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1. Az agytörzsi kiváltott válasz audiometriáról

Az agytörzsi kiváltott válasz audiometria /BERA/ 

az auditoros pályák fiziológiás és pathológiás ál- 

lapotának in vivo vizsgálatára szolgáló legkorsze 

rübb metodika.

Valamely rendszer belső összefüggéseinek fel

tárása, ismert rendszerekkel való kapcsolatainak ana- 

lizise és szintézise által lehetséges.

Az egyik - immár több mint fél évszázada - használt 

elektrofiziológiai módszer a kiváltott elektromos vá

laszpotenciálok analízisének módszere, melynek - az 

általánoshoz igazodó - alapgondolata, hogy ismert fi

zikai paraméterekkel rendelkező ingerek segítségével, 

a szenzoros afferentációs pályákon keresztül ingerü

leti állapotba juttatják a vizsgálat tárgyát képező 

neurális struktúrákat, majd analizálják azon változá

sokat, melyek időbeli korrelációban vannak a kiváltó 

ingerrel.

Az objektiv audiometria akusztikus inger hatásá

ra kiváltódó elektromos válaszpotenciálok tulajdonsá

gait analizálja.

Az auditoros afferens rendszer ingerületi állapota ál

tal keltett elektromos potenciálváltozás a generáló

strukturáknak megfelelően, jellegzetes hullámalakokat

tartalmaz.



2

A Vaughan és Ritter /5/ által leirt úgynevezett las

sú kérgi kiváltott válaszhullámok /ERA/ a kiváltást 

követő 150-600 ms időintervallum-ban, néhányszor 10 uV 

amplitúdó tartományban jelentkeznek, a fejbőrön elhe

lyezett elektródapáron.

Szerzők kimutatták, hogy ezen hullámkomponensek a hang

ingért követően, a primer auditoros kéreg rétegeiben ki

alakuló dipólus-generátorok által keltett elektromos 

potenciáltér "far-field" megnyilvánulásainak tekinthe

tők.

Tekintettel arra, hogy a válaszhullámok jelentke

zése, amplitúdó és látencia időviszonyai nagymértékben 

függenek a páciens vigilancia szintjétől és a tudatál

lapottól, az esetek 20-40 $-ban eredménytelenek a vizs

gálatok /Bauer és Dawis/.

A korai, agykérgi eredetű auditoros válaszpotenciálok, 

a kiváltó hangingért követő 12-50 ms időintervallumban 

jelentkeznek a fejbőrön, néhány uV csues-amplitudó maxi

mumokkal /Vaughan és Ritter 1970. /5//.

A kiváltást követő 0-12 ms időtartományban jelentkező 

fejbőrről elvezethető válaszpotenciálok nem kérgi ere

detűek, hanem az auditoros afferens rendszer alsóbb ál

lomásaihoz kötődnek. Ezen válaszpotenciálok amplitudó- 

maximumai ritkán érik el az 1 uV értéket, viszont a töb

biektől eltérően, függetlennek bizonyultak a tudatálla-
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póttól, ilymódon az objektiv audiometria és a neuroló

gia egyik legfontosabb kvantitatív diagnosztikai infor

máció forrásává váltak.

A kiváltott potenciálok analizismódszere olyan mód

szer-rendszer, mely szintetizálja magában a kor orvos-bi

ológiai, fizikai, információelméleti, műszaki-tudományos 

és technológiai ismeretanyagát.

Az auditoros rendszer kiváltott válasz audiometriás vizs

gálata a lassú kérgi válaszhullámok elemzésével, századunk 

30-as éveiben kezdődött /Davis,H./1//, klinikai gyakorlat

tá viszont csak a hatvanas évek során vált.

Ismeretanyagunk fejlődési ütemére jellemző, hogy az agy

törzsi kiváltott elektromos válaszpotenciálok első kutatói, 

Shomer és Feinmesser /2/, Jewett és Williston /3//4/, a
4

70-es évek elején számoltak be kutatási eredményeikről, az 

évtized végéig módszerük klinikai gyakorlattá vált.

