy ewolucyjne, mrówkowe czy immunologicz-
ne. Oto ich krótka charakterystyka.

Algorytmy ewolucyjne

Zasada ich dzia³ania naœladuje mechanizmy doboru
naturalnego i dziedzicznoœci. Algorytm genetyczny roz-
poczyna pracê przez porównanie licznych pocz¹tkowych
projektów z ustalonym wczeœniej zespo³em kryteriów
oceny. Projekty najbardziej pasuj¹ce do tych kryteriów
s¹ selekcjonowane i poddawane niewielkim losowym
zmianom „mutacjom” i „reprodukcji”. W wyniku „krzy-
¿owania siê” pochodz¹cej od „rodziców” informacji,
jak i przypadkowym „mutacjom” powstaj¹ nowe wa-
rianty projektów, które ponownie oceniane s¹ przez
ustalone kryteria, a te najlepsze selekcjonowane s¹ do
dalszej „ewolucji”. Genetyczny algorytm powtarza ten
schemat tak d³ugo, a¿ pojawi siê optymalny projekt, to
jest najlepiej spe³niaj¹cy za³o¿one wczeœniej kryteria
oceny. Mamy tu, wiêc do czynienia ze swoistym proce-
sem optymalizacji.

Rys. 1. Muhammed ibn Musa Alchwarizmi
�ród³o: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/PictDisplay

/Al-Khwarizmi.html
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Rys. 2. Algorytm genetyczny
�ród³o: http://www.pckurier.pl/archiwum/artykuly/glowinski%5Fcezary/1999%5F03%5F14/



Podstawowe zastosowanie:
– problemy NP trudne, tj. posiadaj¹ce niedeterminis-

tyczne algorytmy o z³o¿onoœci wielomianowej1,
– projektowanie genetyczne
– projektowanie obwodów elektrycznych
– rekonstrukcja oraz analiza obrazów

Algorytmy mrówkowe

W programie podobnie jak w rzeczywistoœci mrówki
¿yj¹ w zorganizowanej spo³ecznoœci, w której ka¿da
z nich odgrywa przypisan¹ sobie rolê, przyczyniaj¹c siê
do w³aœciwego funkcjonowania ca³ego mrowiska. Pod-
czas poszukiwania po¿ywienia lub regulacji dzia³ania
spo³ecznoœci, korzystaj¹ z substancji semiochemicz-
nych m.in. feromonów. W czasie wêdrówki od mrowis-
ka do po¿ywienia znacz¹ sw¹ drogê, a kolejne mrówki
przy podejmowania decyzji wybieraj¹ drogê, o wiêkszej
koncentracji feromonu. Najkrótsza (optymaln¹) trasê
charakteryzuje siê najwy¿szym stê¿enie feromonu.

Podstawowe zastosowanie:
– optymalizacja – np. rozwi¹zanie problemów TSP

(komiwoja¿era) i podobnych,
– klasyfikacja i grupowanie danych,
– znajdowanie aproksymacji nieznanych funkcji.

Algorytmy immunologiczne

Wykorzystuj¹ mechanizmy zaczerpniête z immunologii
– sterowanie populacj¹ przeciwcia³, aby doprowadziæ
do otrzymania rozwi¹zania. Najczêœciej realizowanymi
procesami systemu immunologicznego s¹ selekcja klo-
nalna i selekcja negatywna.

Podstawowe zastosowanie:
– rozpoznawanie obrazów, detekcja anomalii
– eksploracyjna analiza danych,
– kompresja danych,
– immunologiczne algorytmy genetyczne,
– immunologiczna optymalizacja.

3. ALGORYTMY PRZYSZ£OŒCI

„Przewidywanie jest trudne, zw³aszcza przewidywa-
nie przysz³oœci” (Yogi Berra).

Szybko rozwijaj¹ce siê sieci neuronowe, które zo-
sta³y opisane w rozdziale 6.4, s¹ równie¿ dziedzictwem
algorytmów inspirowanych natur¹. Ich zdolnoœæ do
uczenia i samo uczenia siê stworzy³a nowe wyzwanie,
tj. tworzenie sztucznej inteligencji.

Sztuczna Inteligencja (AI – Artificial Intelligence)
to technologia i kierunek badañ informatycznych, które-
go zadaniem jest „konstruowanie maszyn, o których
dzia³aniu da³oby siê powiedzieæ, ¿e s¹ podobne do ludz-
kich przejawów inteligencji”.
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Rys. 3. Wizualna metafora sztucznej inteligencji
�ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuczna_inteligencja

1 Z³o¿onoœæ algorytmu okreœla, jak wiele operacji bêdzie musia³ wykonaæ komputer, zanim znajdzie potrzebny wynik. Ta iloœæ
operacji oczywiœcie zale¿y od tego, dla jak wielu danych algorytm ma byæ wykonany. Zawsze jest tak, ¿e czas wykonania
wzrasta gdy zwiêksza siê liczba danych, dla których trzeba wykonaæ dzia³ania przewidziane w algorytmie, natomiast z³o¿o-
noœæ algorytmu pokazuje, jak szybki jest ten wzrost. Jeœli czas wykonania jest po prostu proporcjonalny do iloœci danych to
mówimy o z³o¿onoœci liniowej. Niektóre zadania wymagaj¹ czasu wykonania proporcjonalnego do kwadratu liczby danych
(tak¹ z³o¿onoœæ maj¹ wszystkie proste algorytmy sortowania) i wtedy zadanie stoj¹ce przed komputerem jest trudne przy
du¿ej liczbie danych. Ale ogólnie jeœli czas wykonania (albo iloœæ czynnoœci, jakie trzeba wykonaæ) dadz¹ siê oszacowaæ do-
wolnym wielomianem, którego argumentem jest liczba danych – to odpowiednio mocny komputer poradzi sobie z ka¿dym
takim zadaniem. Niestety zdarzaj¹ siê algorytmy, w których czas wykonania wzrasta znacznie szybciej, ni¿ móg³by to opisaæ
jakikolwiek wielomian. Na przyk³ad czas rozwi¹zywania ³amig³ówki znanej pod nazw¹ „wie¿e Hanoi” wzrasta wyk³adniczo
wraz ze wzrostem liczby koniecznych do prze³o¿enia kr¹¿ków. To oznacza, ¿e przy niewielkiej nawet liczbie danych kom-
puter musia³by nieprzerwanie liczyæ przez miliony lat, ¿eby znaleŸæ rozwi¹zanie! Takich zadañ po prostu rozwi¹zaæ siê nie
da. Natomiast wspomniane wy¿ej problemy NP-trudne maj¹ to do siebie, ¿e algorytmu który by je rozwi¹za³ w czasie wie-
lomianowym nie mamy (wiêc dok³adne rozwi¹zanie jest nieosi¹galne), ale mo¿na czêsto skutecznie zgadn¹æ rozwi¹zanie
przy pomocy algorytmu o z³o¿onoœci wielomianowej. Zgadywanie jednak raz siê uda, a innym razem nie – dlatego mówi siê,
¿e s¹ to algorytmy niedeterministyczne.



Istniej¹ dwa ró¿ne podejœcia do pracy nad AI.
1) tworzenie ca³oœciowych modeli matematycznych

analizowanych problemów i implementowanie ich
w formie programów komputerowych maj¹cych rea-
lizowaæ konkretne cele.

2) tworzenia struktur i programów „samo ucz¹cych siê”,
takich jak sieci neuronowe oraz opracowywania pro-
cedur rozwi¹zywania problemów poprzez „uczenie”
takich programów, a nastêpnie uzyskiwanie od nich
odpowiedzi na „pytania”.

Do³¹czenie do narzêdzi wspomnianych wy¿ej algo-
rytmów ewolucyjnych, mrówkowych czy immunolo-
gicznych mia³o ogromny wp³yw na postêp prac nad AI.

Podstawowe zastosowanie AI:
– rozpoznawanie mowy, osób i obrazów,
– uczenie sieci neuronowych i maszyn,
– maszynowe t³umaczenie tekstów,
– sterowania przebiegiem procesów technologicznych.

Sztuczne ¿ycie (AL – Artificial Life) to dziedzina
nauki, która zajmuje siê badaniem zjawisk ¿ycia, symu-
lowaniem procesów biologicznych oraz tworzeniem
systemów opartych na zachowaniach charakterystycz-
nych dla naturalnych ¿ywych organizmów. ¯ycie w ka¿-
dym swoim przejawie i na ka¿dej p³aszczyŸnie opiera
siê na prostych interakcjach pomiêdzy poszczególnymi
jednostkami, które wzajemnie na siebie wp³ywaj¹. Ta
prosta zasada obowi¹zuje w niezwykle z³o¿onym i ró¿-
norodnym œwiecie ¿ywych organizmów.

Podobne zasady wykorzysta³ w 1968 roku brytyjski
matematyk John Conway, tworz¹c Grê w ¯ycie (Game
of Life). Polega ona na stosowaniu okreœlonych regu³
dla ka¿dego kwadratu reprezentuj¹cego komórkê
w pewnej siatce. Te regu³y to:

– Ka¿dy bia³y kwadracik (komórka) jest ¿ywy. Ka¿-
da czarna komórka jest martwa.

– Ka¿da komórka ma oœmiu s¹siadów.
– Ka¿da komórka mo¿e jako ¿ywa przejœæ do nastêp-

nej generacji, je¿eli jej dwóch lub trzech s¹siadów
to ¿ywe komórki.

– Jeœli wiêcej ni¿ trzy (zat³oczenie) lub mniej ni¿
dwie (izolacja) s¹siednie komórki s¹ ¿ywe, to ko-
mórka umiera.

– Ka¿da martwa komórka mo¿e zostaæ o¿ywiona,
je¿eli jej trzech s¹siadów to ¿ywe komórki (kwa-
draty czerwone).

Stosowanie tych regu³ za ka¿dym razem dla ka¿dej
komórki jest równoznaczne z przechodzeniem z jedne-
go pokolenia do drugiego. Kolejne generacje charakte-
ryzuj¹ siê zmianami wzorów powstaj¹cych przy wizua-
lizacji tego procesu. Niektóre uk³ady komórek po roz-
poczêciu dzia³ania algorytmu od jakiegoœ losowego lub
konkretnego pocz¹tkowego schematu komórek szybko
stawa³y siê nieuporz¹dkowanym zbiorem i umiera³y, ale
inne pozostawa³y aktywne przez setki albo i tysi¹ce
pokoleñ pozostaj¹c w skoñczonym uk³adzie wzorów,
np. tak zwane szybowce, oczy, bramki logiczne czy pa-
miêci binarne.

Portal Sztucznego ¯ycia – www.alife.pl udostêpnia
liczne programy i zasoby ilustruj¹ce opisywane zagad-
nienia.

4. PODSUMOWANIE

Prowadzenie badañ w zakresie algorytmów inspirowa-
nych natur¹ i stosowanie ich w takich dziedzinach jak
Sztuczna Inteligencja i Sztuczne ¯ycie to nie tylko sy-
mulowanie procesów biologicznych i szybsze znajdowa-
nie satysfakcjonuj¹cych rozwi¹zañ, ale tak¿e powa¿ne
wyzwanie filozoficzne dotycz¹ce definicji ¿ycia. Nau-
kowcy czêsto zastanawiaj¹ siê, czy mo¿na stworzyæ taki
sztuczny organizm, który poza nies³ychan¹ inteligencj¹
bêdzie posiada³ równie¿ œwiadomoœæ oraz uczucia.

A jak Ty, drogi Czytelniku myœlisz?
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7.5.A. Prokreacja widziana okiem biocybernetyka
Dariusz Radomski

1. WPROWADZENIE

Od chwili pojawienia siê na Ziemi Cz³owieka Rozum-
nego, zagadnieniom zwi¹zanymi z prokreacj¹ towarzy-
szy ci¹g³a konfrontacja zainteresowania i ciekawoœci
z tajemniczoœci¹ i obawami przed czymœ nieznanym.
Œwiadcz¹ o tym zachowane z czasów prehistorycznych
rysunki i malowid³a skalne prezentuj¹ce wyobra¿enia
reakcji fizjologicznych prowadz¹cych do urodzenia po-
tomka wspólnoty plemiennej. Z kolei dominuj¹cy nurt
filozoficzny w Œredniowieczu na d³ugie wieki na³o¿y³
kaganiec na rozwój wiedzy o procesach rozrodczych
cz³owieka. W niektórych krajach Europy jeszcze do
prze³omu XIX i XX wieku kszta³cenie siê w zakresie
po³o¿nictwa by³o dostêpne tylko dla kobiet. Dopiero
prze³om w moralnoœci spo³ecznej i obyczajowoœci, któ-
ry dokona³ siê po II wojnie œwiatowej stworzy³ warunki
do naukowego podejœcia do zagadnieñ zwi¹zanych
z ludzk¹ p³odnoœci¹ i p³ciowoœci¹.

Przytoczone uwarunkowania historyczno-filozoficz-
ne sprawi³y, ¿e charakterystyczna dla nauk przyrodni-
czych metodologia poznania wspomagana technik¹ za-
goœci³a w medycynie reprodukcyjnej relatywnie póŸno
w stosunku do innych specjalnoœci medycznych. Dla-
tego te¿ mniej jest w tej dziedzinie spektakularnych mo-
deli matematycznych, skomplikowanych urz¹dzeñ nie-
zbêdnych w pracy klinicznej lekarza czy sztucznych
surogatów zapewniaj¹cych funkcjê rozrodcz¹. To bar-
dzo dobra konkluzja dla m³odych Czytelników, gdy¿
ods³ania przed nimi s³abo zagospodarowanie pole za-
stosowañ biocybernetyki i bioin¿ynierii medycznej
w ten jak¿e wa¿ny obszar ludzkiej aktywnoœci ¿ycio-
wej. Aby bardziej zmotywowaæ do zainteresowania siê
medycyn¹ prokreacyjn¹ widzian¹ okiem przysz³ego
biocybernetyka zwrócê uwagê na dwie refleksje, obie
z pozoru oczywiste, ale rzadko uœwiadamiane. We wszy-
stkich badaniach, niezale¿nie od uwarunkowañ socjo-
kulturowych dobre zdrowie prokreacyjne jest istotnym
sk³adnikiem wp³ywaj¹cym in plus na subiektywn¹
ocenê wysokiej jakoœci ¿ycia. Z kolei przebieg naszego
¿ycia, jak ka¿dego procesu dynamicznego, jest tak¿e
zdeterminowany przez warunki pocz¹tkowe panuj¹ce
w okresie prenatalnym i oko³oporodowym. Te dwa ³at-
we do udowodnienia fakty czyni¹ medycynê reproduk-
cyjn¹ bardzo wa¿n¹ spo³ecznie dziedzin¹ nauki i prak-
tyki klinicznej.

Aby przekonaæ Czytelnika, ¿e równie¿ i w tej spe-
cjalnoœci biocybernetyka i in¿ynieria biomedyczna od-

grywa wa¿n¹ rolê, w rozdziale tym przedstawimy
przyk³ady ich zastosowañ w zakresie modelowania ma-
tematycznego procesów zwi¹zanych z rozrodem, wspo-
magania klinicznej pracy lekarza oraz pocz¹tkowych
prób tworzenia wirtualnej kobiety albo wirtualnego mê¿-
czyzny.

2. PODGL¥DANIE
KOBIECEJ I MÊSKIEJ NATURY

Stosuj¹c pewn¹ przewrotnoœæ mo¿na by rzec, ¿e mode-
lowanie procesów odpowiedzialnych za prokreacjê jest
jedyn¹ spo³ecznie akceptowaln¹ form¹ podgl¹dania
p³ciowoœci kobiety i mê¿czyzny. Jednym z wa¿nych
celów tworzonych modeli jest bowiem wyjaœnienie me-
chanizmów steruj¹cych ludzk¹ p³odnoœci¹.

Budowanie tych modeli wi¹¿e siê jednak z proble-
mami specyficznymi dla tych zagadnieñ, które zostan¹
zasygnalizowane. Jednym z podstawowych problemów
do pokonania przez biocybernetyka jest rozleg³oœæ wie-
dzy biomedycznej bêd¹cej podstaw¹ teoretyczn¹ kon-
struowanych modeli. Medycyna rozrodcza i tym samym
komplementarna do niej biocybernetyka obejmuje swym
zasiêgiem procesy zachodz¹ce w organizmie od chwili
nawi¹zania interakcji seksualnej miêdzy dwojgiem osób
a¿ do momentu urodzenia dziecka. Dlatego biocyberne-
tyk, oprócz dobrej znajomoœci matematycznych narzê-
dzi modelowania (równañ ró¿niczkowych, metod iden-
tyfikacji modeli, teorii aproksymacji i weryfikacji hipo-
tez statystycznych) musi posi¹œæ pewn¹ wiedzê z zakre-
su ginekologii, andrologii, endokrynologii a nierzadko
tak¿e z zakresu seksuologii.

Z uwagi na du¿y stopieñ z³o¿onoœci procesów steru-
j¹cych p³odnoœci¹, nie jest mo¿liwe zbudowanie „ca³oœ-
ciowego” modelu opisuj¹cego mechanizm tego procesu.
Dlatego te¿ wydaje siê zasadne wprowadzenie umow-
nego parametru, okreœlaj¹cego granulacjê modelu, czyli
poziom szczegó³owoœci modelu. Innymi s³owy, granul-
acja modelu okreœla liczbê szczegó³ów „widzianych”
przez osobê buduj¹c¹ model. Im wiêksza granulacja,
tym wiêksze czasowo-przestrzenne uœrednienie mode-
lowanego procesu.

Rozumowanie to pozwala rozpatrywaæ dany model
w dwuwymiarowej przestrzeni granulacja – czas, wpro-
wadzaj¹c kolejne poziomy (warstwy) szczegó³owoœci
modelu (rys. 1).



Modelem najbardziej dok³adnym opisuj¹cym mecha-
nizm biologiczny rozwa¿anego zjawiska jest poziom
genetyczny, okreœlaj¹cy w sposób iloœciowy lub jakoœ-
ciowy geny odpowiedzialne za modelowany proces.
Produktem tych genów s¹ bia³ka uczestnicz¹ce w regu-
lacji przebiegu procesu na poziomi zwi¹zków chemicz-
nych. Ich synteza a tak¿e aktywnoœæ biologiczna prze-
biega wolniej ni¿ ekspresja poszczególnych genów.
Uœrednienie w czasie i przestrzeni aktywnoœci moleku³
chemicznych prowadzi do aktywnoœci biologicznej na
poziomie narz¹dów, a zatem otrzymujemy model fizjo-
logiczny opisuj¹cy mechanizm rozmna¿ania siê. W od-
ró¿nieniu od modelowania uk³adu kr¹¿enia, oddecho-
wego czy narz¹du ruchu, w prokreacji bardzo istotn¹
rolê ogrywa stan psychiczny kobiety lub mê¿czyzny,
bêd¹cy wynikiem interakcji procesów fizjologicznych,
neurobiologicznych i oddzia³ywania czynników zewn-
êtrznych. Dlatego wa¿na jest rola tak¿e modeli psycho-
logicznych.

Z kolei model socjologiczny stara siê opisaæ wp³yw
interakcji miêdzyosobniczej na przebieg funkcji prokrea-
cyjnych cz³owieka. W modelu tym istotne s¹ te zmien-
ne, które okreœlaj¹ przep³yw informacji werbalnej,
emocjonalnej, uczuciowej, dotykowej miêdzy osobami.

Najbardziej uœredniony w czasie przestrzeni jest mo-
del epidemiologiczny. Celem modeli na tym poziomie
uœrednienia jest opisanie wszystkich determinantów
(biologicznych, psychologicznych i spo³ecznych) wa-
runkuj¹cych przebieg rozwa¿anego procesu w badanej
populacji ludzi.

Zauwa¿my tak¿e, ¿e im wiêksza skala uœrednienia
modelowanego procesu, tym wiêkszy wzrost niepew-
noœci tworzonego modelu. Fakt ten wynika z dwóch ko-
lejnych problemów specyficznych dla modelowania
procesu rozrodczoœci. Po pierwsze wraz ze stopniem
uœrednienia obserwowanego procesu pojawia siê prob-
lem z precyzyjnym pomiarem wielkoœci na niego wp³y-
waj¹cych. Obecne metody laboratoryjne pozwalaj¹ ju¿
na iloœciowy pomiar stê¿enia odpowiednich zwi¹zków
chemicznych. Natomiast ju¿ z modelem na poziomie
fizjologicznym zaczyna byæ problem. Za³ó¿my, ¿e chce-

my stworzyæ model biomechaniczny czynnoœci skur-
czowej macicy podczas porodu. Z uwagi na kszta³t ciê-
¿arnej macicy, koniecznoœæ zapewnienia aseptyki œro-
dowiska p³odu jest bardzo trudno dokonywaæ precyzyj-
nych pomiarów wielkoœci biomechanicznych macicy
(np. jej naprê¿eñ). Stosuje siê wówczas pomiary poœred-
nie, wprowadzaj¹c tym samym dodatkowe Ÿród³o nie-
pewnoœci modelu. Podczas budowy modeli na poziomie
psychologicznym lub socjologicznym ta niepewnoœæ
jest wiêksza, gdy¿ czêsto s¹ dostêpne tylko pomiary
cech jakoœciowych, np. skategoryzowany pomiar na-
stroju pacjenta (euforyczny, przeciêtny, depresyjny).
Pomimo operowania tak nieprecyzyjnymi obserwacja-
mi, stosuj¹c wyrafinowane statystyczne metody mo¿na
odnaleŸæ jakie s¹ miêdzy nimi relacjê.

Drugim czynnikiem pogarszaj¹cym niepewnoœæ mo-
deli procesu reprodukcyjnego jest czêsto wystêpuj¹cy
brak bezpoœrednich analogii modelowanych procesów
do znanych uk³adów fizycznych, np. odwo³ywanie siê
do praw hydrodynamiki przy modelowaniu uk³adu kr¹-
¿enia. Ograniczenie to uniemo¿liwia wydedukowanie
struktury modelu przekszta³caj¹c znane z fizyki równa-
nia matematyczne. Najczêœciej zak³ada siê strukturê li-
niow¹ modelu, gdy¿ jest powszechnie znany aparat ma-
tematyczny stosowany do jego konstrukcji. Je¿eli ist-
nieje potrzeba dok³adniejszego modelowania, mo¿na
wyznaczyæ strukturê modelu bezpoœrednio z pomiarów
obserwacji. Wymaga to jednak zastosowania bardzo
skomplikowanych algorytmów obliczeniowych.

Kolejnym wyzwaniem w modelowaniu procesów re-
produkcyjnych, stanowi¹cym du¿e wyzwanie intelek-
tualne jest wymiar modelu i zwi¹zany z nim nak³ad obli-
czeñ, Czêsto bowiem istnieje koniecznoœæ uwzglêd-
nienia w modelu wzajemnej interakcji dwóch organiz-
mów. W niektórych zagadnieniach jest to organizm ko-
biety i mê¿czyzny, w innych zaœ matka i p³ód.

Pomimo omówionych problemów metodologicz-
nych w literaturze mo¿na znaleŸæ liczne modele mate-
matyczne pozwalaj¹ce na analizê fenomenologiczn¹
mechanizmów reguluj¹cych p³odnoœci¹. Jednym z ta-
kich przyk³adów jest model matematyczny pozwalaj¹cy
na iloœciow¹ analizê regulacji wydzielania cyklicznego
hormonów p³ciowych przez jajnik. Stabilna praca uk³a-
du hormonalnego podwzgórze – przysadka –jajnik jest
warunkiem koniecznym do utrzymania cyklicznych
owulacji zapewniaj¹cych p³odnoœæ kobiecie. Zachowa-
nie okresowej dynamiki jest mo¿liwe dziêki istnieniu
ujemnemu sprzê¿eniu miêdzy hormonami wydziela-
nymi przez jajnik i przysadkê mózgow¹.

Do zbudowania modelu matematycznego opisuj¹ce-
go dynamikê tej pêtli sprzê¿enia zwrotnego pos³u¿ymy
siê metodyk¹ analogiczn¹ jak przy modelowaniu meta-
bolizmu wêglowodanów. Ka¿de równanie opisuje bilans
stê¿eñ danego hormonu w osoczu krwi. Przypuœæmy, ¿e
chcemy opisaæ równaniem matematycznym, w jaki spo-
sób zmienia siê stê¿enie progesteronu.

Dariusz Radomski
7.5.A. Prokreacja widziana okiem biocybernetyka

Rys. 1. Hierarchiczne modelowanie procesu steruj¹cego
p³odnoœci¹



Ze schematu przedstawionego na rysunku 2 wnio-
skujemy, ¿e zmiana stê¿enia progesteronu zale¿y od:
wartoœci stê¿enia tego hormonu w danej chwili czasu
(oznaczonej przez t), iloœci ju¿ zmetabolizowanego pro-
gesteronu przez w¹trobê, oraz stê¿enia dwóch innych
hormonów – estrogenu i hormonu lutenizuj¹cego (LH).
Z wiedzy fizjologicznej wynika, ¿e progesteron jest wy-
dzielany przez tzw. cia³ko ¿ó³te powsta³e po pêkniêciu
pêcherzyka jajnikowego, zaœ estrogeny i LH s¹ biolo-
gicznie aktywne przed pêkniêciem pêcherzyka. Dlatego
w równaniu trzeba tak¿e uwzglêdniæ czasowe opóŸnienie
wynikaj¹ce z czasu wzrostu pêcherzyka jajnikowego.
OpóŸnienie to zosta³o oznaczone przez T. Oznaczymy
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Parametr� okreœla „si³ê” oddzia³ywania hormonu LH
na produkcjê progesteronu. Poniewa¿ istnieje ujemne
sprzê¿enie zwrotne miêdzy estrogenami a hormonem
przysadki LH przy sk³adniku modeluj¹cym udzia³ estro-
genów pojawi³ siê wspó³czynnik (1 – �). Parametr rp

symbolizuje wra¿liwoœæ cia³a ¿ó³tego na wp³yw LH
i estrogenów. Natomiast parametry KL, KE, KP „naœla-
duj¹” szybkoœci aktywnoœci biologicznej hormonów.
Postêpuj¹c w analogiczny sposób mo¿na otrzymaæ po-
dobne w swej strukturze równania, które opisuje zmianê
w czasie stê¿eñ pozosta³ych hormonów. Prowadzi to do
uk³adu wzajemnie powi¹zanych równañ..

Rozwi¹zuj¹c ten uk³ad równañ przy pomocy zaa-
wansowanych programów komputerowych otrzymuje
siê zmiany stê¿eñ hormonów w czasie, które zosta³y
przedstawione na rysunku 3. Model ten pozwala na sy-
mulacjê zaburzeñ hormonalnych kobiet, poprzez odpo-
wiedni¹ zmianê parametru modelu, co prowadzi do ge-
neracji nieprawid³owych przebiegów stê¿eñ hormonów
(np. stê¿enia estrogenu pokazanego na rys. 3b). Wpro-
wadzaj¹c zewnêtrzne pobudzenie do modelu mo¿na
tak¿e badaæ jak siê zmienia dynamika stê¿eñ w odpo-
wiedzi na ró¿ne schematy przyjmowania doustnej anty-
koncepcji hormonalnej.

Najczêœciej modelowanymi procesami w obszarze
medycyny reprodukcyjnej jest dynamika uk³adu kr¹¿e-
nia p³odu. Wynika to zarówno z wa¿noœci tego procesu
dla zapewnienia optymalnych warunków rozwoju p³odu,
a tak¿e na skomplikowany mechanizm regulacji kr¹¿e-
nia matczyno-p³odowego. Model ten jeszcze bardziej
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Rys. 2. Ujemne sprzê¿enie zwrotnie miêdzy podwzgórzem,
przysadk¹ i jajnikiem. FSH hormon folikulotropowy, LH –

hormon lutenizuj¹cy, GnRH – Gonadoliberyna

Rys. 3. Zmiennoœæ w czasie cyklu miesi¹czkowego stê¿enia hormonów w osoczu krwi kobiety: a) w czasie cyklu fizjologicznego
b) stê¿enie estrogenu w cyklu patologicznym (linia przerywana)

�ród³o: [4]



siê komplikuje w przypadku ci¹¿ wielop³odowych (u lu-
dzi najczêœciej bliŸniaczych), w których mo¿e docho-
dziæ do zaburzeñ dystrybucji krwi miêdzy p³odami.

Metodyka modelowania uk³adu kr¹¿enia matczyno-
-p³odowego jest analogiczna do opisanej w rozdziale
poœwiêconej modelom uk³adu kr¹¿enia. Kr¹¿enie mat-
czyno-p³odowe jest dzielone na segmenty i do ka¿dego
segmentu stosuje siê równania opisuj¹ce przep³yw przez
zadany kszta³t naczynia (rys. 4).

Najwa¿niejsz¹ zalet¹ poznawcz¹ modelu jest mo¿li-
woœæ symulacji zmiany ciœnienia krwi w têtnicach móz-
gowych w odpowiedzi na uciœniêcie têtnic pêpowino-
wych. Taka sytuacja jest spotykana podczas ruchów
p³odu. Model pozwala zweryfikowaæ na ile to zaburze-
nie mo¿e byæ groŸne dla p³odu.

Jednak by dosz³o do urodzenia zdrowego dziecka
przyszli rodzice „musz¹ siê mieæ ku sobie”. Pomimo, ¿e
w naszej kulturze wci¹¿ panuje romantyczne podejœcie

do mi³oœci jako do relacji miêdzy dwojgiem osób nie-
zdeterminowanej ¿adnymi racjonalnymi czynnikami,
medycyna reprodukcyjna próbuje równie¿ zrozumieæ
istotê fizjologii reakcji seksualnych cz³owieka. Wbrew
stereotypom i w tym obszarze bywa pomocna biocyber-
netyka ze sw¹ metodologi¹ modelowania procesów bio-
logicznych. Przypadkowe odkrycie dzia³ania zwi¹zku
chemicznego bêd¹cego sk³adnikiem popularnej dziœ ju¿
Viagry otworzy³o pole do badañ nad rol¹ lokalnej dy-
namiki uk³adu kr¹¿enia w powstawaniu odruchu erekcji
u mê¿czyzn (ostatnimi laty te badania rozszerzy³y siê
tak¿e na kobiety). Rezultatem tych badañ by³y doniesie-
nia przedstawiane na miêdzynawowych konferencjach
biomechaniki prezentuj¹ce modele hydrodynamiczne
wyjaœniaj¹ce zjawisko erekcji pr¹cia. Modele te opisuj¹
przep³yw przez têtnice i ¿y³y pr¹cia w fazie reakcji na
bodŸce seksualne oraz w fazie relaksacji. Model ten opi-
suje zwi¹zek miêdzy parametrami hemodynamicznymi
(przep³ywem i ciœnieniem krwi), a parametrami mecha-
nicznymi (elestancj¹) wynikaj¹c¹ z ucisku cia³ jamis-
tych na naczynia. Przyjmuje on nastêpuj¹c¹ postaæ:
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gdzie E, C oznaczaj¹ elastancjê i podatnoœæ œciany têtnicy
i ¿y³y, PA, PV, PC jest ciœnieniem panuj¹cym odpowied-
nio w têtnicy i ¿yle pr¹cia oraz ciœnienie mechaniczne
cia³ jamistych zaœ V z odpowiednim indeksem okreœla
objêtoœæ têtnicy, ¿y³y lub przestrzeni cia³ jamistych.
Qwe, Qwy reprezentuje prêdkoœæ nap³ywu i wyp³ywu
krwi z naczyñ pr¹cia. �1, �2, �3 s¹ parametrami modelu
estymowanymi w czasie jego identyfikacji. Symulacja
tego modelu pozwala oceniæ wzajemny przebieg czaso-
wy parametrów hemodynamicznych w fizjologicznej
erekcji pr¹cia (rys. 5).

Model ten mo¿e byæ wykorzystywany do analizy
wp³ywu zaburzeñ przep³ywu krwi na patomechanizm
dysfunkcji erekcyjnych, których istotnym czynnikiem
ryzyka jest cukrzyca oraz zmiany mia¿d¿ycowe.

Dotychczas opisane modele opisywa³y wybrany pro-
ces biologiczny na poziomie modeli fizjologicznych,
uwzglêdniaj¹cych interakcjê miêdzy narz¹dami. Jednak
w medycynie reprodukcyjnej równie¿ bardzo wa¿n¹ rolê
poznawcz¹ i kliniczn¹ odgrywaj¹ modele „uœrednione”,
które „widz¹” dany proces chorobowy przez pryzmat
populacji kobiet lub mê¿czyzn. Modele epidemiologicz-
ne najczêœciej zaliczaj¹ siê do modeli typu ”czarnej
skrzynki”. Celem ich jest uzyskanie odpowiedzi na py-
tanie czy badany czynnik zwiêksza prawdopodobieñ-
stwo rozwoju analizowanej choroby.

Dariusz Radomski
7.5.A. Prokreacja widziana okiem biocybernetyka

Rys. 4. Podzia³ na segmenty uk³adu kr¹¿enia matczyno-
-p³odowego oraz symulacja ciœnienia w têtnicach mózgowych

na podstawie modelu matematycznego
�ród³o: [5]



Je¿eli przez P(C/R) oznaczymy warunkowe prawdo-
podobieñstwo wyst¹pienia choroby pod warunkiem za-
dzia³ania czynnika R, to poszukiwany model mo¿na za-
pisaæ w postaci:

P C R f R( / ) ( , )� �

Funkcja uzale¿niaj¹ca to prawdopodobieñstwo od
czynnika R czêsto okreœlania jest mianem struktury mo-
delu. Struktura modelu zwykle zale¿y parametru �.
Przyk³ad takiego modelu przedstawiono w formie gra-
ficznej na rysunku 6.
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Rys. 5. Symulacja przep³ywu i ciœnienia w naczyniach pr¹cia w odpowiedzi na bodziec erotyczny
�ród³o: [6]

Rys. 6. Zale¿noœci miêdzy parametrami charakteryzuj¹cymi przebieg cyklu miesi¹czkowego a ryzykiem wyst¹pienia torbieli
endometrioidalnych jajnika



Ilustruje on wp³yw parametrów charakteryzuj¹cych
cykl miesi¹czkowy kobiety na ryzyko wyst¹pienia pew-
nego typu torbieli jajnika (tzw. torbieli endometrioidal-
nych).

Podczas budowy tego modelu nie zak³adano ¿adnej
struktury modelu (postaci funkcji f). Zosta³a ona dopa-
sowana przez skomplikowany algorytm matematyczny
do obserwacji zarejestrowanych od 300 kobiet w wieku
rozrodczym. Taki sposób postêpowania pozwoli³ za-
uwa¿yæ, ¿e niektóre parametry wp³ywaj¹ liniowo na ry-
zyko rozwoju torbieli jajnika, inne zaœ w sposób nieli-
niowy (d³ugoœæ cyklu miesi¹czkowego). Wykrycie nie-
liniowoœci na poziomie modelu epidemiologicznego
mo¿e sugerowaæ, ¿e ró¿ne mechanizmy patologiczne
mog¹ prowadziæ do tej samej choroby.

Je¿eli w modelu epidemiologicznym zidentyfikujemy,
¿e kilka czynników w istotny sposób wp³ywa na wy-
stêpowania danej choroby, powstaje pytanie, jaka jest
wzajemna zale¿noœæ miêdzy nimi. Na tak du¿ym po-
ziomie ogólnoœci, którym jest model epidemiologiczny
trudno jest odgadn¹æ strukturê zale¿noœci z praw pod-
stawowych (fizykochemicznych). Dlatego te¿ jedyn¹
pomoc stanowi¹ zaawansowane metody statystyczne
pozwalaj¹ce na „odkrycie” ze zgromadzonych obserwa-
cji grafu zale¿noœci. Podejœcie to czêsto okreœla siê jako
modelowanie eksploracyjne, przez analogiê do „zwie-
dzania” zgromadzonych danych. Podejœcie przeciwne,
w którym zak³adamy jak¹œ strukturê zale¿noœci miêdzy
obserwacjami nosi nazwê modelowania konfirmacyj-
nego, gdy¿ model potwierdza (lub nie) za³o¿ony graf
zale¿noœci. Jedn¹ z metod budowania grafu jest analiza
œcie¿kowa. Na rysunku 7 pokazano przyk³ad takiego
modelu, który analizuje wp³yw wzrastaj¹cego testoste-
ronu w okresie dojrzewania na ryzyko rozwoju depresji
zale¿nej od œrodków psychoaktywnych. Wartoœci przy-
pisane strza³kom w grafie pokazuj¹ silê oddzia³ywania
danego czynnika.

Czêsto modele grafowe interpretuje siê jako modele
opisuj¹ce zwi¹zki przyczynowo skutkowe miedzy czyn-
nikami. Aby taka interpretacja by³a zasadna, zidentyfi-
kowane zale¿noœci w grafie powinny byæ potwierdzone

w modelach ni¿szego poziomu (psychologicznym, pa-
tofizjologicznym). Zachowuj¹c dystans w momencie
zidentyfikowania modelu otrzymanego metod¹ ekstra-
polacji obserwacji, nale¿y go traktowaæ jak drogowskaz
do dalszych badan nad analizowanym procesem.

3. W TROSCE O KOBIECOŒÆ I MÊSKOŒÆ

Zarówno medycyna jak i in¿ynieria s¹ przedstawiciela-
mi nauk stosowanych. Dlatego te¿ bardzo czêsto wiedza
uzyskana ze zbudowanych modeli jest przek³adana na
praktykê kliniczn¹. Bioin¿ynieria medyczna równie¿
wpiera pracuj¹cych w szpitalach lekarzy. Najwiêksze
zastosowanie bioin¿ynierii medycznej obserwuje siê
obecne w po³o¿nictwie. Na etapie monitowanie prze-
biegu zap³odnienia i ci¹¿y bardzo wa¿n¹ rolê spe³nia
ultrasonografia ze specjalnie zaprojektowanymi sonda-
mi dopochwowymi (tzw, TV USG – transwaginalne –
nie myliæ z telewizyjnym!!). Ze wzglêdu na specyfikê
miednicy mniejszej kobiety, jej narz¹dy rodne s¹ lepiej
penetrowane przez ultradŸwiêki przy badaniu transwa-
ginalnym w pokonaniu do badania sond¹ przez brzusz-
n¹. Badanie TV USG pozwala w sposób bezinwazyjny
monitorowaæ proces dojrzewania pêcherzyka jajniko-
wego oraz owulacjê, co bardzo pomog³o w diagnostyce
i leczeniu zaburzeñ p³odnoœci.

Biocybernetycy mog¹ tak¿e wnieœæ swój udzia³ w le-
czenie niep³odnoœci kobiecej. W fazie badañ s¹ ju¿
opracowywane metody regulacji pomp infuzyjnych do-
zuj¹cych cykliczne uwalnianie analogu hormonu pod-
wzgórza GnRH (60–120 min w fazie przedowulacyjnej
i 120–360 w fazie poowulacyjnej) zapewniaj¹ce opty-
malne warunki dla dojrzewania pêcherzyka jajnikowe-
go z komórk¹ jajow¹.

Kolejnym wa¿nym miejscem stosowania in¿ynierii
w medycynie prokreacyjnej jest monitorowanie dobro-
stanu dziecka oraz przebiegu ci¹¿y. Tu istotn¹ rolê od-
grywa USG wykorzystuj¹ce efekt Dopplera. Pozwala
ono na ocenê prêdkoœci przep³ywu krwi przez du¿e na-
czynia p³odu oraz pêpowiny.

Dariusz Radomski
7.5.A. Prokreacja widziana okiem biocybernetyka

Rys. 7. Przyk³ad modelowania struktury zale¿noœci miêdzy badanymi czynnikami. Wartoœci przy strza³kach wskazuj¹ na „si³ê”
oddzia³ywania czynnika



Pos³uguj¹c siê opisanym modelem uk³adu kr¹¿enia
matczyno-p³odowego mo¿na na podstawie takiego ba-
dania wnioskowaæ o stanie mózgu dziecka znajduj¹ce-
go siê w ³onie matki.

Z kolei podczas okresu oko³oporodowego lekarze
rutynowo ju¿ stosuj¹ aparaturê pozwalaj¹c¹ monitoro-
waæ czynnoœæ mechaniczn¹ macicy (tokografia) oraz
zmiennoœæ têtna p³odu (FHR). Liczne badania oparte na
analizie du¿ej liczbie porodów wskazuj¹, ¿e te standar-
dowe metody monitorowania nie redukuj¹ w zadawala-
j¹cym stopniu stanów niedotlenienia p³odów. Przeciw-
ne, obserwuje siê wzrost liczby niepotrzebnych ciêæ ce-
sarskich wynikaj¹cych z fa³szywych alarmów genero-
wanych przez Ÿle zinterpretowany spadek têtna p³odu.
Dlatego wci¹¿ poszukuje siê bardziej efektywnych me-
tod monitorowania stanu p³odu. Do przysz³oœciowych
metod nale¿y elektrokardiografia p³odowa. Wa¿nych
klinicznie informacji mo¿e dostarczyæ magnetoencefa-
lografia p³odu, gdy¿ pozwoli na „podpatrywanie” pracy
mózgu dziecka w ³onie matki. Ta technika, z uwagi na
ma³e wartoœci indukcji pola magnetycznego generowa-
nego przez mózg p³odu, wymaga jeszcze rozwi¹zania
licznych problemów in¿ynierskich przed klinicznym jej
zastosowaniem.

Podobnie niektórzy badacze wi¹¿¹ du¿e nadzieje ze
stosowaniem monitorowania czynnoœci elektrycznej
kurcz¹cej siê macicy.

Sygna³ taki mo¿e byæ szybciej detekowany ni¿ rejes-
tracja skurczów mechanicznych. Stosuj¹c przy tym za-
awansowane metody analizy sygna³u mo¿na dostarczyæ
lekarzom cenne narzêdzie pozwalaj¹ce na rozpoznanie

rozpoczynaj¹cej siê akcji porodowej. Skurcze mecha-
niczne macicy s¹ odzwierciedlane w czynnoœci elektrycz-
nej wystêpowaniem „paczek” zsynchronizowanego syg-
na³u. Mo¿e mieæ szczególne znaczenie w profilaktyce
porodu przedwczesnego.

Anatomiczna i fizjologiczna prostota mê¿czyzny,
tak¿e przypisana mu prostsza rola w procesie prokreacji
sprawi³a, ¿e zastosowanie in¿ynierii biomedycznej
w andrologii jest bardzo ubogie. W chwili obecnej jedy-
nym przejawem takiej aplikacji w praktykach klinicz-
nych s¹ programy komputerowe wspomagaj¹ce ocenê
nasienia w diagnostyce niep³odnoœci mêskiej. Zgodnie
ze standardami Œwiatowej Organizacji Zdrowia ocena
nasienia jest wartoœciowa klinicznie, jeœli uwzglêdnia
co najmniej 8 niezale¿nych parametrów. Oprócz liczby
i budowy plemników niezbêdny jest pomiar ich ruchli-
woœci prostoliniowej i drgaj¹cej. Dlatego bardzo przy-
datne s¹ programy wspó³pracuj¹ce z mikroskopem, któ-
re za pomoc¹ technik analizy obrazu nasienia s¹ wstanie
oszacowaæ parametry próbki nasienia. To nie tylko przys-
piesza pracê lekarza, ale tak¿e wp³ywa na standaryzacjê
wyników badania semiologicznego.