Mindez annak ellenére történt, hogy a módszer realizá

ciója a korábbitól minőségileg eltérő, különleges elektro

nikus eszközöket kiván. Az alig egy évtized során nyert ta

pasztalatok szerint, a BERA metodika által nyert informáci

ók diagnosztikai értéke a korábbiakat minőségileg haladja

meg.

Anyagi és technikai lehetőségeink eddig nem tették lehető

vé, hogy e klinikai térhóditás megkezdődhessék. Jelen érte

kezés témájául - fenti okok és indokok alapján választottam
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a BERA metodikájának, hazai anyagi és szellemi bázison 

történő megvalósitását.
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2. A kutatómunka célkitűzései

A szakirodalomban közölt tudományos és klinikai 

eredmények alapján, valamint az első hazai, általam 

készitett kisérleti rendszerrel szerzett tapasztala

tokra támaszkodván, célul tűztem ki egy a legfejlet

tebb rendszerekkel teljesen egyenértékű mérő és ki

értékelő berendezés kidolgozását.

További célom, hogy a számítástechnikai rendszer tel

jesen "nyitott" legyen, azaz az elektrofiziológiai ku

tatás és klinikai munka által támasztott valamennyi kö

vetelménynek tegyen eleget. E célok elérése természete

sen a legújabb műszaki és technológiai eredmények adap

tálása és továbbfejlesztése révén lehetséges.

Tudományos célom továbbá, hogy az 1978. óta hasz

nált berendezés által kapott eredmények általánositása 

és matematikai megfogalmazása után, a BERA metodika ha

tékonyságát fokozó uj matematikai és kibernetikai eljá

rásokat vezessek be.

Értekezésem 5. fejezetében részletesen leirom az uj rend

szer technikai és számitástechnikai jellemzőit, és egy

éves klinikai tapasztalatainkat, használhatóságára vonat

kozóan.

A hatodik fejezetben bemutatom az általam bevezetett
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SD függvény hatásosságát, a jel/zaj viszony javitás 

területén, és a klinikumban.

A hetedik fejezetben uj ingerlés-technikát muta

tok be, mely az ember-számitógép kapcsolat "real-time" 

megválósitásán alapul.



7

3* Elektrofiziológiai háttér

A fejbőrről elvezethető potenciálváltozások a 

kérgi és kéreg alatti struktúrákban keletkező helyi 

potenciálváltozások tér és időbeli szuperpoziciója- 

ként értelmezhetők. Ezen un. "far-field" potenciálok 

az idegszövet és az intracelluláris folyadék, együt

tesen aktiv vezető terében, térfogati vezetés /volu

me conduction/ révén jutnak el a fejbőr felszínére.

A "far—field" potenciálok keletkezésének a terjedé

si sajátosságainak leirása borénte de Nó /6/, majd 

később részletesebben kidolgozott változatban Woodbury 

/7/, nevéhez fűződik.

Kimutatták, hogy a kérgi eredetű "far-field" potenci

álok genezisében domináns szerepet játszanak a preszi- 

naptikus és postszinaptikus jelenségek, valamint a 

membránpotenciái változások /Vaughan és Ritter /5//.

Az afferens pályák axonjaiban jelentkező ingerületi po

tenciálváltozások a kérgi válaszpotenciálok létrejötté

ben elhanyagolható szerepet játszanak.

1950. óta intenziv kutatómunka folyik az auditoros 

afferens pályák és átkapcsoló struktúrák által keltett 

lokális és "far-field" potenciálváltozásainak feltárá

sa érdekében. Ades és Brookhart /8/, Jungert /9/,
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Tsuchitani és Boudreau /10/, Guinan /11/, mélyelektró- 

dás és felületi elvezetéssel nyert felvételei feltérké

pezték az afferens pályarendszer mentén jelentkező helyi 

potenciáltereketc Általános megállapitásuk, hogy az axon- 

potenciálok jóval kisebbnek bizonyultak, mint a kiinduló 

átkapcsolódási struktúra sejtpopulációiban és környeze

tében fellépő potenciálterek.