Z du¿¹ nieœmia³oœci¹ techniki bioin¿ynierii medycz-
nej zagl¹daj¹ tak¿e za drzwi gabinetów seksuologicz-
nych. W niektórych krajach Europy Zachodniej i USA
od lat stosuje siê pletyzmografiê pozwalaj¹c¹ na obiek-
tywny pomiar przyrostu objêtoœci narz¹du mêskiego
podczas erekcji. Pozwala to na obiektywizacjê metod
leczenia dysfunkcji erekcyjnej. Jest równie¿ jest stoso-
wana jako metoda wspomagaj¹ca w diagnostyce ukry-
tych sk³onnoœci pedofilnych w seksuologii s¹dowej.
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Rys. 8. Przyk³adowy przebieg sygna³u elektrycznej i mechanicznej czynnoœci macicy podczas skurczy porodowych



W ostatnich latach pojawi³y siê tak¿e w literaturze
medycznej i technicznej doniesienia o próbie stosowa-
nia USG Doplerowskiego do diagnostyki przep³ywy
krwi przez naczynia zapatruj¹ce w krew struktury bio-
r¹ce udzia³ w reakcji seksualnej u kobiet. Przypuszcza
siê bowiem, ¿e podobnie jak u mê¿czyzny prawid³owe
kr¹¿enie lokalne jest niezbêdne do odczuwania pozy-
tywnych wra¿eñ seksualnych przez kobiety. Ze wzglê-
du na uwarunkowania anatomiczne kobiety istnieje po-
trzeba konstrukcji specjalnych sond o w¹skim ognisku
ultradŸwiêków, który umo¿liwi na precyzyjny pomiar
przep³ywu w wyznaczonych naczyniach.

Mimo, ¿e tematyka zastosowañ bioin¿ynierii me-
dycznej w medycynie reprodukcyjnej rzadko goœci na
polskich sympozjach konferencjach naukowych, przed-
stawiony przegl¹d dowodzi, ¿e bioin¿ynieria medyczna,
reprezentowana tak¿e przez in¿ynierów klinicznych od-
grywa bardzo istotn¹ rolê w opiece zdrowotnej nad ko-
biet¹ i (tak¿e!!).mê¿czyzn¹. Wydaje siê, ¿e wraz z lep-
szym zrozumieniem procesu prokreacji wspomaganie
techniczne bêdzie bardziej efektywne, choæ wci¹¿ nie-
pozbawione aspektów humanistycznych.

4. WIRTUALNA KOBIETA
I (WIRTUALNY?) MÊ¯CZYZNA

Zgodnie z tytu³em rozdzia³u jednym z zadañ biocyber-
netyki jest tworzenie sztucznego ¿ycia przy pomocy
techniki. Tworzone modele matematyczne procesów
biologicznych, pozwalaj¹ lepiej je zrozumieæ, a tym sa-
mym lepiej je kontrolowaæ, podejmowaæ trafniejsze
decyzje diagnostyczne i terapeutyczne. Od czasów Hipo-
kratesa trwa akademicki spór czy medycyna jest sztuk¹
czy nauk¹. Tym, którzy uwa¿aj¹, ¿e medycyna sprowa-
dza siê do intuicyjnie podejmowanych decyzji zawsze
polecam nastêpuj¹c¹ refleksje. Proszê rozwa¿yæ szansê
wygrania w trzy gry: totolotek, pokera oraz szachy.
W totolotku w ogóle nie znamy modelu generacji ob-
serwacji (liczb losowych), wiêc szanse na podjêcie
w³aœciwej decyzji (skreœleniu szczêœliwych liczb) s¹ bli-
skie zeru. W pokerze te¿ nie mamy pe³nej informacji
o grze, ale znamy jej model probabilistyczny (mo¿emy
odtworzyæ z pewnym prawdopodobieñstwem rozk³ad
kart) i jak mamy „szczêœcie w kartach” wygramy. Na-
tomiast w szachach mamy pe³ny model gry, gdy¿ znamy
regu³y i widzimy szachownicê. Mo¿na siê domyœleæ, ¿e
przy dostatecznie d³ugim czasie namys³u i podejmowa-
niu optymalnych w danym kroku decyzji, szansa wygra-
nia w tej grze jest najwiêksza. Ta refleksja pokazuje
nam, ¿e warto podejmowaæ trudy i wyzwania intelektual-
ne, aby uzyskaæ model (dostatecznie dok³adny) proce-
su, którym bêdziemy sterowaæ. Dla porz¹dku warto
zauwa¿yæ, ¿e medycyna te¿ nie jest li tylko nauk¹, bo
nauka zwykle d¹¿y do ponadczasowego opisu analizo-
wanych zjawisk. W medycynie, pomimo znajomoœci
modelu danego procesu, modelu choroby, jej przebieg

u konkretnej osoby mo¿e byæ odmienny od znanego mo-
delu. Dlatego niezbêdne jest kszta³cenie lekarzy do umie-
jêtnoœci twórczego podejmowania decyzji w oparciu
o znany, lecz zaadaptowany do indywidualnego pacjen-
ta model rozwa¿anego procesu. W tej edukacji tak¿e
coraz wiêksz¹ role odrywa biocybernetyka, która dostar-
cza „wirtualnych pacjentów” pozwalaj¹cych na symula-
cjê indywidualnych cech pacjenta lub zbioru typowych
sytuacji klinicznych.

Tak¹ tendencjê obserwuje siê tak¿e w po³o¿nictwie,
gdzie oprócz tradycyjnych statycznych fantomów do nau-
ki badania po³o¿niczego stosuje siê „wirtualn¹ kobietê”.
Jest to mechaniczny manekin, sterowany komputerem,
który mo¿e odtworzyæ zarówno przebieg porodu fizjo-
logicznego jak i ró¿ne scenariusze porodu patologicz-
nego. Przysz³e po³o¿ne mog¹ dziêki temu wykszta³ciæ
w sobie odpowiedni¹ strategiê podejmowania decyzji
w sytuacjach kryzysowych (rys. 9).
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Rys. 9. Symulator kobiety w ci¹¿y stosowany w edukacji
po³o¿niczej, zaprezentowany w [10]



Innym przyk³adem zastosowañ „wirtualnych kobiet”
s¹ mechaniczno-elektroniczne fantomy do edukacji
w zakresie USG. Fantomy te symuluj¹ rozchodzenie siê
fal ultradŸwiêkowych w ró¿nych strukturach, dziêki
czemu mo¿na na tym samym fantomie obrazowaæ ultra-
sonograficzne owuluj¹cy jajnik a za chwilkê mo¿na
ujrzeæ obraz 30-tygodniowego p³odu.

Równie¿ w œwiecie wirtualnym zauwa¿a sie asymet-
riê w zainteresowaniu biocybernetyki dwiema p³ciami.
Mo¿na jednak wskazaæ jeszcze bardzo niszowy obszar
zastosowañ biocybernetyki w ¿yciu mê¿czyzn. Zwi¹za-
ny jest on z rozwijaj¹c¹ siê po wojnie USA z Wietna-
mem rehabilitacji seksualnej, której celem jest przywró-
cenie sprawnoœci seksualnej osobom z urazem rdzenia
krêgowego. W rehabilitacji tej stosuje siê ró¿ne przy-
rz¹dy, których celem jest albo pomoc w sterowaniu lo-
kalnym przep³ywem krwi przez narz¹d bêd¹cy kulturo-
wym symbolem mêskoœci albo zwiêkszenie wra¿liwoœ-
ci czuciowej na bodŸce dotykowe. Do pierwszej grupy
urz¹dzeñ zalicza siê tzw. aparaty pró¿niowe, które ste-
rowane elektroniczne wytwarzaj¹ podciœnienie i tym sa-
mym umo¿liwiaj¹ nap³yw krwi do narz¹du mêskiego.
Do grupy drugiej zalicza siê stymulatory elektryczne,
które przez uformowanie odpowiedniego sygna³u elekt-
rycznego pomagaj¹ utorowaæ drog¹ dla nowej strefy
erogennej pacjenta.

Na koniec pragnê dodaæ, ¿e w XXI w wirtualna ko-
bieta i wirtualny mê¿czyzna, choæ w nieco innym rozu-
mieniu, stali siê równie¿ podmiotem zainteresowania
medycyny prokreacyjnej a œciœlej seksuologii. Coraz
czêœciej intymne relacje miêdzyludzkie maj¹ swój po-
cz¹tek w wirtualnym œwiecie Internetu. Jak wszystko
w ¿yciu ma swoje dobre i z³e strony. Niew¹tpliwe zalet¹
tego typu oddzia³ywania techniki na ludzkie relacje in-
tymne jest ³atwiejsze pokonanie nieœmia³oœci i „wymu-
szenie” koniecznoœci komunikacji interpersonalnej ju¿
na pocz¹tku relacji. Choæ u zarania by³a to relacja miê-
dzy wirtualnym mê¿czyzn¹ i wirtualn¹ kobiet¹ najczêœ-
ciej przeobra¿a siê ona w relacje miêdzy dwojgiem
realnych osób. Bo mi³oœæ na szczêœcie nie uznaje œwiata
wirtualnego i nie poddaje siê ¿adnym symulacjom. I mam
nadziejê, ¿e ona zawsze bêdzie siê wymykaæ spod szkie³
biocybernetyków puszczaj¹c z dystansu do nich zalotne
spojrzenia… Bo jak wci¹¿ œpiewaj¹ uczniowie Piotra
Skrzyneckiego: „Ani te¿ nie podchodŸ cynicznie do
mi³oœci, albowiem wobec osch³oœci i rozczarowañ ona
jest wieczna jak trawa”.

5. ZAKOÑCZENIE

Moje dotychczasowe skromne doœwiadczenia dydakt-
yczne pozwalaj¹ mi przypuszczaæ, ¿e ten rozdzia³ mo¿e
budziæ wiele zainteresowania a tak¿e i ró¿ne refleksje.
Mimo, ¿e zagadnienia zwi¹zane z szeroko rozumiana
prokreacja osobiœcie dotykaj¹ ka¿dego z nas na ró¿nym
etapie ¿ycia, rzadko zdajemy sobie sprawê, ¿e biocyber-

netyka i bioin¿ynieria medyczna mog¹ byæ po¿yteczne
i w tym obszarze. Prokreacja oraz ludzka p³ciowoœæ
wci¹¿ kryj¹ w sobie wiele tajemnic, które sprawiaj¹, ¿e
zajmowane siê t¹ dziedzin¹ mo¿e byæ interesuj¹c¹ przy-
god¹ intelektualn¹. Z drugiej strony p³ciowoœæ cz³owie-
ka jest jednym z najbardziej intymnych obszarów ¿ycia,
a stosunek do niej jest uwarunkowany przez œwiatopo-
gl¹d i normy najbli¿szego œrodowiska. Dlatego zajmu-
j¹c siê klinicznymi, matematycznymi lub technicznymi
aspektami medycyny reprodukcyjnymi trzeba zawsze
wykazywaæ siê du¿ym szacunkiem wobec wspó³pra-
cowników oraz pacjentów a tak¿e przestrzegaæ zasad
bioetycznych.

Mam nadziejê, ¿e przedstawiaj¹c z koniecznoœci wy-
cinkowy obraz medycyny prokreacyjnej widzianej
oczyma biocybernetyka uda³o mi siê zachêciæ m³odsze
kole¿anki i kolegów do twórczego zainteresowania siê
tym trudnym, ale przez to fascynuj¹cym obszarem zasto-
sowañ biocybernetyki i in¿ynierii biomedycznej.
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7.6.A. Modelowanie hemodializy,
terapii nerkozastêpczej

Mariusz Zió³ko, Jacek A. Pietrzyk, Przemys³aw Korohoda

1. WSTÊP

Hemodializa jest zabiegiem wykonywanym za pomoc¹
urz¹dzenia potocznie zwanego sztuczn¹ nerk¹. Zabieg
ten ratuje ¿ycie ludziom, którzy pozbawieni s¹ prawi-
d³owo funkcjonuj¹cych nerek.

Matematyczne modelowanie hemodializoterapii zo-
sta³o zaproponowane 60 lat temu przez A.V. Wolfa i jego
wspó³pracowników. Dziêki modelowaniu zamierzali
poprawiæ wyniki leczenia chorych z przewlek³¹ niewy-
dolnoœci¹ nerek, jak równie¿ przewidzieæ stan dializo-
wanych pacjentów [1]. Od tego czasu pojawi³o siê wiele
prób matematycznego modelowania zmian stê¿eñ ró¿-
nych zwi¹zków chemicznych gromadz¹cych siê w orga-
nizmie chorych ze schy³kow¹ niewydolnoœci¹ nerek.
Dosz³o do paradoksalnej sytuacji, ¿e skomplikowane
modele matematyczne nie mog³y znaleŸæ praktycznego
zastosowania klinicznego, gdy¿ wymaga³y albo niedo-
stêpnego sprzêtu obliczeniowego, albo zbyt du¿ej licz-
by danych, trudnych do uzyskania w warunkach kli-
nicznych [2]. Wa¿nym osi¹gniêciem i znacz¹cym postê-
pem by³o wprowadzenie przez Johna Sargenta i Franka
Gotcha pod koniec lat 70. XX wieku jednoprzedzia³o-
wego kinetycznego modelu dystrybucji toksyn z wyko-
rzystaniem mocznika jako markera [3, 4]. Ten matema-
tyczny model by³ wielokrotnie przedmiotem wnikliwej
analizy i licznych zabiegów adaptacyjnych [5–8]. Osta-
tecznie jako jedyny znalaz³ powszechne zastosowanie
w praktyce klinicznej i mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e
w istotny sposób wp³yn¹³ na poprawê rokowania cho-
rych poddawanych hemodializie. Liczba chorych stale
siê zwiêksza, w latach 2010–2012 mo¿e przekroczyæ
dwa miliony! W Polsce, wed³ug danych z 2006 roku,
oko³o czternaœcie tysiêcy osób korzysta³o z dobrodziej-
stwa, jakim jest sztuczna nerka.

2. KINETYCZNE MODELOWANIE
HEMODIALIZY

Ka¿dy zdrowy organizm w trakcie rozlicznych proce-
sów metabolicznych towarzysz¹cych od¿ywianiu wy-
twarza energiê, wodê i toksyczne produkty przemiany
materii. Usuwanie nadmiaru wody oraz oczyszczanie
organizmu jest g³ównym zadaniem nerek. Niezale¿nie
od stanu metabolicznego (dodatniego, anabolicznego lub
ujemnego, katabolicznego), ca³oœæ systemu pozostaje

w równowadze przy sprawnie dzia³aj¹cych nerkach.
Efektywnoœæ usuwania toksyn opisuje tzw. klirens
(objêtoœæ oczyszczonej z danej substancji krwi prze-
p³ywaj¹cej przez nerkê w jednostce czasu), który ozna-
czamy przez Kr od angielskiego renal, czyli nerkowy.
Je¿eli nast¹pi zaburzenie pracy nerek i obni¿enie zdol-
noœci oczyszczania, to bardzo szybko we krwi mo¿e
dojœæ do wzrostu stê¿enia wielu toksyn. Zagra¿a to ¿y-
ciu i prowadzi do mocznicy. Liczba znanych i domnie-
manych trucizn mocznicowych siêga 250. Z praktycz-
nego punktu widzenia ich oznaczanie jest w wiêkszoœci
przypadków trudne lub niemo¿liwe. St¹d – do opisu sta-
nu zatrucia mocznicowego nale¿a³o przyj¹æ istotne
uproszczenia. Z pomoc¹ przysz³y obserwacje kliniczne
wi¹¿¹ce wystêpowanie okreœlonych powik³añ towarzy-
sz¹cych ostrej lub przewlek³ej niewydolnoœci nerek ze
zmianami stê¿eñ we krwi pewnych zwi¹zków chemicz-
nych, takich jak np. mocznik lub kreatynina.

Modelowanie kinetyczne (kinetic modelling) jest
metod¹ matematycznego opisu zmian stê¿eñ substancji
markerowych, zarówno podczas zabiegu hemodializy
(co nas bardziej interesuje), jak i pomiêdzy sesjami dia-
lizacyjnymi. Najczêœciej korzysta siê z mocznika jako
reprezentanta substancji toksycznych usuwanych z orga-
nizmu przez nerkê i to zarówno tê naturaln¹, jak i sztucz-
n¹. Ca³kowita woda ustroju jest objêtoœci¹ z punktu wi-
dzenia fizjologii, zaœ ze wzglêdu na modelowanie –
przestrzeni¹ dystrybucji mocznika [2, 7]. Modelowanie
(przyk³ad jest prezentowany na rys. 1), jako metoda
kontroli mocznicy u hemodializowanych pacjentów,
jest od ponad 25 lat jednym z najlepszych sposobów
kontroli skutecznoœci dializy [8].
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Rys. 1. Schemat tygodniowego przebiegu stê¿enia C(t) tok-
syny (np. mocznika) we krwi naczyñ obwodowych pacjenta
z zaznaczeniem punktów istotnych dla modelowania kinetycz-
nego: C(t1) – stê¿enie na pocz¹tku kolejnej dializy, C(t2) – stê-
¿enie w chwili zakoñczenia zabiegu. Na niebiesko zaznaczono
wykres odpowiadaj¹cy dializie, na czerwono – przebieg w od-

cinkach miêdzydializacyjnych



Czasami modeluje siê równie¿ zmiany stê¿eñ innych
toksyn, jak na przyk³ad kreatyniny lub kwasu moczo-
wego (zwi¹zków o niskich masach cz¹steczkowych)
lub beta 2-mikroglobuliny (zwi¹zku œredniocz¹stecz-
kowego).

Przewlek³¹ niewydolnoœæ nerek i narastaj¹c¹ mocz-
nicê mo¿na uznaæ za stan ustalony, co oznacza, ¿e pra-
wie ka¿da toksyna rozpuszczona w wodzie wchodz¹cej
w sk³ad p³ynów ustrojowych osi¹ga w niej okreœlone,
równomierne stê¿enie, chyba ¿e organizm w komór-
kach lub niektórych tkankach i narz¹dach utrzymuje
okreœlony gradient stê¿eñ (np. jonów potasu, sodu lub
wapnia). Aby uzyskaæ efektywne modele matematycz-
ne, nale¿y przyj¹æ to radykalne za³o¿enie upraszczaj¹ce
o identycznoœci stê¿eñ we wszystkich miejscach ustroju
i bezpoœrednim dostêpie do nich w czasie procesu he-
modializy. Za³o¿enie równomiernego stê¿enia toksyn
w ca³ym organizmie jest równie¿ ³atwe do zaakcepto-
wania dla okresów pomiêdzy zabiegami dializacyjnymi,
czyli wtedy, gdy pacjent nie jest pod³¹czony do sztucz-
nej nerki, a wzrost stê¿enia toksyn na skutek procesów
metabolicznych jest powolny i kumuluj¹ siê one w ca-
³ym organizmie. Sytuacja jest odmienna, gdy w stosun-
kowo krótkim czasie i jakby „nadskutecznie” toksyny
s¹ usuwane z organizmu pacjenta podczas zabiegu he-
modializy. Model matematyczny bazuj¹cy na za³o¿eniu
równomiernego (czyli uœrednionego) stê¿enia toksyn
w ca³ym organizmie nazywa siê modelem jednoprze-
dzia³owym i przyjmuje ca³kowit¹ wodê ustroju jako
przestrzeñ dystrybucji. Czêsto zamiast s³owa „prze-
dzia³” pos³ugujemy siê okreœleniem „kompartment”,
terminem wywodz¹cym siê z jêzyka angielskiego.

Aby uzyskaæ wiêksz¹ dok³adnoœæ matematycznego
modelowania, mo¿na przybli¿yæ za³o¿enia modelowe
do fizjologii i dokonaæ umownego podzia³u wody z roz-
puszczonymi w niej toksynami na dwa kompartmenty:
wewn¹trz- i zewn¹trzkomórkowy. Stê¿enie toksyn w obu
przedzia³ach podczas zabiegu hemodializy bêdzie wte-
dy ró¿ne. Wiêksza dok³adnoœæ takiego modelu jest jed-
nak okupiona wyraŸnie zwiêkszonymi komplikacjami.

3. TEORETYCZNE PODSTAWY
MODELOWANIA KINETYCZNEGO
– MODEL JEDNOPRZEDZIA£OWY

U podstaw modelowania kinetycznego le¿y analiza
zmian stê¿eñ toksyn w czasie dializy. Poniewa¿ najczê-
œciej stosowan¹ toksyn¹ modelow¹ jest mocznik, dla-
tego pos³ugujemy siê nim jako reprezentantem toksyn.
Przyjmijmy nastêpuj¹ce notacje. Niech V oznacza objê-
toœæ tej wody w organizmie chorego, w której rozpusz-
czony jest mocznik. Jej iloœæ wyra¿amy w litrach lub
mililitrach. Stê¿enie C niech oznacza iloœciow¹ ocenê
zawartoœci mocznika w objêtoœci V. Kluczow¹ rolê
w modelu matematycznym odgrywa klirens dializatora K,
któremu poœwiêcimy wiêcej uwagi, ale na razie przyj-

miemy tylko, ¿e jest to tempo odprowadzania toksyny
przez sztuczn¹ nerkê z organizmu chorego.

Kompartment (lub przedzia³) definiuje siê jako
umown¹ przestrzeñ, w której nastêpuje doskona³e (czyli
natychmiastowe) mieszanie. Dziêki temu stê¿enie two-
rzonej ze sta³¹ prêdkoœci¹ toksyny (generacjê oznaczmy
przez G) jest jednakowe w ka¿dym punkcie. W modelu
jednoprzedzia³owym przyjmuje siê, ¿e przep³yw toksy-
ny podczas zabiegu hemodializy jest ograniczony wy-
³¹cznie do przep³ywu z organizmu chorego do sztucznej
nerki, zgodnie ze schematem przedstawionym na ry-
sunku 2.

Iloœæ nagromadzonej substancji mo¿e byæ okreœlona
wzorem V · C, gdzie C [mmol/l] oznacza stê¿enie mocz-
nika wyra¿ane w mg/litr lub w mmol/litr (przeliczenie
wymaga znajomoœci masy molowej). Iloœæ toksyny
maleje na skutek wydalania jej przez sztuczn¹ nerkê
w tempie

/ � �C t K C t V( ) – ( ) / (1)

gdzie:
/C t( ) – prêdkoœæ (tempo) zmian stê¿enia tok-

syny [mmol/(ml·min)],
C t( ) – stê¿enie toksyny [mmol/ml],

t – czas [min],
K – klirens dializatora [ml/min],
V – objêtoœæ przedzia³u dystrybucji tok-

syny [ml].

Równanie (1) ma prost¹ interpretacjê. C�(T) jest tem-
pem zmian stê¿enia C toksyny i jest wprost proporcjo-
nalne do szybkoœci usuwania toksyny K i jej stê¿enia C,
a odwrotnie proporcjonalne do objêtoœci obszaru V,
z którego toksyna jest odprowadzana. Znak minus w pra-
wej czêœci równania oznacza, ¿e prêdkoœæ zmian stê¿e-
nia jest ujemna, czyli stê¿enie toksyny maleje w czasie
hemodializy. Mo¿na udowodniæ, ¿e funkcja, która spe³-
nia równanie (1), ma postaæ

C t C e
K t

V( ) ( )
–

� �
�

0 (2)

gdzie C(0) – stê¿enie toksyny zmierzonym we krwi pa-
cjenta przed rozpoczêciem zabiegu hemodializy.
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Rys. 2. Schemat jednoprzedzia³owego modelu hemodializy:
V – objêtoœæ wody, w której rozpuszczony jest mocznik,
C – stê¿enie mocznika, K – klirens, czyli tempo wydalania

mocznika



Podzielenie obu stron równania (2) przez C(0) oraz
obustronne zlogarytmowanie (logarytm naturalny o pod-
stawie e � 2,718281828) prowadzi do wyra¿enia

ln
( )

( )
–

C t

C

K t

V0
�

�
(3)

Zastepuj¹c t wielkoœci¹ T bêd¹c¹ czasem zakoñcze-
nia dializy, otrzymujemy

K T

V

C

C T

�
� ln

( )

( )

0
(4)

Poszczególne wielkoœci wystêpuj¹ce we wzorze (4)
maj¹ nastêpuj¹c¹ interpretacjê:

C T( ) – oczekiwane stê¿enie toksyny po zakoñczeniu
hemodializy,

V – wartoœæ obszaru dystrybucji toksyny, najczê-
œciej wyznaczana na podstawie danych an-
tropometrycznych (np. dla kobiet V = 0,55
ciê¿aru cia³a, dla mê¿czyzn V = 0,58 ciê¿aru
cia³a a dla dzieci V = 0,6 ciê¿aru cia³a),

K – wartoœæ klirensu wyznaczona z tabel, wy-
kresów lub obliczona ze wzoru

K QbQd
e e

Qde Qbe

KA Qb KA Qd

KA Qb KA Qd
�

/ /

/ /

–

–
(5)

gdzie:
Qb – prêdkoœæ przep³ywu krwi przez

dializator [ml/min],
Qd – prêdkoœæ przep³ywu dializatu

[ml/min],
KA – wspó³czynnik przepuszczalnoœci

masowej dializatora [ml/min] (jest
to parametr podawany przez pro-
ducenta a uwzglêdniaj¹cy rodzaj
b³ony, jej gruboœæ, przepuszczal-
noœæ dyfuzyjn¹ i powierzchniê,
czasami opisywany jako KoA [6].

Równanie (4) stanowi jedno z podstawowych rów-
nañ dializoterapii, a wskaŸnik KT/V jest traktowany
jako miara dawki dializy. Wynika z niego, ¿e efektyw-
noœæ dializy jest wprost proporcjonalna do klirensu dia-
lizatora i czasu dializy, a odwrotnie proporcjonalna do
objêtoœci dystrybucji toksyny eliminowanej z organiz-
mu chorego. Wzór ten znalaz³ praktyczne zastosowanie
w kontroli toksemii mocznicowej i przepisywaniu okre-
œlonej dawki dializy (tzw. dawka przepisana, prescribed
dose, gdzie operacyjnym parametrem jest czas przy za-
danym klirensie dializatora), a pewne jego przekszta³ce-
nia umo¿liwiaj¹ ocenê skutecznoœci leczenia (dawka do-
starczona, delivered dose) lub weryfikacjê uzyskanego
klirensu, w postaci tzw. „klirensu efektywnego” [4–7].

Równanie (4) przedstawia zmiany stê¿enia toksyny
w czasie hemodializy i najczêœciej jest wykorzystywane

do wyznaczania wymaganego czasu trwania zabiegu
hemodializy

T
V

K

C

C T
� ln

( )

( )

0
(6)

Czasami wzór (4) jest przekszta³cany do postaci

V
K tp

C C tp
�

ln( ( ) / ( ))0
(7)

i wykorzystywany do wyznaczania obszaru V dystry-
bucji toksyn, tzw. metod¹ kinetycznego modelowania.
W tym celu trzeba znaæ:

– klirens dializatora K,
– czas tp, w którym pobrano próbkê krwi, mierzony

od pocz¹tku zabiegu hemodializy (najlepiej, aby
by³ to czas koñcz¹cy zabieg, tzn. tp = T),

– C(tp) stê¿enie toksyny we krwi pobranej w chwili tp,
– C(0) stê¿enie toksyny we krwi zmierzone przed

rozpoczêciem zabiegu hemodializy.

Wyznaczenie obszaru V na podstawie wzoru (7) jest
doœæ skomplikowane (wymagane s¹ pomiary stê¿eñ
toksyny we krwi, trzeba znaæ wartoœæ klirensu K i czasu
tp pobrania próbki). W porównaniu z metodami antro-
pometrycznymi, V wyznaczone za pomoc¹ wzoru (7)
jest czêsto obarczone wiêkszym b³êdem. Wzór (7) wy-
maga bowiem du¿ej dok³adnoœci danych (szczególnie
klirensu K i stê¿enia toksyn), a to czêsto nie jest mo¿-
liwe do spe³nienia. Z podobnych powodów wyznacza-
nie czasu dializy za pomoc¹ wzoru (6) jest metod¹ przy-
bli¿on¹ i mo¿e byæ zalecane tylko w wybranych sytua-
cjach klinicznych [6].

Szereg uproszczeñ modelowych prowadzi do mniej-
szych lub wiêkszych niedok³adnoœci w matematycznym
modelowaniu. Zjawiska drugorzêdne znamy i umiemy
modelowaæ. Panuje jednak powszechna i zdaniem auto-
rów uzasadniona opinia, ¿e ich pominiêcie jest uzasad-
nione, bo – wyraŸnie komplikuj¹c model – tylko nie-
znacznie zwiêkszaj¹ jego dok³adnoœæ. Zatem ich pomi-
janie jest pewnym arbitralnym kompromisem, tak jak
napisa³ s³ynny amerykañski matematyk Richard Bell-
man – „W³aœciwa droga jest w¹sk¹ œcie¿k¹ pomiêdzy
bagnem komplikacji a przepaœci¹ uproszczeñ”. Aby te
komplikacje pokazaæ i zarazem model matematyczny
uczyniæ dok³adniejszym, uwzglêdnimy teraz kilka zja-
wisk towarzysz¹cych hemodializie, które na ogó³ s¹ po-
mijane jako mniej istotne iloœciowo.

Wskutek przyjmowania p³ynów przez pacjenta
w okresie miêdzy dializami, objêtoœæ V(t) roœnie, nato-
miast w wyniku odwadniania (tzw. ultrafiltracji) celowo
prowadzonego podczas zabiegu hemodializy – by unik-
n¹æ bardzo niebezpiecznego przewodnienia pacjenta –
objêtoœæ V(t) jest zmniejszana. Jedynym klirensem K
w czasie miêdzydializacyjnym mo¿e byæ resztkowy kli-
rens nerek Kr, niestety – w przypadku hemodializo-
wanych pacjentów czêsto Kr = 0. W trakcie dializy do-
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minuje klirens filtra oczyszczaj¹cego, tzw. dializatora,
który chwilowo oznaczmy przez Kd. Ca³kowity klirens
oczyszczaj¹cy pacjenta jest zatem równy sumie obu kli-
rensów, czyli K = Kr + Kd, przy czym spe³niony jest
warunek Kr << Kd. Kr wylicza siê najczêœciej ze stê¿eñ
toksyn mocznicowych w dobowej zbiórce moczu [5, 6].

W modelowych uproszczeniach przyjmuje siê, ¿e
mocznik w wyniku oksydacji aminokwasów jest ze
sta³¹ prêdkoœci¹ produkowany w w¹trobie (proces enzy-
matyczny), a generacja G reprezentuje iloœæ mocznika
wytworzon¹ w jednostce czasu, zwyczajowo podawan¹
w mg/min. W sytuacji upoœledzenia jego wydalania
przez nerki, gromadzi siê w wodzie ustroju, która jest
objêtoœci¹ jego dystrybucji. Toksyny w organizmie pa-
cjenta generowane s¹ równie¿ podczas hemodializy.
Jednak ich tempo jest znacznie mniejsze od tempa usu-
wania toksyn przez sztuczn¹ nerkê i dlatego generacja
jest najczêœciej pomijana w matematycznym modelo-
waniu hemodializy. Oczywiœcie, generacja toksyn nie
mo¿e byæ pomijana przy modelowaniu wzrostu stê¿enia
toksyn w okresach miedzy dializami (patrz rys. 1).

Równanie zachowania masy mówi¹ce o tym, ¿e ku-
mulacja (zmiana stê¿eñ w czasie) jest równa ró¿nicy
pomiêdzy tworzeniem i wydalaniem, przybiera postaæ
równania

V t C t G K C t( ) ( ) – ( )� / � � (8)

Zarówno G, jak i K wp³ywaj¹ na zmianê stê¿enia
mocznika w objêtoœci V, a ta z kolei zale¿y od tempa
usuwania wody z organizmu pacjenta. Interpretacja tego
procesu jest schematycznie przedstawiona na rysun-
ku 3. Z matematycznego punktu widzenia, wyznaczenie
przebiegu stê¿enia toksyny spe³niaj¹cego równanie (8)
jest znacznie trudniejsze ni¿ dla równania (2). Aby
zmniejszyæ te trudnoœci, przyjmiemy za³o¿enie uprasz-
czaj¹ce, zgodnie z którym objêtoœæ V bêdzie wartoœci¹
sta³¹. Otrzymamy wtedy nastêpuj¹ce rozwi¹zanie rów-
nania (8)

C t C e
G

K
e

K t

V

K t

V( ) ( ) –
– –

� � �
6

7
8
8

9

:
;
;

� �

0 1 (9)

gdzie e – podstawa logarytmu naturalnego.

Jak wspomniano, objêtoœæ dystrybucji V mo¿na wy-
liczyæ ró¿nymi metodami – od najprostszej, wed³ug za-
le¿noœci mówi¹cej, i¿ V w litrach to 58% masy cia³a wy-
ra¿onej w kg, do zastosowania analizy bioimpedancyj-
nej [9]. Ponadto przyjmuje siê, ¿e w odcinkach czasu
rzêdu dni, zmiany objêtoœci dystrybucji wyra¿one w li-
trach odpowiadaj¹ zmianom masy cia³a w kg.

4. TEORETYCZNE PODSTAWY
MODELOWANIA KINETYCZNEGO
– MODEL DWUPRZEDZIA£OWY

Niedoskona³oœci modelu jednoprzedzia³owego oraz fakt,
¿e nie t³umaczy on wa¿nych zjawisk obserwowanych
w czasie wykonywania krótkotrwa³ej dializy o wysokiej
skutecznoœci, zwróci³y uwagê badaczy i klinicystów na
model dwuprzedzia³owy. Jest on bardziej z³o¿ony od
modelu jednoprzedzia³owego, ale uwzglêdnia zjawisko
szybkiego wzrostu stê¿enia toksyn w kilkadziesi¹t mi-
nut po zakoñczeniu hemodializy, czyli tzw. efekt odbi-
cia (rebound) [4, 10, 11].

Za³ó¿my, ¿e mamy dwa zbiorniki o objêtoœciach Ve
i Vi, zawieraj¹ce mocznik w iloœci opisanej przez odpo-
wiednie stê¿enia Ce i Ci. Wynikaj¹c¹ z ró¿nicy stê¿eñ
wymianê mocznika przez b³onê rozdzielaj¹c¹ zbiorniki
mo¿na opisaæ, uwzglêdniaj¹c proste prawa fizyki.
Prêdkoœæ przep³ywu toksyny ze zbiornika o wiêkszym
stê¿eniu do zbiornika o mniejszym stê¿eniu jest pro-
porcjonalna do ró¿nicy stê¿eñ Ci – Ce. Je¿eli stê¿enia s¹
jednakowe, przep³yw toksyny ustaje. Wspó³czynnikiem
proporcjonalnoœci okreœlaj¹cym mo¿liwoœci przemiesz-
czania siê toksyny z jednego zbiornika do drugiego jest
tzw. „klirens komórkowy”, okreœlany czêsto jako Kc
(cellular clearance). To jego wartoœæ, mniejsza lub
wiêksza, opisuje zdolnoœæ do wymiany stê¿eñ okreœlo-
nej toksyny pomiêdzy rozwa¿anymi objêtoœciami. Oczy-
wiœcie, w przypadku gdy umowny system b³on rozdzie-
laj¹cy oba zbiorniki jest dla toksyny nieprzepuszczalny,
klirens komórkowy ma wartoœæ zerow¹. W wyniku tego
procesu nastêpuje zmiana iloœci mocznika w obu objêtoœ-
ciach, natomiast same objêtoœci pozostaj¹ niezmienio-
ne. Rezultatem jest zmiana stê¿eñ Ce i Ci.

Dwuprzedzia³owy model hemodializy (rys. 4) opiera
siê na dodatkowym za³o¿eniu, ¿e ca³kowit¹ wodê
ustroju mo¿na podzieliæ na dwie frakcje:
1) bezpoœrednio dostêpn¹ podczas hemodializy,
2) dostêpn¹ w sposób poœredni.

Tê pierwsz¹ czêsto nazywamy wod¹ zewn¹trzko-
mórkow¹ i charakteryzujemy parametrem Ve (external),
bêd¹cym jej objêtoœci¹ oraz zmiennym w czasie stê¿e-
niem Ce(t) toksyny w tej przestrzeni. Drug¹ frakcj¹ jest
woda dostêpna w sposób poœredni i nazywana wod¹
wewn¹trzkomórkow¹, a charakteryzowana objêtoœci¹ Vi
(internal) i funkcj¹ czasu Ci(t), bêd¹c¹ stê¿eniem za-
wartej w nim toksyny. Dla uproszczenia modelu przyj-
muje siê czêsto za³o¿enie, ¿e objêtoœci Ve i Vi s¹ sta³e
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Rys. 3. Schemat modelu jednoprzedzia³owego uzupe³niony
o generowanie toksyny G i uwzglêdniaj¹cy przep³yw wody Q

zmniejszaj¹cy objêtoœæ V



w czasie dializy. Stê¿enie Ce(t) uto¿samia siê ze stê¿e-
niem toksyny we krwi dop³ywaj¹cej do dializatora i dziêki
temu mo¿e byæ mierzone. Natomiast stê¿enia Ci(t) prak-
tycznie zmierzyæ nie mo¿na, ale mo¿na go obliczyæ za
pomoc¹ modelu matematycznego. Jak wspomniano, ob-
szar wewn¹trzkomórkowy jest oddzielony systemami b³on
komórkowych, których z³o¿one dzia³anie jest reprezen-
towane przez pojedynczy parametr zwany „klirensem ko-
mórkowym” Kc. Klirens ten decyduje o szybkoœci wy-
miany toksyny miêdzy obu zbiornikami [4, 7, 11]. In-
terpretacji tej nie nale¿y jednak rozumieæ zbyt dos³ow-
nie, choæ do takiego porównania upowa¿nia nas fizjolo-
gia. Obszar wewn¹trzkomórkowy nale¿y traktowaæ
symbolicznie, a charakteryzuj¹ce go wielkoœci Ci(t) oraz
Vi otrzymuje siê „automatycznie”, d¹¿¹c do dobrej re-
prezentacji kinetyki toksyn przez ten model. Rozmiary
obu obszarów dobiera siê bowiem tak, aby efekty ma-
tematycznego modelowania by³y jak najlepsze.

Przedstawiony na rysunku 4 schemat przep³ywu tok-
syny dla dwuprzedzia³owego modelu hemodializy mo¿-
na zapisaæ za pomoc¹ uk³adu dwóch równañ

Ce t
Kc

Ve
Ci t Ce t

K

Ve
Ce t

Ci t
Kc

Vi
Ci t

/ �

/ �

( ) ( ( )– ( ))– ( )

( ) – ( ( )– ( ))Ce t

2

3
4

5
4

(10)

gdzie:
Ce t Ci t/ /( ), ( ) – szybkoœæ zmian stê¿eñ toksyn od-

powiednio w przedziale zewn¹trz-
komórkowym i wewn¹trzkomór-
kowym [mmol/(ml min)],

Ce t Ci t( ), ( ) – stê¿enie toksyny odpowiednio
w przedziale zewn¹trzkomórko-
wym i wewn¹trzkomórkowym
[mmol/ml],

Kc – wspó³czynnik przep³ywów miê-
dzyprzedzia³owych [ml/min],

K – klirens dializatora [ml/min],
Ve, Vi – sta³e objêtoœci przedzia³u ze-

wn¹trzkomórkowego i wewn¹trz-
komórkowego [ml].

Uk³ad równañ (10) jest bilansem przep³ywów dla
obu przedzia³ów (z pominiêciem zjawiska generacji
i ultrafiltracji). Równanie pierwsze oznacza, ¿e szybkoœæ
Ce t/( ) zmiany stê¿enia toksyny w p³ynie zewn¹trzko-
mórkowym jest wynikiem dop³ywu toksyny z przedzia-
³u wewn¹trzkomórkowego (z prêdkoœci¹ proporcjona-
ln¹ do ró¿nicy stê¿eñ miêdzy obu przedzia³ami, a od-
wrotnie proporcjonaln¹ do rozmiarów przedzia³u zew-
n¹trzkomórkowego Ve) i odp³ywu toksyny do dializatu
(proporcjonalnie do wielkoœci stê¿enia Ce(t), a odwrot-
nie proporcjonalnie do Ve). Kc i K s¹ wspó³czynnikami
proporcjonalnoœci. Równanie drugie oznacza, ¿e prêd-
koœæ zmian Ci t/( ) stê¿enia toksyny w przedziale we-
wn¹trzkomórkowym maleje proporcjonalnie do ró¿nicy
stê¿eñ miêdzy przedzia³ami, a odwrotnie proporcjonal-
nie do objêtoœci przedzia³u wewn¹trzkomórkowego.

Wyznaczenie funkcji, która spe³nia uk³ad równañ
(10) i reprezentuje stê¿enie toksyny we krwi doprowa-
dzanej do dializatora, jest bardziej skomplikowane ni¿
dla modelu jednoprzedzia³owego, ale dziêki znajomoœci
odpowiednio zaawansowanej matematyki, mo¿na go
wyznaczyæ i wtedy otrzymuje siê

Ce t

Ce a e a ea a t a a t

( )

, ( )[( ) ( – ) ]–( ) –( – )

�

� � ��0 5 0 1 13
1 2

3
1 2
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gdzie:

a
K K

Ve

Kc

Vi
C

1 2 2
�

�
� (12)

a a
KKc

ViVe2 1
2� – (13)

a
ViK Kc Vi Ve

a ViVe3
22

�
�– ( )

(14)

Ce(0) – stê¿enie toksyny we krwi w chwili
rozpoczêcia zabiegu hemodializy.

Oba równania, (9) dla modelu jednoprzedzia³owego
i (11) dla modelu dwuprzedzia³owego, opisuj¹ zmiany
tej samej wielkoœci, to znaczy stê¿enia toksyny we krwi
wp³ywaj¹cej do sztucznej nerki. Wykresy wygl¹daj¹
podobnie (patrz rys. 5 i 6), ale stopieñ komplikacji rów-
nañ jest wyraŸnie odmienny. To jest ta cena, któr¹ p³a-
cimy za model bardziej dok³adny.

Model dwuprzedzia³owy stosunkowo precyzyjnie
opisuje zjawiska zmian stê¿eñ w trakcie hemodializy
i zwraca uwagê na biologiczne znaczenie Kc jako dru-
giego parametru warunkuj¹cego skuteczne usuniêcie
toksyn mocznicowych z wody wewn¹trzkomórkowej.
Model dwuprzedzia³owy stanowi pewien kompromis.
Dziêki jego stosowaniu mo¿emy przedstawiæ i wyjaœniæ
istotne z punktu widzenia leczenia zjawisko odbicia,
jednak chc¹c zapewniæ du¿¹ zgodnoœæ danych pomiaro-
wych z wynikami modelowania, czasami nale¿y przyj¹æ
wartoœci objêtoœci przedzia³ów trudne do fizycznej
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Rys. 4. Schemat modelu dwuprzedzia³owego z zaznaczeniem:
objêtoœci wody wewn¹trzkomórkowej Vi i zewn¹trzkomórko-
wej Ve (ze stê¿eniami toksyny Ci i Ce), wspó³czynnikami
wymiany toksyny – w postaci klirensów: K – dializatora

i Kc – komórkowego



interpretacji. W uproszczeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e
w rozmiarach objêtoœci ukrywaj¹ siê wtedy efekty wy-
nikaj¹ce z pominiêtych zjawisk uznanych jako drugo-
rzêdne.

5. PRZYK£AD MODELOWANIA
KINETYKI MOCZNIKA

Przedstawione modele matematyczne mog¹ byæ pomoc-
ne tylko wtedy, gdy znane s¹ ich parametry: dla modelu
jednoprzedzia³owego V i K, a dla modelu dwuprzedzia-
³owego Ve, Vi, Kc i K. Istniej¹ ró¿ne sposoby estymacji
tych parametrów [12, 13]. W przypadku obszarów V,
Ve, Vi dystrybucji toksyny naj³atwiej jest korzystaæ ze
wzorów antropometrycznych [14]. Klirens K mo¿na ob-
liczyæ, pos³uguj¹c siê wzorem (5) lub stosownymi wy-
kresami albo tabelami [6]. Wspó³czynnik Kc przepusz-
czalnoœci miêdzykomórkowej mo¿na przyj¹æ na podsta-
wie danych z piœmiennictwa [4].

Poni¿ej przedstawiono przyk³ady modelowania ki-
netyki mocznika. Oparto siê na pomiarach stê¿eñ pod-
czas hemodializy.

Próbki krwi i dializatu by³y pobierane równoczeœnie,
œrednio co dwadzieœcia minut [13]. Dziêki temu mo¿na
by³o obliczyæ wspó³czynniki przepuszczalnoœci maso-
wej dializatora, pos³uguj¹c siê wzorem

KA
QbQd

Qd Qb

Qb Ce Cd

CeQb CdQd
�

–
ln

( – )

–
(15)

gdzie:
Qb – prêdkoœæ przep³ywu krwi [ml/min],
Qd – prêdkoœæ przep³ywu dializatu

[ml/min],
Ce, Cd – stê¿enie toksyny we krwi i dializacie.