Clark és Dunlop /12/, kimutatták, hogy a helyi válaszpo

tenciálok létrejöttében 2 - 10 ms időtartamú preszinapti- 

kus és postszinaptikus eredetű potenciálváltozások ját- 

szák a főszerepet.

Jungert /9/, Galambos /13/, Jewett /3/, megállapítot

ták, hogy a helyi potenciálterek közös jellemzője a mul- 

tifázisósság. Valószinüsitik, hogy a lokális generátorok 

mögött, feltételezhetően az inhibitoros és excitátoros 

hatásmechanizmusok kapcsolata rejlik /például az oliva 

superior complexus, vagy a colliculus inferior esetében/. 

Ez utóbbi, helyi potenciálmezők, "far-field" potenciálként 

jutnak a bőrfelszinre.

Shomer és Feinmesser /2/, majd Jewett /3/ eredményei bizo

nyították, hogy az agytörzsi auditoros kiváltott válasz

potenciálok I.-nek elnevezett hulláma és a nervus cochle- 

aris korai neurogén válaszpotenciálja időben egybe esik.
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Lev és Shomer /14/, Picton /15/, Huang és Buchwald /16/, 

Goff /17/, Achor és Starr /18/, állatkisérletes átmetszés

technikával és humán klinikai méréseikkel, vaiószmüsitik 

a jellegzetes első hét BERA hullámkomponens és a generáló 

anatómiai struktúrák alábbiak szerinti kapcsolatát:

I. hullám - n. cochlearis

II. hullám - nucleus cochlearis

III. hullám - oliva superior complexus 

IV. hullám - lemniscus lateralis

V. hullám - colliculus inferior

VI. hullám - corpus geniculatum mediale 

VII. hullám - thalamo-corticalis radiatio

ac—ustica

Az állatkisérleteket főleg macskákon végezték, humán mély- 

elektródás mérések igen kis számban állnak rendelkezésre.

A kísérletek és mérések eredményei valószinüsitik, hogy a 

BERA. hullámkomponensek nagy valószinüséggel fenti struktú

rák depolarizációs folyamatainak, az excitátoros és inhi- 

biciós szinaptikus potenciáloknak, valamint a preszinapti- 

kus végződések depolarizációs folyamatainak tér és időbeli 

szuperpozícióiként jelennek meg a fejbőrön.

3.1. A BERA hullámalak morfológiai jellemzése

A BERA hullámok mérését és regisztrálását lehetővé

ett és Williston /4/ is-tevő komplex metodikát először

mertették.
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A hullámok jellemzése, az elnevezések döntő része 

ezen alapvető munka megjelenése óta nem változott lénye

gesen. Tekintettel arra, hogy a hűllámáiákokat generáló 

fiziológiai folyamatokat nem ismerjük oly mértékben, hogy 

a jelenségkör matematikai modellje /vagy akár csak köze

litő modellje!/ megalkotható lenne, következésképpen a 

• hullámalakokat, egészséges személyeken regisztrált és ki

értékelt hullámok közös, általános jellemzőivel r,normali- 

zálták" /Bergholtz /19//-

A nagy számú mérés eredményeképpen megállapitást nyert, 

hogy az V/l amplitúdóarány értéke meghaladja az 1-t, vár

ható értéke 1.5 - 2.53 közötti /Stockard et al. /21/, 

Rosenhamer /42//. tartományban volt észlelhető. Megálla

pították továbbá, hogy az V. komponens amplitúdója vala

mennyi között a legnagyobb.