Dla danej toksyny wartoœci KA na ogó³ nie ulegaj¹
zmianie podczas dializy. Do dalszych obliczeñ mo¿na
przyjmowaæ wartoœæ œrodkow¹, czyli medianê. Pos³u-
guj¹c siê ni¹, mo¿na przeliczyæ stê¿enie Cd toksyny
w dializacie na jej stê¿enie we krwi

~ ( – / )

–
Ce

Cd Qd Qb
�

1

1

�

�
(16)

gdzie � �e

KA Qd Qb

QbQd

( – )

.

Ostatecznie, jako zmierzone stê¿enie toksyny mo¿na
przyj¹æ wartoœæ œredni¹ pomiêdzy stê¿eniem przeliczo-
nym w oparciu o wzór (16) i stê¿eniem zmierzonym we
krwi. Nastêpnie za pomoc¹ komputera mo¿na wyzna-
czyæ: dla modelu jednoprzedzia³owego C(0) oraz V,
a dla modelu dwuprzedzia³owego Ce(0), Ve, Vi oraz Kc
tak, aby minimalizowaæ odchylenia œredniokwadratowe
pomiêdzy zmierzonymi wartoœciami stê¿eñ a otrzyma-
nymi z modeli matematycznych jedno- i dwuprzedzia-
³owych, zdefiniowanych odpowiednio wzorami (2) i (11)
[12].

Przyjmuje siê, ¿e zmierzone we krwi stê¿enie odpo-
wiada zarówno stê¿eniu C w modelu jednoprzedzia-
³owym, jak i stê¿eniu Ce w modelu dwuprzedzia³owym.

Poni¿ej przedstawiono przyk³adowe wyniki mode-
lowania sesji dializacyjnej 35-letniej chorej, której ciê-
¿ar cia³a po hemodializie (czyli tzw. „sucha masa cia³a”)
wynosi³ 55,1 kg. Chora by³a dializowana trzy razy w ty-
godniu. Czas dializy wynosi³ 3 godziny i 30 minut.
Przep³yw krwi przez dializator ustawiono na wartoœæ
250 ml/min, przep³yw dializatu wynosi³ 500 ml/min.
Próbki krwi pobierano z linii têtniczej przed dializato-
rem równoczeœnie z próbkami dializatu z portu testowe-
go w linii odprowadzaj¹cej dializat. Próbki do oznaczeñ
mocznika pobrano jedenaœcie razy (patrz tab. 1).

Na podstawie równañ modelowych (15) wyznaczo-
no wspó³czynniki przepuszczalnoœci masowej KA dia-
lizatora, wzorcowe wartoœci stê¿eñ, a w wyniku optyma-
lizacji – dobrano objêtoœæ dystrybucji w modelu jedno-
i dwuprzedzia³owym oraz wartoœæ klirensu komórko-
wego Kc.
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Rys. 5. Przebiegi stê¿eñ w pojedynczym cyklu dializacyjnym
zamodelowane za pomoc¹ modelu jedno- i dwuprzedzia³o-
wego. Za³o¿ono to samo stê¿enie pocz¹tkowe, ten sam klirens
dializatora K = 100 mlitr/min, generacjê G = 10 mg/min, oraz
objêtoœci dystrybucji: V = 20 litrów, Ve = 7 litrów, Vi = 13 litrów,

Kc = 300 mlitr/min

Rys. 6. Powiêkszony fragment przebiegów z rysunku 5
ilustruj¹cy efekt odbicia wystêpuj¹cy po zakoñczeniu dializy



Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 1 i na ry-
sunku 7.

Wyniki modelowania kinetyki mocznika:

– wartoœæ mediany dla wspó³czynnika przepuszczal-
noœci masowej dializatora KA = 272 ml/min, co od-
powiada klirensowi K = 148 ml/min;

– model jednoprzedzia³owy:
• objêtoœæ przedzia³u V = 32 076 ml,
• odchylenie œredniokwadratowe pomiêdzy stê¿enia-

mi wzorcowymi i wed³ug modelu
	C = 0,79 mmol/litr;

– model dwuprzedzia³owy:

• objêtoœæ przedzia³u zewn¹trzkomórkowego
Ve = 18 120 ml,

• objêtoœæ przedzia³u wewn¹trzkomórkowego
Vi = 21 084 ml,

• odchylenie œredniokwadratowe pomiêdzy stê¿e-
niami wzorcowymi i wed³ug modelu

	Ce = 0,56 mmol/litr,

• wspó³czynnik przepuszczalnoœci miêdzyprzedzia-
³owej Kc = 166 ml/min.

Warto zwróciæ uwagê na proporcjê V do masy cia³a
(niemal dok³adnie 0,58!) w przypadku modelu jedno-
przedzia³owego.

W przypadku modelu dwuprzedzia³owego otrzyma-
no znacznie lepsz¹ zgodnoœæ wartoœci stê¿eñ, jednak
proporcja Ve + Vi = 39 204 ml do masy cia³a wynios³a

oko³o 0,71. W modelu jednoprzedzia³owym wartoœæ
taka œwiadczy³aby o bardzo powa¿nym przewodnieniu.

W przedstawionym przyk³adzie pominiêto wylicze-
nia parametrów metabolicznych, istotnych z punktu wi-
dzenia klinicznego jako parametrów adekwatnoœci dia-
lizy, jak równie¿ wskaŸnika dializy KT/V i innych,
zwracaj¹c uwagê jedynie na objêtoœci przedzia³ów i kli-
rensy K i Kc.
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Lp.
Czas
[min]

Stê¿enie
mocznika
we krwi
[mmol/l]

Stê¿enie
mocznika

w dializacie
[mmol/l]

Przepuszczalnoœæ
masowa KA

[ml/min]

Stê¿enie mocznika
we krwi obliczone

ze stê¿eñ
w dializacie

Stê¿enie mocznika
we krwi

wg modelu
1-przedzia³owego

Stê¿enie mocznika
we krwi

wg modelu
2-przedzia³owego

1 0 37,1 *** *** *** 34,5 36,3

2 10 31,9 9,8 293 33,2 32,9 33,6

3 20 30,6 *** *** *** 31,5 31,3

4 30 30,0 8,9 274 30,1 30,0 29,3

5 45 26,7 8,0 279 27,1 28,0 26,9

6 60 25,3 7,5 274 25,4 26,2 24,9

7 90 22,1 6,4 262 21,7 22,8 21,7

8 120 18,7 5,5 269 18,6 19,8 19,4

9 150 17,6 5,1 262 17,3 17,3 17,5

10 180 16,5 4,5 235 15,2 15,0 15,9

11 210 14,8 *** *** *** 13,1 14,5

Tabela 1
Wyniki pomiarów i obliczeñ kinetyki mocznika z wykorzystaniem modeli jedno- i dwuprzedzia³owego podczas modelowej sesji

hemodializacyjnej u 35-letniej chorej. T = 3,5 godz., Qb = 250 ml/min, Qd = 500 ml/min

*** Brak pomiaru

Rys. 7. Zmiany stê¿enia mocznika we krwi podczas hemodia-
lizy, wed³ug modelu jednoprzedzia³owego (C bez indeksu),
dwuprzedzia³owego (Ce oraz Ci) w konfrontacji z wartoœcia-
mi zmierzonymi we krwi wp³ywaj¹cej do dializatora (ozna-
czone symbolem x) oraz wyliczonymi na podstawie stê¿enia

toksyny w dializacie (oznaczone symbolem •)



Analogiczne obliczenia mo¿na przeprowadziæ dla
innych markerów, np. kreatyniny i kwasu moczowego,
wykazuj¹c, ¿e wartoœci K i Kc dla tych substancji
znacz¹co ró¿ni¹ siê od tych dla mocznika [12].

6. PODSUMOWANIE

Pomimo opisanych trudnoœci i pewnych komplikacji to-
warzysz¹cych praktycznemu wdro¿eniu, wyniki mode-
lowania hemodializy wywieraj¹ dziœ decyduj¹cy wp³yw
na decyzje lekarskie, pozwalaj¹ optymalizowaæ terapiê
i przek³adaj¹ siê na rokowanie pacjentów [6, 8, 14]. Jest
to pozytywny przyk³ad wdro¿enia modelu do codziennej
praktyki lekarskiej.

Czasy, w których skomplikowane modele matema-
tyczne nie mog³y znaleŸæ praktycznego zastosowania
klinicznego, mamy za sob¹. Dziœ kierunek badañ pro-
ponuj¹cy z³o¿one modele nie musi wi¹zaæ siê z przyjê-
ciem znacz¹cych i uzasadnionych uproszczeñ. Proble-
mem pozostaje nadal wola wspó³pracy lekarzy ze spe-
cjalistami z zakresu modelowania komputerowego i mo¿-
liwoœæ znalezienia wspólnego jêzyka z pogranicza me-
dycyny i matematyki.

Odrêbnym zagadnieniem jest weryfikacja kliniczna
proponowanych modeli. Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹
przeprowadzenia sesji modelowych z licznymi pomia-
rami zmian stê¿eñ markerów, masy cia³a, wydalania,
przep³ywów, na co nie zawsze wyra¿aj¹ zgodê dializo-
wani pacjenci. Za niew¹tpliwy sukces modelowania he-
modializoterapii uznaæ nale¿y fakt, ¿e wiele danych wy-
nikaj¹cych z modelowania sta³o siê uznanymi i stosow-
anymi powszechnie parametrami oceny adekwatnoœci
hemodializy, bezpoœrednio koreluj¹cymi z wynikami
leczenia chorych i opisuj¹cymi zarówno stan metaboli-
czny pacjentów, jak i dawkê dializy (np. wskaŸnik dia-
lizy KT/V).

Powszechnie u¿ywany jest model jednoprze-
dzia³owy, jednak rekomendacje National Kidney Foun-
dation DOQI Guidelines i European Practice Guidelines
zalecaj¹ stosowanie skorygowanego wskaŸnika eKT/V
(estimated KT/V) do obliczania dawki dostarczonej dia-
lizy i oznaczaj¹ w praktyce zwrot w kierunku modelu
dwuprzedzia³owego oraz rezygnacjê z propagowania na
szersz¹ skalê innych modeli [15].
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7.6.B. Modelowanie hemodializy,
terapii nerkozastêpczej

Klaudia Czopek

1. GDY NERKI PRZESTAJ¥ PRACOWAÆ…

Bóg tworz¹c Wszechœwiat, stworzy³ równie¿ nerkê,
której poleci³ produkowaæ mocz przez 24 godziny na
dobê. Nerka stara siê jak najlepiej wykonywaæ to jak¿e
wa¿ne zadanie. Poprzez oczyszczanie organizmu z sub-
stancji szkodliwych powstaj¹cych podczas przemiany
materii, kontroluje równowagê wewn¹trzustrojow¹ (ho-
meostazê), reguluje ciœnienie krwi, kontroluje gospo-
darkê Ca – P, dzia³a jako narz¹d hormonalny. Wiele
przewlek³ych chorób, nie tylko zwi¹zanych z nerkami,
powoduje schy³kow¹ niewydolnoœæ nerek, która mo¿e
prowadziæ do œmierci. Prawie od stu lat cz³owiek kom-
binuje jak siê da, by poprawiæ Stwórcê i ¿yæ bez nerki.
Dziœ ju¿ wiemy, ¿e dziêki terapii nerkozastêpczej am-
bitny plan cz³owieka prawie siê uda³ [1].

Niestety pomimo rozwoju nefrologii, zwiêksza siê
liczba pacjentów objêtych leczeniem nerkozastêpczym.
Zwi¹zane jest to ze starzeniem siê spo³eczeñstwa, co
szczególnie widoczne jest w krajach dobrze rozwiniê-
tych [1].

Istniej¹ trzy formy leczenia nerkozastêpczego:
1) hemodializa (rys. 1),
2) dializa otrzewnowa,
3) przeszczep nerek.

Podstawê leczenia nerkozastêpczego stanowi he-
modializa, a jej pocz¹tek siêga lat 40. XX wieku. Wiêcej
informacji o hemodializie i jej historii mo¿na znaleŸæ
w rozdziale 3.6.

Gdy pacjent trafia z rozpoznaniem niewydolnoœci
nerek na oddzia³ nefrologiczny, lekarze wybieraj¹ jak
najlepsz¹ terapiê, dopasowuj¹c j¹ do konkretnych para-
metrów pacjenta – korzystaj¹ przy tym z modelowania
procesu hemodializy [1].

2. MODELOWANIE HEMODIALIZY

Ju¿ od wielu lat modelowanie, pomimo skomplikowa-
nia matematycznego i informatycznego, stanowi spraw-
dzone narzêdzie u³atwiaj¹ce pracê personelowi me-
dycznemu podczas przeprowadzania d³ugotrwa³ego le-
czenia chorych z niewydolnoœci¹ nerek. Jak wiemy,
nerki s¹ odpowiedzialne za usuwanie wody i substancji
szkodliwych. Miar¹ efektywnie usuwanych toksyn jest
klirens nerek (okreœla on stopieñ oczyszczenia krwi
z jakiejœ substancji w jednostce czasu). Jeœli wskaŸnik
ten osi¹ga niepokoj¹co niski poziom, nale¿y rozpocz¹æ
leczenie. Musimy sobie uœwiadomiæ, ¿e proces modelo-
wania kinetycznego jest prób¹ odtworzenia zmienia-
j¹cych siê w czasie stê¿eñ substancji markerowych. S¹
to substancje, których obecnoœæ mo¿na zmierzyæ iloœ-
ciowo w p³ynach ustrojowych. W modelowaniu hemo-
dializy najczêstsz¹ toksyn¹ markerow¹ jest mocznik,
którego stê¿enie we krwi jest odzwierciedleniem stanu
pacjenta. Aby uzyskaæ dobry model matematyczny, na-
le¿y przyj¹æ uproszczenia. Jednym z nich jest za³o¿enie
o sta³ym stê¿eniu rozwa¿anej toksyny w ca³ej objêtoœci
wody zawartej w modelowym zbiorniku. Zbiornik taki
nazywamy kompartmentem.

By uzyskaæ wiêksz¹ dok³adnoœæ modelu, wprowadza
siê dodatkowe za³o¿enia, jednak przeniesienie modeli
na rzeczywistoœæ z uwzglêdnieniem nowych czynników
i procesów biologicznych organizmu natyka siê na wiel-
kie trudnoœci zwi¹zane z brakiem danych dotycz¹cych
modelowanego obiektu (rys. 2).

W modelu jednokompartmentowym zak³ada siê, ¿e
toksyna markerowa jest rozpuszczona w ca³kowitej wo-
dzie ustroju. Mocznik nie jest jedynym wyznacznikiem
zmiany stê¿eñ toksyn w organizmie [4].
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Rys. 1. Pacjent podczas zabiegu hemodializy1

1 Wszystkie rysunki wykona³ Micha³ Bisaga, Politechnika Krakowska



Czasami modeluje siê równie¿ zmiany stê¿eñ krea-
tyniny, kwasu moczowego czy sodu. W tym miejscu po-
jawiaj¹ siê pytania, czy znamy z³oty œrodek dla wszyst-
kich chorych? Jak wygl¹da sytuacja, gdy mamy do czy-
nienia z pacjentem szczup³ym lub oty³ym? Czy zwiêk-
szenie klirensu zmniejszy czas dializy i jaki to bêdzie
mia³o wp³yw na stan zdrowia pacjenta?

3. MODELE KINETYCZNE HEMODIALIZY

Znane s¹ zarówno modele jednokompartmentowe, jak
i bardziej skomplikowane modele dwukompartmento-
we, dla mocznika, kreatyniny czy kwasu moczowego.
Modele te, na przyk³ad dla fosforu, nie opisuj¹ rzeczy-
wistoœci w sposób zadowalaj¹cy [4]. Model jednokom-
partmentowy zak³ada przep³yw toksyn z organizmu cz³o-
wieka do sztucznej nerki przy za³o¿eniu, ¿e stê¿enie C
jest sta³e w objêtoœci V ustroju. Przyjmujemy w nim, ¿e
mocznik jest wytwarzany w w¹trobie, ze sta³¹ szybko-
œci¹ w rozpatrywanym przedziale czasu. Przy mode-
lowaniu hemodializy pamiêtamy o generacji toksyn
w okresach miêdzydializacyjnych. Zjawisko generowa-
nia toksyn nie ustaje podczas zabiegu hemodializy, jed-
nak niekiedy szybkoœæ generacji mo¿e byæ wyraŸnie
mniejsza od szybkoœci usuwania toksyny w czasie za-
biegu – w takiej sytuacji podczas modelowania zabiegu
generacjê siê pomija. Model dwukompartmentowy jest
bardziej skomplikowany od poprzedniego. Model ten
zak³ada, ¿e ca³kowit¹ wodê ustroju mo¿na podzieliæ na
wewn¹trzkomórkow¹ i zewn¹trzkomórkow¹, i dziêki temu
uwzglêdnia zjawisko szybkiego wzrostu toksyn w kilka-
dziesi¹t minut po zabiegu, tzw. efekt odbicia [2–4].

4. LEKARZ I IN¯YNIER
DWA BRATANKI…

Modelowanie wspomaga zrozumienie wielu zjawisk
fizycznych i biologicznych zwi¹zanych z t¹ terapi¹, pla-
nowanie i likwidowanie zaburzeñ w funkcjonowaniu
organizmu, co za tym idzie, wybór najlepszego rozwi¹-
zania danego problemu przy pewnych ograniczeniach.

Optymalizacja procesu dializy umo¿liwia wyznaczenie
najlepszego rozwi¹zania rozwa¿anego problemu ze
wzglêdu na przyjête kryterium (stan zdrowia pacjenta,
niezawodnoœæ, dok³adnoœæ, czas zabiegu), przy uwzglê-
dnieniu istniej¹cych ograniczeñ [1]. Ci¹gle rozwijaj¹ca
siê technika oraz nowoczesne systemy sterowania
sztuczn¹ nerk¹, pozwalaj¹ budowaæ coraz to bardziej
skomplikowane modele (rys. 3), choæ wiele z nich wy-
korzystuje siê wy³¹cznie do prac badawczych.

Obecnie do praktyki klinicznej wprowadzony jest
model jednokompartmentowy i niektóre wzory, które
wywodz¹ siê z modelowania dwukompartmentowego
(rys. 4).

Dializoterapia XXI w. budzi wielkie zainteresowa-
nie na ca³ym œwiecie. W dziedzinie badañ zwi¹zanych
z terapiami nerkozastêpczymi mamy do czynienia z po³¹-
czeniem problemów zarówno teoretycznych, in¿ynier-
skich, fizjologicznych, medycznych, jak i matematycz-
nych, co stanowi wyzwanie dla naukowców, in¿ynierów
oraz lekarzy. Inteligentna hemodializa z chemoczujni-
kami, biosyntezatorami, biokompatybilne b³ony diali-
zacyjne pokryte œródb³onkiem, prewencja chorób nerek
oparta na diagnostyce genowej, to dziœ spêdza sen
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Rys. 2. Lekarz zastanawiaj¹cy siê nad skomplikowanymi
formu³ami modelowania matematycznego hemodializy

Rys. 3. Naukowiec pracuj¹cy nad coraz bardziej dok³adnymi
modelami kinetycznymi hemodializy

Rys. 4. Personel medyczny stosuje modelowanie, wstawiaj¹c
wyniki badañ pacjentów do uproszczonych wzorów opraco-
wanych przez in¿ynierów na podstawie badañ nad modelem



z oczu naukowcom i klinicystom. Jednak postêp w dia-
lizoterapii zawdziêczamy nadgorliwoœci ludzi w pogoni
za technik¹ i jej nowinkami, by chorym pomóc ¿yæ jak
najd³u¿ej w jak najlepszych warunkach.
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7.7.A. Czy dzia³am jak automat skoñczony?
Magdalena Tkacz

1. WPROWADZENIE – O ALGORYTMACH
W SPOSÓB OGÓLNY

Nie jest dla nikogo tajemnic¹, ¿e w informatyce – i nie
tylko – jeœli ma siê do czynienia z komputerami – trzeba
siê „oswoiæ” z algorytmami. Algorytm jest pewnym
ogólnym sposobem postêpowania, z³o¿onym z prostych
elementów – kroków. wykonanie kroków w odpowied-
niej kolejnoœci powinno umo¿liwiæ uzyskanie rozwi¹-
zania. Algorytmy zapisywane s¹ najczêœciej na dwa spo-
soby – jednym z nich jest tak zwany pseudokod – sposób
zapisu który do z³udzenia przypomina program napisa-
ny w jakimœ jêzyku wy¿szego poziomu – w miarê czy-
telny i zrozumia³y dla cz³owieka, nie zawiera jednak
czêsto szczegó³ów dotycz¹cych sk³adni jakiegoœ kon-
kretnego jêzyka, zawiera te¿ czasem opisy dzia³añ
w jêzyku naturalnym. Ma on byæ tylko przedstawieniem
idei algorytmu. Nie ma na dzieñ dzisiejszy jakiegoœ
standardu w jakim ma byæ zapisany pseudokod, najczêœ-
ciej spotykany jest zapis w którym wykorzystywana jest
sk³adnia podobna do któregoœ z popularnych jêzyków
programowania takich jak Pascal, C, Java, Python. Na
rysunku 1 zamieszczono przyk³ad algorytmu umo¿li-
wiaj¹cego stwierdzenie czy wpisana liczba jest parzysta
czy te¿ nie – zapisanego zarówno w pseudokodzie, jak
i w postaci schematu blokowego.

Tak najczêœciej zapisywane s¹ algorytmy w tej chwi-
li. Oczywiœcie przyk³ad jest bardzo prosty – nie jest
moim zamiarem zamieszczenie tu algorytm którego roz-
szyfrowanie zajmie komuœ co najmniej kilka godzin.

A jak wygl¹da³y pocz¹tki prac nad automatyzacja
niektórych zadañ? Trzeba by siê cofn¹æ trochê w czasie
– mniej wiêcej do lat 30. XX wieku kiedy to zosta³ opra-
cowany prze Alana Turinga pierwszy, wyidealizowany
model matematyczny hipotetycznego komputera, tak
zwana Maszyna Turinga.

2. MASZYNA TURINGA

Maszyna Turinga (patrz rys. 2) sk³ada siê z:

– skoñczonego zbioru symboli (alfabetu),

– skoñczonego zbioru stanów,

– taœmy o nieskoñczonej liczbie pól, (dziœ mo¿na by
powiedzieæ, ¿e odpowiada noœnikowi informacji),
a na ka¿dym polu mo¿e byæ zapisany tylko jeden
symbol spoœród symboli alfabetu,

– ruchomej g³owicy mog¹cej poruszaæ siê wzd³u¿
taœmy i mog¹cej odczytywaæ symbole z taœmy lub
zapisywaæ na niej symbole, przy czym g³owica
mo¿e wykonaæ za jednym razem przesuniecie tylko
o jedno pole,

– tak zwanego diagramu przejœæ – które s¹ instruk-
cjami dzia³ania maszyny.

Tak¹ hipotetyczn¹ maszynê mo¿na traktowaæ jako
komputer z danymi zapisanymi na taœmie oraz z ustalo-
nym w postaci diagramu przejœæ programem (diagram
bywa przedstawiany w postaci tabeli lub grafu).

Rys. 1. Sposoby zapisu algorytmu sprawdzania parzystoœci liczby

1. Wczytaj liczbê

2. Oblicz resztê z dzielenia liczby

przez dwa

3. Je¿eli reszta równa jest zero

wypisz „liczba parzysta”

4. Je¿eli reszta równa jest jeden

wypisz „liczba nieparzysta”

5. IdŸ do punktu 1



3. CZYM JEST NIESKOÑCZONOŒÆ?

Warto tu zwróciæ uwagê na kilka pojêæ u¿ytych w defi-
niowaniu Maszyny Turinga. Chodzi mianowicie o pojê-
cia „skoñczony” i „nieskoñczony”. Intuicyjnie ka¿dy
z nas wie, co to oznacza. Jednak zarówno w informatyce
jak i matematyce wa¿na jest precyzja stosowanych po-
jêæ. Ka¿dy student matematyki zaraz na pocz¹tku stu-
diów zapoznaje siê z pojêciami „licznoœci zbiorów” –
czyli pojêæ okreœlaj¹cych ile elementów ma jakiœ zbiór.
Byæ mo¿e ktoœ bêdzie tu zaskoczony – jak to? Przecie¿
wystarczy policzyæ elementy. No, nie do koñca. W ma-
tematyce – i korzystaj¹cej z jej narzêdzi informatyce ok-
reœla siê trzy rodzaje „licznoœci” elementów w zbiorach.
Mówi siê te¿ czêsto o „mocy zbiorów”. Jaka wiec jest ta
„moc zbiorów”? Dla zbiorów o skoñczonej liczbie ele-
mentów (czyli takiej liczbie, ¿e mo¿emy je zliczyæ) moc
zbioru jest po prostu liczb¹ elementów zbioru i zbiór
taki jest zbiorem „skoñczonym”. Jeœli tych elementów
jest wiêcej (nie mo¿emy ich od razu dok³adnie zliczyæ),
ale gdyby spêdziæ na liczeniu naprawdê du¿o czasu –
i do ponumerowania elementów wystarczy³oby nam liczb
naturalnych mówi siê wtedy o takim zbiorze, ¿e jest
„przeliczalny” lub „równoliczny ze zbiorem liczb natu-
ralnych) i ma moc alef zero (symbol alef-zero to J0 ).
Z kolei jeœli tych elementów jest jeszcze wiêcej – nie ma
szans by uda³o siê je ponumerowaæ – mówimy o takim
zbiorze ¿e jest „nieprzeliczalny” lub „równoliczny ze
zbiorem liczb rzeczywistych” i taki zbiór ma moc con-
tinuum (symbol continuum to C). Zarówno alef zero jak
i continuum nosz¹ nazwê liczb kardynalnych.

Co wynika z tej teorii zliczania elementów zbiorów
w kontekœcie Maszyny Turinga? To, ¿e w definicji ma-
szyny mamy za³o¿enie, ¿e mamy skoñczona liczbê sym-
boli alfabetu oraz skoñczony zbiór stanów. Zgodnie
z teori¹ mocy zbiorów oznacza to, ¿e tych elementów
bêdzie mniej ni¿ liczb naturalnych. I to jest dobra wia-
domoœæ. Druga dobra wiadomoœæ to kolejne za³o¿enie –
takie, ¿e mamy nieskoñczon¹ taœmê do przechowywa-
nia danych. Nieskoñczon¹, to znaczy tak¹ ¿e nie wy-

starczy³oby nam liczb naturalnych do ponumerowania
jej pól. Liczb rzeczywistych mo¿e by wystarczy³o – a co
to oznacza³oby w praktyce? Tyle, ¿e nie musielibyœmy
siê przejmowaæ iloœci¹ miejsca na dysku komputera. Hi-
potetycznie wiec dysponujemy tym samym maszyn¹
mog¹c¹ korzystaæ z nieograniczonych zapisanych zaso-
bów i równie¿ zapisaæ nieograniczon¹ iloœæ informacji –
ale jej dzia³anie mo¿emy opanowaæ – jest skoñczona
liczba stanów. Niewa¿ne, ¿e mo¿e byæ du¿a, wa¿ne, ¿e
jest skoñczona.

4. CZY WSZYSTKO DA SIÊ ROZWI¥ZAÆ?

W 1943 roku zosta³a sformu³owana tak zwana teza
Churcha-Turinga – mówi¹ca o tym, ¿e przy za³o¿eniu
dysponowania nieograniczon¹ pamiêci¹ i zasobami o ile
istnieje algorytm rozwi¹zania jakiegoœ problemu to da
siê go rozwi¹zaæ przy pomocy Maszyny Turinga. Nie-
stety, nie oznacza to, ¿e da siê napisaæ program na
wspó³czesny komputer – oznacza to tylko, ¿e istnieje
algorytmiczne rozwi¹zanie problemu. A sk¹d to ograni-
czenie? St¹d, ¿e wspó³czesne komputery nie dysponuj¹
nieograniczonymi zasobami pamiêci Ram i dyskowej.
Co z tego, ¿e napisalibyœmy program, jeœli nie wystar-
czy³oby pamiêci do jego za³adowania, nie mówi¹c ju¿
o dzia³aniu?

5. AUTOMATY S¥ WŒRÓD NAS

A jak siê ma do Maszyny Turinga automat skoñczony –
tytu³owy bohater tego rozdzia³u? Tak naprawdê pe³na
nazwa naszego bohatera to „automat skoñczenie stano-
wy”. Dzia³a podobnie do Maszyny Turinga, ale mamy
tutaj dodatkowe warunki. Automat taki ma wyró¿nione
skoñczone zbiory zarówno symboli wejœciowych jak
i wyjœciowych. Zawsze istnieje jakiœ stan pocz¹tkowy
z którego automat rozpoczyna pracê. Pracuje dokonuj¹c
analizy symboli wejœciowych, przy czym ka¿dy odczy-
tany symbol wymusza przejœcie do kolejnego stanu
(czasem do tego samego de facto pozostaj¹c w tym sa-
mym stanie). Po przeanalizowaniu wszystkich symboli
automat skoñczony mo¿e przyj¹æ jeden z dwu stanów:
akceptacji lub nieakceptacji. Automat umo¿liwia wiec
sprawdzanie swego rodzaju regularnoœci lub nieregular-
noœci na przyk³ad sekwencji jakichœ zdarzeñ. Z automa-
tami skoñczonymi zwi¹zane s¹ wyra¿enia i jêzyki regu-
larne – wykorzystywane powszechnie w informatyce.
Zgodnie z pewnymi sekwencjami dzia³añ, i to odbywa-
j¹cymi siê w okreœlonej kolejnoœci – dzia³a transmisja
danych w Internecie, w filtrach antyspamowych s¹ wy-
krywane pewne s³owa kluczowe – sekwencje znaków
które powoduj¹ zaklasyfikowanie e-maila jako spamu.
S³owem – wszyscy korzystamy w pewnym sensie z takie-
go lub innych automatu skoñczonego na co dzieñ – na-
wet s³uchaj¹c odtwarzacza MP3. Niemo¿liwe? A jednak
– zachêcam do przeczytania drugiej czêœci podrozdzia³u.

Magdalena Tkacz
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Rys. 2. Hipotetyczna Maszyna Turinga
�ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Turing_Machine.png,

licencja Public Domain



6. CZY AUTOMATY
S¥ TAK¯E WEWN¥TRZ ¯YWYCH
ORGANIZMÓW?

Jak siê to wszystko ma do funkcjonowania organizmów
¿ywych? Wiêkszoœæ procesów zachodz¹cych w naszych
organizmach zapisywana jest w postaci diagramów.
Procesy ¿yciowe, przemiany metaboliczne s¹ zapisywa-
ne w postaci rysunków (patrz rys. 3 i 4).

Spora czêœæ z takich rysunków mog³aby byæ z powo-
dzeniem uznana za diagram przejœæ automatu. A maj¹c
tak zapisany schemat dzia³ania (za pomoc¹ diagramu) –
mo¿e nawet od razu, po doprecyzowaniu niektórych za-
³o¿eñ i szczegó³ów mo¿na potraktowaæ procesy jako au-
tomat skoñczony? Mo¿e mo¿na wówczas – przy wspó³-
pracy zarówno biologów, biochemików jak i informa-
tyków stworzyæ dla zjawisk biologicznych wyra¿enia
czy nawet jêzyk regularny?
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Rys. 4. Diagram przemian metabolicznych
�ród³o: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Metabolism_790px.png, licencja GFDL

Rys. 3. Cykl kwasu cytrynowego, zwany równie¿ cyklem Krebsa. Jest to ostatni etap (zielone ko³o na rys. 4) przemiany materii
i energii organizmów wykorzystuj¹cych tlen w procesie oddychania (aerobów)

�ród³o: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Citricacidcycle.png, licencja GFDL oraz Creative Commons Attribution ShareAlike
license v 2.5



A nastêpnie wykorzystaæ to z po¿ytkiem do kompu-
terowego przetwarzania danych dotycz¹cych przebiegu
procesów biologicznych. Za³o¿enia pasuj¹ – automat
ma byæ skoñczony – czyli liczba ego przejœæ ma byæ
skoñczona – w kontekœcie teorii mocy zbiorów oznacza
¿e ma byæ mniejsza ni¿ alef zero. A wszystkie prze-
miany i procesy metaboliczne mo¿na opisaæ w skoñczo-
nej, choæ byæ mo¿e du¿ej liczbie kroków. Jakby na to
nie patrzeæ – tych kroków zawsze bêdzie mniej, ni¿
liczb naturalnych.

7. MECHANIZM GENETYCZNY
JAKO AUTOMAT

Czy mo¿na wykorzystaæ teorie automatów skoñczo-
nych – sam¹ ideê automatu w bioinformatyce – choæby
w rozwa¿aniach dotycz¹cych przekazywania informacji
genetycznej? Jeœli mamy spróbowaæ, to trzeba najpierw
zapoznaæ siê z samym procesem zachodz¹cym w orga-
nizmie ¿ywym – nie uda nam siê stworzyæ rozs¹dnego
modelu teoretycznego, jeœli nie bêdziemy mieæ wyobra-
¿enia o zasadach dzia³ania orygina³u. Nasze rozwa¿ania
zwi¹zane z przekazywaniem informacji genetycznej
ograniczymy tu do procesu translacji. Proces odczytu
informacji zawartej w DNA do zbudowania na jej pod-
stawie ³añcucha aminokwasów przebiega w dwóch eta-
pach: transkrypcji – przepisania informacji z DNA na
mRNA i zachodzi w zasadzie w j¹drze komórki (proces
ten zosta³ opisany w rozdziale „Jak mo¿na ogl¹daæ trój-
wymiarowe cz¹steczki?”) i translacji zachodz¹cej w za-
sadzie w cytoplazmie – czyli „przet³umaczenia” zapisu
z mRNA na sekwencjê aminokwasów, schematycznie
mo¿na to przedstawiæ tak, jak na rysunku 5.

Wiemy ¿e DNA z³o¿one jest z czteroelementowego
alfabetu, RNA równie¿, z ta ró¿nic¹ ¿e tyminê zastêpuje

w RNA uracyl. Stwierdzono, ¿e ka¿dy aminokwas wcho-
dz¹cy w sk³ad bia³ek wystêpuj¹cych w ¿ywych orga-
nizmach jest kodowany przy pomocy trzech nukleoty-
dów, tak zwanych kodonów trójkowych (patrz rys. 5).
Aminokwasów takich jest 20. Z kolei cztery elementy
(nukleotydy) mo¿na u³o¿yæ w trójelementowe ci¹gi
w których istotna jest kolejnoœæ na 64 sposoby (szybka
powtórka z matematyki – dlaczego?). St¹d wynika ze
musi byæ wiêcej ni¿ jeden sposób kodowania dla – przy-
najmniej niektórych aminokwasów – i tak te¿ jest w rze-
czywistoœci. o takich kodach, które nie s¹ jednoznacznie
mówi siê ¿e s¹ zdegenerowane.

Oprócz tego wiadomo, ¿e trójki w kodonach s¹ od-
czytywane kolejno i nie zachodz¹ na siebie, a poniewa¿
kod jest ci¹g³y, bez dodatkowych znaków to „zgubienie”
lub „wstawka” z dodatkowego nukleotydu zmieni ca³y
odczyt – od pewnego momentu nast¹pi przesuniecie se-
kwencji RNA o jedno miejsce, a to z kolei spowoduje
okreœlon¹ zmianê w ³añcuchu. Co ciekawe, kod gene-
tyczny jest odczytywany tak samo, sposób kodowania
aminokwasów jest taki sam u wszystkich organizmów –
wed³ug schematu przedstawionego na rysunku 6.

8. KODOWANIE BIA£EK

Jak przebiega ten proces? Po zakoñczeniu transkrypcji
(opisanej dok³adniej w rozdziale „Jak mo¿na ogl¹daæ
trójwymiarowe cz¹steczki?”), czyli procesu przepisania
informacji z du¿ej cz¹steczki DNA na mniejszy, matry-
cowy mRNA (ang. messenger RNA) mRNA przedostaje
siê do cytoplazmy, gdzie zajdzie proces translacji – czy-
li odczytywania informacji z mRNA i tworzenia na jej
podstawie ³añcucha aminokwasów który w wyniku
przekszta³ceñ konformacyjnych stanie siê bia³kiem.

Magdalena Tkacz
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Rys. 5. Przenoszenie informacji genetycznej: DNA � RNA� (³añcuch aminokwasów) bia³ko
�ród³o: w³asne z wykorzystaniem [2, 3]



Ca³y proces przekazywania informacji schematycz-
nie przedstawiono na rysunku 7.

W procesie translacji potrzebny nam jest jednak dru-
gi typ RNA, tak zwany transportuj¹cy RNA (tRNA).
Ma on charakterystyczn¹ strukturê oraz skomplikowany
kszta³t przestrzenny przedstawiony na rysunku 8.
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Rys. 6. Tabela kodu genetycznego. W nawiasach podano zarówno jedno- jak i trójliterowe skróty stosowane do oznaczenia
aminokwasów

Rys. 7. Przekazywanie informacji genetycznej. Kolejnoœæ
aminokwasów oznaczono symbolami an-2 do an+1. Odpowia-

daj¹ce im tRNA maj¹ takie same indeksy dolne
�ród³o: w³asne na podstawie [2] Rys. 8. Schemat struktury tRNA



9. WYTWARZANIE BIA£EK
NA PODSTAWIE KODU

Ka¿dy aminokwas który bêdzie w³¹czony do ³añcucha
jest transportowany przez jeden, charakterystyczny tRNA
– determinowane jest to sekwencj¹ antykodonu znaj-
duj¹cego siê na jednym z koñców tRNA. W procesie
translacji udzia³ bierze rybosom, a sam proces, z wyko-
rzystaniem tzw. ramki odczytu przebiega w nastêpuj¹cy
sposób (porównaj te¿ rys. 7):
1. translacja rozpoczyna siê w momencie odczytu ko-

donu startowego (sekwencja AUG),
2. antykodon tRNA jest pozycjonowany na sekwencji

mRNA, na ramieniu akceptorowym znajduje siê
cz¹steczka okreœlonego aminokwasu,

3. kolejne aminokwasy s¹ przy³¹czane w kolejnoœci
odpowiadaj¹cej pojawiaj¹cym siê kodonom na mRNA
– odpowiadaj¹cym okreœlonym antykodonom tRNA.

4. proces przy³¹czania aminokwasów z wykorzysta-
niem tRNA powtarza siê a¿ do napotkaniu kodonu
zatrzymuj¹cego proces.
Zainteresowanym bli¿ej polecam zapoznanie siê z ani-

macj¹ znajduj¹c¹ siê pod adresem http://207.207.4.198/
pub/flash/26/transmenu_s.swf, ewentualnie wyszuka-
nie innych prezentacji – wystarczy do tego wykorzystaæ
dowolna wyszukiwarkê i wpisaæ „translation swf” –

chodzi nam o to by znalezione zosta³y pliki zwi¹zane
z translacj¹ bêd¹ce animacjami Flash.

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e proces translacji, jeœli spojrzeæ
na niego pod k¹tem zalgorytmizowania tak naprawdê
jest powtarzalnym cyklem odczytywania z d³ugiego
³añcucha trzyznakowego pod³añcucha i w zale¿noœci od
sekwencji jego znaków okreœlania kolejnego amino-
kwasu. Wiemy ile jest sk³adników wejœciowych (4 nu-
kleotydy), wiemy ile jest mo¿liwych stanów koñcowych
– jest ich 20. Jest to jeden z procesów dla których mo¿na
skonstruowaæ automat skoñczony.
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7.8.A. Fotosynteza „lekiem” na wszystko?
Kvìtoslava Burda

1. WPROWADZENIE

W ostatnim dziesiêcioleciu szczególnie intensywnie pro-
wadzone s¹ badania procesu fotosyntezy. Zespo³y sku-
piaj¹ce fizyków, biologów, chemików i genetyków sta-
wiaj¹ sobie za zadanie odkrycie tajników tego procesu,
aby móc konstruowaæ uk³ady biomimiczne (naœladuj¹ce
funkcje naturalnych uk³adów), które pozwol¹ w nieda-
lekiej przysz³oœci osi¹gn¹æ zamierzony cel, a mianowi-
cie stworzenie technologii pozwalaj¹cej na wytwarza-
nie z du¿¹ wydajnoœci¹ bezpiecznej, odnawialnej i czy-
stej energii. Poznanie mechanizmów ochronnych wy-
tworzonych przez organizmy fotosyntetyczne mo¿e mieæ
równie¿ ogromny wp³yw na nowe kierunki profilaktyki
i terapii medycznej.

Co to jest fotosynteza i gdzie zachodzi?

Fotosynteza jest procesem polegaj¹cym na absorpcji
energii œwietlnej i zamianie jej w energiê chemiczn¹
w wyniku szeregu z³o¿onych reakcji biofizycznych i bio-
chemicznych zachodz¹cych w chloroplastach roœlin i ko-
mórkach fotosyntetycznych prokariotów [1]. Wykorzy-
stuje on energiê s³oneczn¹ do produkcji zwi¹zków orga-
nicznych niezbêdnych dla wszystkich organizmów ¿y-
wych. W procesie tym, poza œwiat³em, potrzebna jest

woda i dwutlenek wêgla pochodz¹cy z atmosfery. Pierw-
sze organizmy zdolne do fotosyntezy pojawi³y siê oko³o
3,5 miliarda lat temu daj¹c pocz¹tek ¿yciu na Ziemi.
Korzysta³y one g³ównie z H2S, jako Ÿród³a elektronów
i protonów (tzw. fotosynteza beztlenowa), ale 2 miliardy
lat temu pojawi³a siê fotosynteza tlenowa. Cjanobakte-
rie, glony i roœliny wy¿sze wykszta³ci³y aparat fotosyn-
tetyczny, który pozwala³ im pobieraæ elektrony i pro-
tony z wody, powszechnie wystêpuj¹cej na powierzchni
naszej planety. Produktem ubocznym tej reakcji by³ tlen
cz¹steczkowy (O2). Pojawienie siê tlenu w atmosferze
zadecydowa³o o kierunku rozwoju ¿ycia na Ziemi. Tlen
sta³ siê niezbêdny w procesie oddychania, w wyniku
którego zwi¹zki organiczne s¹ utleniane z powrotem do
dwutlenku wêgla i wody z jednoczesnym uwolnieniem
energii koniecznej do funkcjonowania wszystkich orga-
nizmów ¿ywych (rys. 1).

Energia œwietlna wykorzystana jest do wytwarzania
elektronów i protonów niezbêdnych do syntezy zwi¹z-
ków wysokoenergetycznych takich jak ATP (adenozy-
notrójfosforan) i NADPH (zredukowana forma fosfora-
nu dwunukleotydu nikotynamidoadeninowego). Zwi¹z-
ki te z kolei dostarczaj¹ energiê do produkcji wêglowo-
danów i innych zwi¹zków organicznych w cyklu Calvi-
na. Na tym etapie zachodzi asymilacja CO2.

Rys. 1. Na fotosyntezê sk³adaj¹ siê dwie fazy: (i) œwietlna zachodz¹ca w wewnêtrznych b³onach chloroplastów nazywanych tyla-
koidami oraz (ii) ciemna zachodz¹ca w przestrzeni wewnêtrznej chloroplastów miêdzy ich b³onami wewnêtrznymi, w tzw. stromie

�ród³o: [2]



Do powstania jednej cz¹steczki glukozy potrzebnych
jest szeœæ kompletnych cykli Calvina, przy czym w ka¿-
dym z nich zu¿ywane s¹ trzy cz¹steczki ATP i dwie
cz¹steczki NADPH. Bilans ten przedstawia poni¿sze
równanie:

6CO2 + 12H2O + 18ATP + 12NADPH �

� C6H12O6 + 18ADP + 18Pi + 12NADP+ +

+ 12H+ + 6O2K

w którym Pi oznacza reszty fosforanowe. Pozosta³e
oznaczenia s¹ jak wy¿ej.