Selters és Breckmann /22/ eredményei szerint az V. hul

lámok interautólis látencia időkülönbsége fiziológiás 

körülmények között nem haladja meg a 0.2 - 0.3 ms érté

ket.

Stockhard etal. /21/ tapasztalatai szerint az I-V láten

cia időkülönbség állandónak mutatkozik: 4 ms.

Több száz egészséges személy BERA hullám-komponensei 

között észlelt látencia időviszonyokát fenti kutatók, a 

várható értékekkel jellemzik.
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I. hulláin: 1.9 ms

II. hullám: 2.9 ms

III. hullám: 3-9 ms

IV. hullám: 4.9 ms

V. hullám: 5.6 ms

A hullámkomponensek amplitúdóértéke függ az alkalmazott 

inger minőségétől, gyakoriságától, intenzitásától, a vá

laszpotenciálok elvezetésének helyétől, módjától és az 

alkalmazott elektronikától.

Fenti, a klinikum számára megállapított tájékoztató jel

legű laténeiaidő adatokat 60 dB SL szüretien click inge

re^ 10 Hz gyakoriséit sorozatával váltották ki.

Az angol, német, skandináv laboratóriumok által megha

tározott várható érték adatok egymástól 0.8 - 1 ms érték

kel is eltérnek.
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4. A BERA metodika

4.1 Áttekintés

A Jewett és Williston /4/ által kialakított mé

rő és kiértékelő rendszer, napjainkig sem változott 

lényegesen. A fejhallgatóval keltett click, vagy "to

ne pip*tipusu hanginger az auditoros rendszer külön

böző struktúráiban ingerületi állapotot vált ki.

Az ingerületi állapotok által keltett "far-field" po

tenciálok a fejbőr felszinén elhelyezett elektróda

párokkal elvezethetők.

Az elektródapáron mérhető válaszpotenciálok csucs- 

amplitudóértékei 50-600 nV tartományban jelentkeznek. 

Az elektródapáron jelentkezik 20-200 uV amplitudótar- 

tományban a spontán EEG aktivitás, és az egyes izom

kontrakciók kisérőjelenségeként fellépő EMG aktivi

tás, a 20-1000 uV tartományban. A BERA metodika szem

pontjából információt hordozó jelek tehát több nagy

ságrenddel nagyobb "zaj" aktivitással szuperponálód- 

va jelentkeznek. Az elektródákról elvezethető aktivi

tást elektronikus erősitőrendszer erősiti a megjelen

téshez és továbbieldolgozáshoz szükséges, kb. 1 V 

csue samplitudó-tartománybeli szintre.

A BERA hullámkomponensek háttéráktivitásból való ki

emelésére az inditott átlagolás módszerét alkalmazzák.
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Az indított átlagolás módszere azt a tényt hasznosít

ja, hogy a kiváltó ingerrel közvetlen kapcsolatban 

nem levő háttéraktivitás várható értéke a О-hoz tart, 

mig az ingerrel időkapcsolatban lévő BERA hullámkom

ponensek saját várható értékükhöz konvergálnak - kel

lő számú kiváltást követő átlagképzés esetén.

A szükséges kiváltásszám a "háttérzaj” - kiváltott vá

laszpotenciál amplitúdóaránytól függően, 1000 és 10 000

közötti.

A kiátlagolt válaszhullámokat, azaz az ingert követő 

10 ms időtartam alatt jelentkező I - V hullámokat, ana

lizálják, azaz meghatározzák /többnyire a regisztrátum- 

ról lemérik/ az egyes hullámok látencia időértékeit.

A kiváltott válasz-átlagpotenciálokat, 4-7 külön

böző inger-intenzitásszint esetén vizsgálják. Az azonos 

oldali és ellenoldali látencia időviszonyok számszerű 

értékét használják kiinduló információként a diagnosz

tikai munkában.