Wytworzone zwi¹zki organiczne, typu cukry, lipidy
i bia³ka, s¹ w procesie oddychania (spalania) w cyklu
Krebsa przetwarzane na wysoce redukuj¹ce zwi¹zki,
które w wyniku reakcji z tlenem (+ O2) dostarczaj¹ or-
ganizmom ¿ywym energiê. Proces oddychania zachodzi
w mitochondriach, których struktura przypomina struk-
turê chloroplastów. Cykl Krebsa zachodzi w przestrzeni
pomiêdzy wewnêtrznymi b³onami, tzw. matriks, nato-
miast sam proces uwalniania ¿yciodajnej energii zacho-
dzi w wewnêtrznych b³onach zwanych grzebieniami.
Przedstawiony schemat zosta³ zaadaptowany z [2].

Œwietlna faza fotosyntezy sk³ada siê z szeregu reak-
cji, pocz¹wszy od rozk³adu cz¹stek wody na tlen cz¹s-
teczkowy, kationy wodoru i elektrony, poprzez liniowy
transport elektronów, a zakoñczywszy na tworzeniu
NADPH (zredukowanej formy fosforanu dwunukleo-
tydu nikotynamidoadeninowego) i ATP (adenozynotrój-
fosforan), zwi¹zków bêd¹cych Ÿród³em energii chemicz-
nej wykorzystywanej w metabolizmie komórkowym
(szczegó³y w dodatku 1).

Energia a fotosynteza

Termodynamiczn¹ wydajnoœæ fotosyntezy w warunkach
optymalnych (tzn. gdy zapewniony jest dostêp do wody,
do niezbêdnych mikroelementów, do œwiat³a o odpowied-
nim natê¿eniu oraz do odpowiedniego stê¿enia CO2) sza-
cuje siê na ok. 30% (patrz dodatek 2). Jednak¿e w wa-
runkach polowych nierzadko wynosi ona zaledwie ok. 1%.

2. FOTOSYNTEZA A ENERGIA

Ludzkoœæ stoi w obliczu kryzysu energetycznego, wy-
nikaj¹cego z faktu, i¿ dostêpne rezerwy paliwowe wy-
starcz¹ zaledwie na ok. 200 lat przy za³o¿eniu, ¿e zu¿ycie
energii bêdzie utrzymywa³o siê na sta³ym poziomie, tj.
ok. 6x1013 kWh. W ostatnim okresie szczególnie du¿o
uwagi poœwiêca siê mo¿liwoœci wykorzystania energii
s³onecznej i biomasy jako Ÿróde³ energii. To w³aœnie foto-
synteza jest w sposób bezpoœredni, b¹dŸ poœredni, odpo-
wiedzialna za produkcjê ca³ej biomasy na Ziemi. Dlatego
te¿ prowadzone s¹ intensywne prace nad wzrostem wy-
dajnoœci biologicznych Ÿróde³ energii przy jednoczesnym
obni¿eniu kosztów ich eksploatacji. Szczególnie dynamicz-
nie rozwinê³y siê badania genetyczne organizmów foto-
syntetycznych, maj¹ce na celu maksymalne wykorzysta-
nie procesu fotosyntezy na poziomie molekularnym.

Mo¿na wyró¿niæ dwa g³ówne kierunki badañ gene-
tycznych i molekularnych: (i) pierwszy z nich koncentru-
je siê na poprawie produkcji biomasy w sposób selektyw-
ny, aby uzyskaæ wzrost wydajnoœci odzysku okreœlonych
biopaliw (drewno, olej, alkohol), a (ii) drugi z nich do-
tyczy budowy ogniw paliwowych w oparciu o poznane
mechanizmy fizykochemiczne naturalnie wystêpuj¹ce
w procesie fotosyntezy [3].
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Rys. 2. Schemat ³añcucha liniowego transferu elektronów w procesie fotosyntezy, formowania NADPH i ATP, bêd¹cych koñco-
wymi produktami fazy œwietlnej procesu fotosyntezy. Zaznaczona jest równie¿ droga tworzenia gradientu protonów niezbêdnego

w mechanizmie tworzenia ATP
�ród³o: [2]



Niezwykle popularnym paliwem ostatnio staje siê
wodór, którego najczystszym sposobem produkcji by³o-
by wykorzystanie energii s³onecznej do rozszczepienia
wody na tlen i wodór, jak ma to miejsce w procesie fo-
tosyntezy (rys. 3).

Powsta³e O2 i H2 mog¹ byæ w dalszym ci¹gu reakcji
wykorzystane w ogniwach paliwowych, które wytwa-
rzaj¹ pr¹d. Jedynym produktem ubocznym jest ciep³o

i woda [4]. Taka produkcja energii w ¿adnym stopniu
nie zanieczyszcza œrodowiska, a wrêcz przeciwnie, jest
dla niego przyjazna. Niestety, urz¹dzenia dzia³aj¹ce
w oparciu o uk³ady pó³przewodnikowe s¹ wci¹¿ bardzo
drogie, a czas ich pracy zbyt krótki, aby mog³y znaleŸæ
powszechne zastosowanie. Zarówno koszty jak i wydaj-
noœæ uk³adów naturalnych s¹ znacznie bardziej obiecu-
j¹ce (rys. 4).
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Rys. 3. Glony mog¹ zwiêkszaæ produkcjê tlenu lub wodoru w sposób kontrolowany warunkami zewnêtrznymi. (np. dostêpnoœæ
pewnych mikroelementów w po¿ywce). Kompleks rozszczepiaj¹cy wodê, zlokalizowany w obrêbie fotosystemu II po stronie
wewnêtrznej b³ony fotosyntetycznej, odpowiedzialny jest za wydzielanie tlenu. Natomiast hydrogenaza (H2-aza) produkuj¹ca

wodór znajduje siê za fotosystemem I po zewnêtrznej stronie b³ony

Rys. 4. Porównanie kosztów produkcji 1 kg H2 w oparciu o naturalne uk³ady fotosyntetyczne oraz uk³ady pó³przewodnikowe



Badania fotosyntezy s¹ równie¿ zorientowane w kie-
runku poznania mechanizmu rozszczepiania wody w ob-
rêbie kompleksu wydzielaj¹cego tlen, zlokalizowanym
na rdzeniu fotosystemu II. Sterowany œwiat³em proces
rozszczepiania wody na O2 i H+ w warunkach optymal-
nych osi¹ga efektywnoœæ 100%. Jednak¿e sztuczny
uk³ad, którego prototypem by³by fotosystem II pozosta-
je wci¹¿ marzeniem wielu naukowców. Wiadomo, ¿e
klaster manganowy sk³adaj¹cy siê z 4 atomów Mn i jed-
nego atomu Ca uczestniczy w bezpoœrednim procesie
utleniania wody, ale sam mechanizm pobierania H+

z wody oraz formowanie wi¹zania O=O pozostaje za-
gadk¹ (rys. 5) [5].

3. FOTOSYNTEZA A STRES TLENOWY

Prawie ca³e ¿ycie na Ziemi zale¿y w sposób bezpoœre-
dni b¹dŸ poœredni od energii pochodz¹cej od S³oñca.
Obecnoœæ tlenu w atmosferze ziemskiej oraz wytwarza-
nie biomasy w procesie fotosyntezy wp³ynê³o na rozwój
organizmów heterotroficznych (tj. takich, które wytwa-
rzaj¹ energiê w procesie oddychania w oparciu o do-

starczone z zewn¹trz substancje od¿ywcze). Nale¿y do
nich cz³owiek. W zwyk³ym metabolizmie aerobicznym
(wymagaj¹cym obecnoœci tlenu ) powstaj¹ wolne rod-
niki (dodatek 3) niezbêdne do prawid³owego funkcjo-
nowania organizmów.

Nadmiar wolnych rodników jest szkodliwy ze wzglê-
du na ich du¿¹ aktywnoœæ chemiczn¹. Dlatego te¿ rów-
nowaga pomiêdzy utleniaczami i antyutleniaczami jest
krytyczna, jeœli chodzi o funkcjonowanie i prze¿ywa-
lnoœæ organizmów aerobowych (rys. 6) [6]. Z³amanie
równowagi na korzyœæ utleniaczy zwykle prowadzi do
niszczenia organizmów. Nazywa siê ten efekt stresem
tlenowym.

Organizmy ¿ywe wytworzy³y ró¿norodne endog-
enne mechanizmy reguluj¹ce i chroni¹ce je przed stre-
sem tlenowym (rys. 7). Jednak¿e nie s¹ one wystarc-
zaj¹ce i dlatego pojawia siê koniecznoœæ dostarczania
antyutleniaczy z zewn¹trz w postaci diety. Spoœród naj-
bardziej rozpowszechnionych i w znacznym stopniu po-
znanych antyutleniaczy nale¿y wymieniæ zwi¹zki zalic-
zane do rodziny witaminy E (tokoferole, tokotrienole,
chinony) [7] oraz karotenoidy [8]. Karotenoidy nale¿¹
do najczêœciej spotykanych w przyrodzie barwników.
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Rys. 5. Fotosystemu II z zaznaczonymi aktywnymi przekaŸnikami elektronowymi (Tyr – tyrozyna; Pheo – feofityna; QA – pla-
stochinon zwi¹zany w tzw. miejscu QA; QB – plastochinon zwi¹zany w tzw. miejscu QB; P680 – centrum reakcji PSII sk³adaj¹ce
siê z 4 sprzê¿onych z sob¹ chlorofili Chl, zanaczone na zielono; cyt b559 – cytochrom b559, na czerwono zaznaczono grupê he-
mow¹; Fe – atom ¿elaza)., Pokazano jedn¹ z mo¿liwych konfiguracji kompleksu wydzielaj¹cego tlen, zawieraj¹cego 4 atomy Mn

i jeden atom Ca
�ród³o: [5]



To one nadaj¹ kolor ¿ó³ty, pomarañczowy, czerwony
wielu owocom, warzywom i kwiatom. Niektóre zwie-
rzêta, jak np. flamingi, czy te¿ ryby, swój kolor równie¿
zawdziêczaj¹ karotenoidom zawartych w ich pokarmie.

Jedynymi organizmami, które potrafi¹ wytwarzaæ
karotenoidy s¹ organizmy fotosyntetyczne [9]. Organizmy
heterotroficzne musz¹ pobieraæ je w formie po¿ywienia.
St¹d koniecznoœæ uzupe³niania codziennej diety w wa-
rzywa i owoce oraz czêœci roœlin zielonych (rys. 8) [10].

Chocia¿ karotenoidy zosta³y odkryte ju¿ przed pra-
wie 180 laty, to mechanizm ich dzia³ania ochronnego
przed stresem tlenowym jest wynikiem badañ ostatnich
20 lat (rys. 9). Wszystkie one mog¹ zostaæ sklasyfiko-
wane jako pochodne acyklicznych wêglowodorów o ogól-

nym wzorze C40H56, posiadaj¹cych sprzê¿one wi¹zania
podwójne –C=C– (zobacz rys. 8), które nadaj¹ im
specyficzne w³asnoœci spektroskopowe i przewodnictwa
³adunków.

Wzbudzony karotenoid przechodzi ze stanu wzbu-
dzonego tripletowego do stanu podstawowego singleto-
wego w wyniku dyssypacji energii.

Karotenoidy w zale¿noœci od stopnia utlenowania
wykazuj¹ ró¿n¹ aktywnoœæ w zmiataniu wolnych rod-
ników. Same, staj¹c siê wolnorodnikowymi zwi¹zkami,
ochraniaj¹ lipidy i bia³ka przed utleniaj¹cym dzia³aniem
innych wolnych rodników ze wzglêdu na swój d³ugi
czas ¿ycia oraz mo¿liwoœæ tworzenia dwurodnikowych
struktur.
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Rys. 6. Rola wolnych rodników w organizmach ¿ywych

Rys. 7. Przyk³ad chorób wywo³ywanych stresem tlenowym. Egzo- i endogenne mechanizmy obronne



Wystêpuj¹c w kompleksach antenowych aparatów
fotosyntetycznych chroni¹ pozosta³e pigmenty przed
stresem tlenowym, gasz¹c ich wzbudzone stany triplet-
owe, które w przeciwnym razie generowa³yby powsta-
wanie tlenu singletowego. Sugeruje siê równie¿ wp³yw
karotenoidów na strukturê b³on biologicznych zwiêk-
szaj¹c ich stabilnoœæ i odpornoœæ na procesy utleniaj¹ce.

Bez karotenoidów fotosynteza w atmosferze tlenu
by³aby niemo¿liwa. Ewolucja nie wp³ynê³a w znacz¹cy
sposób na ich sk³ad w tkankach roœlin, co sugeruje ich
wysok¹ skutecznoœæ i wszechstronnoœæ dzia³ania. Jedn¹
z wa¿niejszych ich funkcji jest ochrona przed stresem

fotooksydacyjnym, chocia¿ w warunkach optymalnego
oœwietlenia pe³ni¹ rolê wspomagaj¹c¹ w przekazywaniu
energii s³onecznej do kompleksów antenowych fotosys-
temu II i fotosystemu I [9].

We wszystkich organizmach ¿ywych karotenoidy
uczestnicz¹ w zmiataniu wolnych rodników i wygasza-
niu tlenu singletowego [11], natomiast proces zwany
cyklem ksantofilowym, w którym cykliczna przemiana
trzech karotenoidów (ksantofili: wiolaksantyna L an-
teraksantyna L zeaksantyna) ma za zadanie chroniæ
system fotosyntetyczny przed nadmiernym natê¿eniem
oœwietlenia [12].
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Rys. 8. Struktury wybranych, najpowszechniej wystêpuj¹cych karotenoidów i najbogatsze ich Ÿród³a

Rys. 9. Odkrycie karotenoidów



W organizmach zwierzêcych karotenoidy pe³ni¹
wa¿n¹ rolê protekcyjn¹ w chorobach uk³adu kr¹¿enia,
uk³adu nerwowego, zapobiegaj¹ niekontrolowanemu
rozrostowi komórek a tak¿e wszelkim zjawiskom zwi¹-
zanym z procesami starzenia [13–15]. Ze wzglêdu na
ograniczonoœæ rozmiarów tego rozdzia³u przytoczê tyl-
ko jeden przyk³ad koniecznoœci wzbogacania naszej co-
dziennej diety w produkty pochodzenia roœlinnego.

Wiele osób cierpi z powodu problemów ze wzrokiem.
Dwie najczêstsze przyczyny œlepoty, to zwi¹zana z pro-
cesami starzenia siê degeneracja plamki ¿ó³tej oka oraz
katarakta [16, 17]. Oba procesy zwi¹zane s¹ z procesa-
mi oksydacyjnymi indukowanymi œwiat³em (dodatek 4).

Okazuje siê, ¿e dieta bogata w luteinê i zeaksantynê
w znacznym stopniu redukuje ryzyko utraty wzroku
bêd¹ce skutkiem procesów starzenia siê [18]. Wiado-
mo, ¿e karotenoidy te odpowiedzialne s¹ za odfiltrowy-
wanie œwiat³a niebieskiego, zapobiegaj¹ utlenianiu nie-
nasyconych kwasów t³uszczowych siatkówki oraz chro-
ni¹ przed degradacj¹ naczyñ krwionoœnych od¿ywia-
j¹cych siatkówkê. O tym, ¿e organizm nasz dba o ten
wa¿ny narz¹d, jakim jest oko i jak niezast¹pione s¹ karo-
tenoidy produkowane przez organizmy fotosyntetycz-
ne, bêd¹ce ich jedynym Ÿród³em, œwiadczy stosunek
zwartoœci zeaksantyny (Z) do luteiny (L) w ¿ó³tej plam-
ce oka. Mianowicie, zwykle stosunek Z : L zawartych
w produktach roœlinnych waha siê od 1 : 5–10, nato-
miast w plamce ¿ó³tej oka wynosi on 1 : 1, przy czym
w jej wnêtrzu zgromadzona jest g³ównie zeaksantyna,
a na jej obrze¿ach luteina [19]. Taki rozk³ad karotenoi-
dów œwiadczy o ich odmiennej roli pe³nionej w oku, jak
i mo¿e wskazywaæ na obecnoœæ procesu cyklicznego,

w którym by one uczestniczy³y, jak ma to miejsce
w przypadku b³on fotosyntetycznych, gdzie zosta³ od-
kryty cykl ksantofilowy chroni¹cy tylakoidy przed foto-
destrukcj¹.

4. PODSUMOWANIE

Celem tego rozdzia³u by³o przybli¿enie czytelnikowi
procesu fotosyntezy oraz pokazanie, jak badania doty-
cz¹ce tego procesu, fundamentalnego dla ¿ycia na Zie-
mi, mog¹ mieæ istotny wp³yw na inne odleg³e dziedziny
¿ycia, jak np.: elektronika, energetyka czy te¿ medycy-
na. Na zakoñczenie nale¿y podkreœliæ, ¿e coraz wiêksz¹
rolê w tej dziedzinie odgrywaj¹ fizycy. Sk³adaj¹ siê na
to trzy nastêpuj¹ce powody:

(i) Stosowanie ró¿norodnych technik eksperymental-
nych wymaga dog³êbnego zrozumienia wykorzy-
stywanych zjawisk fizycznych, które dopiero wtedy
pozwalaj¹ na interpretacjê i opis modelowy foto-
syntetycznego transferu energii i elektronów. Ostat-
nio u¿ywa siê do tych badañ miêdzy innymi pro-
mieniowania synchrotronowego.

(ii) Teoretyczna analiza obserwowanych zjawisk poz-
wala wprowadzaæ modelowanie uk³adów fotosyn-
tetycznych przybli¿aj¹c realne mo¿liwoœci skonstruo-
wania w niedalekiej przysz³oœci ich sztucznych
odpowiedników;

(iii) Roœnie zainteresowanie aplikacyjnym zastosowa-
niem mechanizmów molekularnych procesu foto-
syntezy w rozwijaj¹cej siê dziedzinie nauk tech-
nicznych – bioin¿ynierii materia³owej.
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Rys. 10. Karotenoidy (Car) gasz¹ tlen singletowy poprzez mechanizm czysto fizyczny, w wyniku którego namiar energii z tlenu
singletowego jest odbierany przez karotenoid (gdy zachodzi dopasowanie poziomów energetycznych stanów podstawowych

i wzbudzonych moleku³)
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Treœæ tego rozdzia³u uzupe³niaj¹ dodatki dla szcze-
gólnie zainteresowanych i odpowiednio zaawansowa-
nych Czytelników.

DODATEK 1

Trzy kompleksy wspó³dzia³aj¹ w ³añcuchu transportu
elektronów w tylakoidach: fotosystem II (PSII), kom-
pleks cytochromu b6/f i fotosystem I (PSI). Fotosystem
II odpowiedzialny jest za pobieranie elektronów i pro-
tonów (H+) z wody. Przekaz elektronów pomiêdzy PSII
i PSI jest mo¿liwy dziêki dwóm ruchliwym noœnikom
elektronów: plastochinonowi (PQ) i plastocjaninie (PC).
Przekazywanie elektronów z PSII poprzez cytochrom
b6/f do PSI nazywane jest fotosyntetycznym liniowym
³añcuchem transportu elektronów. Na stronie akcepto-
rowej PSI, NADP+ (forma utleniona fosforanu dwunu-
kleotydu nikotynamidoadeninowego) redukowane jest
do NADPH zgodnie z reakcj¹: NADP+ + H+ +2e– �
NADPH. Gradient protonowy utworzony w wyniku
uwalniania z wody H+ do wnêtrza tylakoidów (strona
lumen) i pompowania H+ z zewn¹trz b³ony do jej wnê-
trza przez PQ stanowi si³ê motoryczn¹ tworzenia ATP
(adenozynotrójfosforan).

DODATEK 2

Szacuje siê, ¿e osiem fotonów jest potrzebnych do re-
dukcji jednej cz¹steczki CO2, czyli wykorzystana
energia wynosi 8 x 174 kJ/mol dla d³ugoœci fali 680 nm
(jest to maksimum absorpcji centrum reakcji PSII).
Energia swobodna reakcji redukcji CO2 do CH2O
(1/6 cz¹steczki glukozy) wynosi 479 kJ/mol. Stosunek
energii zwi¹zanej w tym procesie do energii w³o¿onej
wyznacza efektywnoœæ procesu fotosyntezy, który siêga
34% w warunkach optymalnych.

S³oñce w ci¹gu roku wysy³a w kierunku powierzchni
Ziemi energiê ok. 1,4 x 1018 kWh, ale tylko po³owa
z niej dociera, gdy¿ pozosta³a czêœæ ulega rozproszeniu,
odbiciu lub absorpcji w atmosferze. Zaledwie 7 x 1014 kWh
jest wykorzystywane przez organizmy fotosyntetyczne,
co stanowi mniej ni¿ 0,1% ca³kowitej energii wyemito-
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wanej przez S³oñce. Jednak¿e pozosta³a energia docie-
raj¹ca do Ziemi nie jest stracona, gdy¿ napêdza ona inne
procesy energetyczne na powierzchni naszej planety,
jak wiatry i pr¹dy oceaniczne.

DODATEK 3

Wolnym rodnikiem nazywamy cz¹steczkê, która posia-
da niesparowany elektron. Wolne rodniki s¹ zazwyczaj
niestabilne, gdy¿ s¹ wysoce reaktywne. Jednak niektóre
wolne rodniki mog¹ byæ stabilne lub d³ugo¿yciowe.
Najpowszechniej wystêpuj¹cym wolnym rodnikiem
jest tlen cz¹steczkowy O2, który jest tzw. dwurodnikiem,
poniewa¿ posiada dwa niesparowane elektrony. Tlen
w stanie podstawowym wystêpuje w stanie tripletowym
3O2 (spiny równoleg³e KK), a w stanie wzbudzonym
przechodzi do stanu singletowego 1O2

* (spiny antyrów-
noleg³e KM):

3O2+ energia � 1O2
*

Stan tripletowy cz¹steczki tlenu mo¿e zwi¹zaæ elekt-
ron tworz¹c nadtlenek, który jest wolnym rodnikiem:
3O2 + e– ÷ O2•–. Jedno-zredukowana cz¹steczka tlenu
mo¿e byæ zarówno utleniaczem jak i reduktorem i jest

prekursorem pozosta³ych utleniaczy lub niezwykle ak-
tywnych cz¹steczek takich, jak: OONO–, O2

2–, H2O2,
OH•, lub OH–.

DODATEK 4

Soczewka oka, odpowiedzialna za ogniskowanie œwia-
t³a na œwiat³oczu³ej siatkówce, sk³ada siê przede wszyst-
kim z wody i bia³ek zorganizowanych w taki sposób,
aby zapewniæ jak najlepsz¹ przepuszczalnoœæ œwiat³a.
Jednak¿e z wiekiem bia³ka soczewki agreguj¹ zmniej-
szaj¹c jej transparentnoœæ. Agregaty powoduj¹ utratê
mo¿liwoœci widzenia. Mog¹ byæ usuniête tylko mecha-
nicznie w wyniku zabiegu chirurgicznego. Z wiekiem
w wyniku procesów starzenia siatkówka bogata w nie-
nasycone kwasy t³uszczowe i tlen ulega degradacji.
W obu przypadkach procesy oksydacyjne indukowane
œwiat³em s¹ odpowiedzialne za utratê wzroku.

Œrodkowa czêœæ siatkówki zawiera najwiêksze za-
gêszczenie receptorów i dlatego posiada najwy¿sz¹ ak-
tywnoœæ w procesie widzenia. Miejsce to nazywa siê
plamk¹ ¿ó³t¹. Nazwa jej pochodzi od koloru, który zaw-
dziêcza obecnoœci warstwy ochronnej wytworzonej
przez karotenoidy: luteinê i zeaksantynê.
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7.8.B. Dlaczego warto podgl¹daæ fotosyntezê?
Agnieszka Ha³as, Marzena de Odrow¹¿ Piramowicz, Aleksandra Orzechowska

1. ROŒLINA
– FABRYKA NAPÊDZANA H2O I CO2

Zastanówmy siê przez chwilê: czy maj¹c do dyspozycji
wodê, dwutlenek wêgla i œwiat³o, my, ludzie, istoty zaj-
muj¹ce najwy¿sze miejsce w hierarchii organizmów ¿y-
wych, mo¿emy produkowaæ zwi¹zki organiczne? Wstyd
siê przyznaæ, ale nie… Nawet najprostsze formy ¿ycia
takie jak sinice czy glony radz¹ z tym sobie doskonale.
Cz³owiek natomiast, skazany jest na ³askê autotrofów
(organizmów mog¹cych samodzielnie produkowaæ swo-
j¹ biomasê), mo¿e bytowaæ tylko dziêki biomasie wy-
tworzonej przez te organizmy.

Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e ka¿da roœlinka
to jak gdyby oddzielna fabryka, która oprócz wêglowo-
danów (np. cukrów) produkuje tak¿e tlen cz¹steczkowy
(O2). O tym, ¿e roœliny wydzielaj¹ tlen, dowiedzieliœmy
siê dziêki odkryciu Josepha Priestleya.

W roku 1774 angielski duchowny przeprowadzi³
nastêpuj¹ce doœwiadczenie (rys. 1). Pod szklanym klo-
szem umieœci³ roœlinê i mysz (rys. 2). Mysz, poza fak-
tem, ¿e mia³a trochê ciasno, raczej nie narzeka³a na swój
mysi ¿ywot i cieszy³a siê dobrym zdrowiem.

Sytuacja jednak siê odmieni³a w momencie, gdy
uczony, bêd¹c wierny swojej hipotezie i przeczuciu, po-
stanowi³ pozbawiæ zwierzê zieleni i usun¹³ roœlinê spod
klosza. Œwiat mysi leg³ w gruzach i to nie z powodu bra-
ku towarzystwa. Bynajmniej. Delikatnie rzecz ujmuj¹c,
zwierzê popad³o w powa¿n¹ niewydolnoœæ oddechow¹
i mimo natychmiastowej reanimacji, niestety nie prze-
¿y³o. Poœwiêci³o ¿ycie dla nauki. Tak na marginesie:
chyba ¿adna mysz dobrowolnie nie wziê³aby udzia³u
w tym eksperymencie. Jednak¿e, mimo ca³ego niesz-
czêœcia owej myszy, doœwiadczenie Priestleya by³o do-
wodem na to, ¿e roœliny wydzielaj¹ ¿yciodajny tlen [1].

225

Rys. 1. Przetwarzaæ œwiat³o w cukier potrafi¹ tylko wy¿sze organizmy fotosyntetyczne

Rys. 2. Eksperyment Josepha Priestleya



D³ugo trzeba by³o czekaæ, aby ustaliæ Ÿród³o po-
chodzenia tlenu. Dopiero w 1941 roku Samuel Ruben,
Merle Randall, Martin Kamen i James Logan Hyde, wy-
korzystuj¹c znakowanie izotopem 18O, dowiedli, ¿e tlen po-
wstaj¹cy podczas fotosyntezy pochodzi z wody (rys. 3).

Roœliny s¹ niew¹tpliwie ozdob¹ naszych domów,
lecz to nie jedyna ich zaleta. Nie doœæ, ¿e pobieraj¹ CO2,
który dla nas jest szkodliwy, to w dodatku dostarczaj¹
p³ucom tlenu. Niektóre z nich natomiast, jak na przy-
k³ad rosiczka, stanowi¹ latem cenn¹ pomoc w unieszko-
dliwianiu natrêtnych much (rys. 4).

Fotosynteza warunkuje przyrost biomasy, a energia
powsta³a w wyniku procesów fotosyntetycznych jest
ogromna i rocznie wynosi oko³o 4,2×1017 kJ (1017 kcal).
W wyniku procesu fotosyntezy ponad 1010 ton wêgla
gromadzi siê w wêglowodanach i innych formach mate-
rii organicznej w wyniku poch³aniania CO2 z powietrza.

Jest oczywiste, ¿e bez fotosyntezy ¿ycie w obecnej
formie nie istnia³oby na naszej planecie. Je¿eli mia³oby
dojœæ do katastrofy fotosyntetycznej, to wy¿sze formy

¿ycia wyginê³yby w ci¹gu niespe³na 25 lat, chocia¿by
z powodu braku tlenu i zatrucia dwutlenkiem wêgla [2].

2. NA RATUNEK ŒWIATU

Ogromny postêp w rozwoju najnowszej techniki (np.
w dziedzinie przemys³u komputerowego, transportu itp.)
niesie ze sob¹ nie tylko korzyœci, ale równie¿ groŸne
konsekwencje. Ludzkoœæ musi stawiæ czo³a nowym
problemom takim, jak: kryzys energetyczny, paliwowy
czy ekologiczny.

Czy jest jakaœ szansa na zminimalizowanie tych nie-
po¿¹danych efektów?

Jak siê okazuje, panaceum na wszystkie te „dolegli-
woœci” wspó³czesnego Œwiata mo¿e byæ fotosynteza,
proces dzia³aj¹cy na Ziemi od ponad trzech miliardów
lat. Fotosyntetyzuj¹ce organizmy wykorzystuj¹ zaled-
wie 0,07% ca³kowitej energii s³onecznej z maksymaln¹
efektywnoœci¹ (34%). Teoretycznie wydajnoœæ fotosyn-
tezy w produkcji biomasy wynosi 0,2÷5%. Mo¿emy
zwiêkszyæ tê wydajnoœæ poprzez wychwycenie energii
na pewnym etapie. Jednym z najbardziej interesuj¹cych
etapów fazy œwietlnej procesu fotosyntezy, z punktu za-
potrzebowañ energetyki, jest dzia³anie enzymu zwa-
nego hydrogenaz¹, który z 2H+ produkuje i uwalnia H2.
W celu zwiêkszenia efektywnoœci tego enzymu wyko-
nuje siê manipulacje genetyczne, b¹dŸ wzbogaca siê
w hydrogenazê uk³ady, które jej nie posiadaj¹.

W warunkach polowych wydajnoœæ procesu trans-
feru energii do centrum reakcji (RC) wynosi nieco po-
ni¿ej 90%, reakcji fotochemicznych ok. 60%, a hydroli-
zy H2O ok. 25÷30%. Po³¹czenie wytwarzania czystego
H2 i O2 w organizmach zdolnych do fotosyntezy tleno-
wej, zaowocowa³o w tworzeniu biologicznych ogniw
paliwowych (patrz czêœci 3 i 4 ).

3. CZAS UCIEKA, PALIWO TE¯…

Konwencjonalne paliwa (wêgiel, ropa naftowa, gaz
ziemny) stanowi¹ g³ówne Ÿród³a energetyczne w prze-
myœle, rolnictwie, transporcie itp. Nale¿¹ one do nie-
odnawialnych Ÿróde³.
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Rys. 4. Przyk³ad potrójnie po¿ytecznej roœlinki domowej

Rys. 5. Paliwo wodorowe – paliwem przysz³oœci

Rys. 3. Tlen atmosferyczny pochodzi z wody, a nie z CO2



Przy obecnym zu¿yciu paliw przewiduje siê ich wy-
czerpanie ju¿ za ok. 200 lat. Niestety odnawialne Ÿród³a,
tj. drewno, nie s¹ tak wydajne, by sprostaæ zaopatrzeniu
energetycznemu wszystkich krajów. Najwy¿szy czas,
by uruchomiæ inne niekonwencjonalne Ÿród³a energii
napêdzaj¹ce nasze samochody (rys. 5).

Okazuje siê, ¿e wydzielany do atmosfery dwutlenek
wêgla, który jest tykaj¹c¹ bomb¹ dla naszego œrodowi-
ska i klimatu (Al Gore Inconvenient true), mo¿e byæ wy-
korzystany dziêki procesowi fotosyntezy. Uruchamia-
j¹c wiêc dodatkow¹ pêtlê w procesie naturalnie zacho-
dz¹cym na Ziemi, jesteœmy w stanie wyprodukowaæ ta-
nie i zarazem ekologiczne paliwo wodorowe, które jak
dot¹d „ucieka³o nam w powietrze”. Stosuj¹c tzw. ogni-
wa paliwowe, oprócz po¿¹danego pr¹du otrzymujemy
jako produkt uboczny ca³kowicie ekologiczne spaliny
w postaci pary wodnej. Zasada dzia³ania ogniw wodo-
rowych polega na przemianie energii chemicznej z wo-
doru i tlenu w energiê elektryczn¹. Amerykañscy spe-
cjaliœci Instytutu Energii EPRI (The Electric Power Re-
search Institute) stwierdzili, ¿e nie ma drugiej równie
czystej technologii ni¿ ta oparta na ogniwach paliwo-
wych, z czym ka¿dy musi siê zgodziæ.

4. GLONOWE PALIWO

Podsumowuj¹c, jeœli wykorzystamy wydzielany do atmo-
sfery CO2, uruchomimy „farmy glonowe”, które bêd¹
efektywnie fotosyntetyzowaæ, a otrzymane produkty
w postaci wodoru i tlenu wprzêgniemy w dzia³aj¹ce
ogniwa paliwowe, uzyskamy pr¹d metod¹ tani¹, a w do-
datku ekologiczn¹ (rys. 6). W 2006 roku na Uniwersy-
tecie Karlsruhe rozpoczêto budowê prototypu biorea-
ktora zawieraj¹cego od 500 do 1000 litrów kultur glo-
nowych. Ekonomiœci przewiduj¹, ¿e farmy glonowe
o rozmiarach stanu Texas wystarcz¹ do produkcji wo-
doru, by zaopatrzyæ energetycznie ca³¹ Ziemiê. Ju¿
w latach 90. XX w. badacze Uniwersytetu Kalifornia
w Berkeley (USA) odkryli, ¿e jeœli medium kultur
glonów jest pozbawione siarki, zaczynaj¹ one produko-
waæ wodór zamiast tlenu. Prowadzone s¹ wiêc prace
nad wykorzystaniem jednokomórkowych glonów dwóch
typów: Chlamydomonas reinhardtii i Botryococcus
braunii do produkcji wodoru tak, by uzyskaæ jak naj-
wiêksz¹ wydajnoœæ wydzielania H2 przez te kultury or-
ganizmów fotosyntetyzuj¹cych.

Prace te polegaj¹ przede wszystkim na modyfikacjach
genetycznych, dziêki którym mo¿na zmaksymalizowaæ
pozyskanie wodoru, wykorzystuj¹c energiê œwiat³a
s³onecznego. Projekt ten wymaga jeszcze kilku lat za-
nim zostanie wdro¿ony do skutecznego u¿ycia w bio-
reaktorach. Istniej¹ te¿ inne sposoby na zwiêkszenie
wydajnoœci hydrogenazy, a mianowicie w 2007 roku
naukowcy odkryli, ¿e jeœli do uk³adu dodana zostanie

miedŸ (Cu2+) glony zaczynaj¹ wydzielaæ wodór zamiast
tlenu. Dzieje siê tak dlatego, ¿e miedŸ hamuje wydzie-
lanie tlenu [3, 4], a tlen jest znanym inhibitorem aktyw-
noœci hydrogenazy [5].

5. PRZYRODA APTEK¥

W ostatnich latach, du¿ym zainteresowaniem „ciesz¹
siê” wolne rodniki i ich oddzia³ywanie na organizmy
¿ywe. Tlen jest jednym ze Ÿróde³ powstawania wielu
aktywnych form wolnorodnikowych, które w nadmia-
rze s¹ niezwykle szkodliwe dla organizmu na poziomie:

– makro (narz¹dy, np. oko),
– mikro (tkanki i komórki),
– nano (bia³ka, b³ony komórkowe i inne struktury

komórkowe).

Organizmy fotosyntetyzuj¹ce wytworzy³y systemy
obronne chroni¹ce je przed stresem tlenowym. W pro-
cesach tych uczestnicz¹ przede wszystkim tak dobrze
znane wszystkim zwi¹zki, jak: �-karoten, witaminy A,
C, E, czy te¿ polifenole, które wytwarzane s¹ przez roœ-
liny i glony [6, 7] (rys. 7).
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Rys. 6. Schemat wykorzystania CO2 do produkcji pr¹du
elektrycznego

Rys. 7. Apteka przysz³oœci



Fili¿anka zielonej herbaty (rys. 8) zawiera oko³o 500
aktywnych sk³adników, w tym: sole mineralne takie, jak
np. wapñ, magnez, ¿elazo, sód, fosfor, miedŸ, fluor
i mangan, a tak¿e polifenole, witaminy (A, B, C, PP, E),
flawonoidy, puryny, lecytynê, teinê, garbniki oraz jak¿e
cenne olejki eteryczne. Neutralizuj¹ one szkodliwe t³usz-
cze, obni¿aj¹ poziom cholesterolu, ciœnienie têtnicze krwi,
blokuj¹ mechanizmy powstawania nowotworów, ha-
muj¹ rozwój bakterii i wirusów, poprawiaj¹ trawienie,
chroni¹ przed powstaniem owrzodzeñ oraz przed udarem
mózgu. Sk³adniki zielonej herbaty nale¿¹ do jednych
z najskuteczniejszych zmiataczy wolnych rodników [8].

W niektórych szpitalach japoñskich, pacjenci maj¹
obowi¹zek wypicia minimum 7 fili¿anek zielonej her-
baty dziennie. Wykazano, ¿e ma to istotny wp³yw na
wzrost procentu ca³kowicie uleczalnych przypadków
nowotworowych, w znacznym stopniu hamuje przerzu-
ty, a pacjentom w zaawansowanym stadium choroby
mo¿e przed³u¿yæ ¿ycie nawet do piêciu lat [9].

6. DLACZEGO LEPIEJ
ZJEŒÆ MARCHEWKÊ
NI¯ PO£KN¥Æ TABLETKÊ?

Roœliny (warzywa, owoce), zw³aszcza spo¿ywane na
surowo, s¹ smaczne i zdrowe w ka¿dej postaci. Stano-
wi¹ Ÿród³o naturalnych zwi¹zków czynnych, jak np.
marchewka, która zawiera m.in. witaminê B, A, H, PP
i karoteny. Wspó³wystêpowanie aktywnych zwi¹zków
jest niezwykle istotne, poniewa¿ ich wspó³dzia³anie
wywo³uje znacznie silniejsze efekty od sumarycznego
ich indywidualnego dzia³ania. Nazywa siê to efektem
synergetycznym.

Natomiast w tabletce znajduje siê tylko jeden (cza-
sami kilka) czynny sk³adnik i to w niewielkiej iloœci
w porównaniu z tzw. wype³niaczami, które z punktu
widzenia naszego organizmu, to po prostu... œmieci,
z którymi nie wie co zrobiæ (rys. 9). S¹ one jednak nie-
zbêdne, aby substancja aktywna nie uleg³a zbyt szyb-
kiemu rozk³adowi.

Najwiêkszym problemem w dawkowaniu leków jest
prawid³owe ich stê¿enie, które powinno trafiæ do orga-
nizmu.

Nie jest tajemnic¹, ¿e tylko w¹ski zakres stê¿eñ sub-
stancji czynnych ma po¿¹dane w skutkach dzia³anie.
Zbyt niska dawka leku nie daje efektu leczniczego, a po-
dawanie jej przez d³u¿szy czas mo¿e nawet spowodo-
waæ „uodpornienie” siê organizmu na jego dzia³anie.
Natomiast przedawkowanie mo¿e byæ groŸne w skut-
kach ubocznych, które nieodwracalnie mog¹ uszkodziæ
wa¿ne funkcje organizmu. Co wiêcej, w¹ski zakres wy-
maganego stê¿enia leku jest zró¿nicowany osobniczo.
Podobny problem jest nawet w przypadku pozornie nie-
szkodliwych witamin. Mo¿na za¿ywaæ witaminy w do-
wolnych iloœciach bez strachu, tylko gdy s¹ one roz-
puszczalne w wodzie, bo wtedy ich nadmiar organizm
sam mo¿e usun¹æ (np. witamina C). Natomiast witami-
ny rozpuszczalne w t³uszczach niestety akumuluj¹ siê
w organizmie, wywo³uj¹c czêsto objawy zatrucia po-
dobne do objawów ich niedoboru, albo wrêcz stymulu-
j¹c rozwój pewnych chorób. Na przyk³ad nadmiar wi-
taminy E mo¿e wspomagaæ rozwój niektórych chorób
nowotworowych. Dostarczaj¹c witaminy drog¹ natural-
n¹, czyli utrzymuj¹c odpowiedni¹ dietê, bogat¹ w pro-
dukty pochodzenia roœlinnego, ustrzegamy siê przed
przedawkowaniem, gdy¿ organizm w drodze metabo-
lizmu sam pobiera odpowiednie sk³adniki, reguluj¹c ich
sk³ad i iloœæ.

7. ROŒLINY
MODYFIKOWANE GENETYCZNIE

Organizmy modyfikowane genetycznie zawieraj¹ geny,
pochodz¹ce z obcego organizmu, które maj¹ za zadanie
zwiêkszyæ odpornoœæ roœlin na niekorzystne warunki
œrodowiska (np. temperaturê, suszê), herbicydy, szkod-
niki czy te¿ inne choroby, co znacznie poprawia iloœæ
i jakoœæ plonów (np. wierzba energetyczna, zbo¿a o wy¿-
szej wydajnoœci i odporne na mrozy). Obecnie prowa-
dzone s¹ równie¿ badania nad otrzymywaniem roœlin
transgenicznych, wytwarzaj¹cych bia³ka (antygeny) drob-
noustrojów chorobotwórczych. Roœliny takie mog³yby
stanowiæ jadalne szczepionki, np. przeciwko cholerze b¹dŸ
¿ó³taczce. Otwiera to drogê do wynalezienia leków nawet
na najgorsze „choróbska”. Czy w przysz³oœci wystarczy
wiêc zjedzenie soczystego jab³ka, aby byæ zdrowym?

Co wiêcej, roœliny zmodyfikowane genetycznie mog³y-
by leczyæ nie tylko nas, ale i ca³¹ nasz¹ piêkn¹ planetê!
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Dlaczego warto podgl¹daæ fotosyntezê?

Rys. 9. Oto schemat tabletki
�ród³o: na podstawie rysunku z [11]Rys. 8. Najbardziej rozpowszechnionym przyk³adem roœliny

o znanych w³aœciwoœciach antyoksydacyjnych jest herbata!
�ród³o: [10]



Naukowcy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley
(USA) dowiedli, ¿e zmodyfikowane roœliny gorczycy
poch³aniaj¹ wiêcej zanieczyszczeñ z gleby ni¿ ich dzicy
kuzyni.

Dzia³anie ochronne roœlin mo¿na tak¿e wykorzystaæ
do celów kosmetycznych, co zauwa¿y³ Arcimboldi ju¿
w XVI wieku. Po zrozumieniu efektu synergetycznego
wiemy, ¿e nie warto oddzielaæ substancje aktywne. Naj-
lepszym przyk³adem jest ewolucja kremów. Kremy za-
wieraj¹ce s³ynny kofaktor Q10 (czynnik aktywny, któ-
rym jest ubichinon, bêd¹cy akceptorem elektronów
w ³añcuchu fotosyntetycznym niektórych bakterii) za-
stêpuj¹ nowe kremy, wzbogacane ju¿ w pe³ne ekstrakty
roœlinne.

8. W ROŒLINACH SEKRET M£ODOŒCI?

Naukowcy odkryli, ¿e nasiona lotosu (rys. 10) mog¹
przetrwaæ ponad 1000 lat, podczas gdy wiêkszoœæ in-
nych nasion zachowuje swoj¹ zdolnoœæ kie³kowania od
kilku do kilkunastu lat maksymalnie. Najstarsze odnale-
zione nasiona lotosu, które wci¹¿ zachowa³y swoj¹
witalnoœæ, maj¹ ok. 3500 lat.

Dlaczego œrodowisko i czas nie jest dla nich wro-
giem? Czy zawieraj¹ jak¹œ jeszcze niezbadan¹ sub-
stancjê, która decyduje o ich wyj¹tkowej trwa³oœci? Te
pytania zadaj¹ sobie naukowcy z ca³ego œwiata, którzy
pragn¹ odkryæ eliksir m³odoœci.
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