Az egyenként több ezer kiváltást igénylő felvételsoro

zatok elkészítése és a kiértékelés, a számítástechnikai 

felszereltségtől függően 0.5 - 1.5 órai munkát igényel.

4.1. A kiváltó inger

Az ideális hanginger olyan lenne, amely a cochlea
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meghatározható szegment izmainak neuronsait késztetné 

szinkronizált kisülésekre. A valóságban a külső halló

járat - Shaw /23/ 

sávszűrőként viselkedik, a click jellegű hang-impulzust 

exponenciálisan csillapodó oszcillációvá transzformálja.

Békésy /24/ és Moeller /25/ kutatási eredményeiből 

ismert, hogy a közép-fül, aluláteresztő szűrőként, az im

pulzus jellegű hangingért harmonikus jelekké alakitja. 

Johnsen /26 és Terkildsen /16/ vizsgálataiból tudjuk, 

hogy a stapedius izmok kontrakciós tevékenysége az in

tenzitás átviteli karakterisztikát teszi nem lineárissá. 

Nedzelnitsky /27/ kimutatta, hogy a hangnyomás a dobhár

tyától a scala vestibuli-ig olymódon jut el, mintha 1 kHz 

pólussal rendelkező 20 dB /oktáv csillapitásu szűrő hat

sz érint 3 kHz pólussal rendelkező

na.

A belső fül basil áris membránján kialakuló felüle

ti haladóhullám terjedési sebessége frekvenciafüggő, igy 

az alacsonyfrekvenciás /500 Hz/ komponensek kb. 2 m/s, 

mig a magasfrekvenciáju /10 kHz/ komponensek 20 m/s se

bességgel terjednek /Zwislocki /28/, Anderson /29/, Parker 

/30//. Pallos /31/, Steele /32/, valamint Eldredge /33/ 

szerint a külső szőrsejtek az intenzitással arányosan ke

rülnek ingerületi állapotba, mig a belsők, a felületi hul

lám vibrációsebességétől függően aktivizálódnák.
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E két hatásmechanizmus együttes eredménye, hogy egy 

click inger, a basi laris membránon, lecsengő oszcil

lációként jelenik meg.

Mint az a fentiekből kitűnik, ideális inger nem létez

vén, a kiváltás céljától függő ingertipust kell kivá

lasztani .

4.1.1. Ingertipusok

Click: négyszög alakú gerjesztéssel keltett szé

lessávú hanginger, 20 - 100 us szélesség

gel.

Tone burst: 100 - 500 us fel és lefutóéi időtar

tammal jellemzett, 0.5 - 4 ms időtartamú 

konstans frekvenciájú szinuszos lefutású 

hanginger.

Chirps: 1 - 5 ms időtartamú olyan ton burst, mely

nek frekvenciája időben lineárisan válto

zik. /Az induló frekvencia kétszeresére 

nő, vagy felére csökken./

A click tipusu ingereket használják a BERA diagnosztiká

ban, mivel alkalmas a válaszpotenciálok megbízható, rep

rodukálható kiváltására.

A tone burst hatása frekvencia specifikus, ugyanis a 2 kHz
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alatti frekvenciájú ingerlés, megfázhatatlan, bizony

talan válaszpotenciálokat eredményez /Parker /30//.

Coats et al. /34/, Dawis /35/, Mair et 

valamint Picton et al. /37/ és V/e bér /38/, összehason

lították a különböző ingertipusokkal kiváltott korai 

törzsi válaszpotenciál átlagok látencia időviszonyait. 

Egyértelműen bizonyítják, hogy a szüretien click inger 

esetén jelentkező latenciaidők a legrövidebbek és leg

kisebb szórásuak.

/36/,£lJ_ •

4.1.2. Inger-intenzitás hatása a BERA hullámokra

A 60 dB SL /Sensing level/ intenzitásérték felet

ti click ingerek hatására fellépő válaszpotenciálok lá

tencia időviszonyai gyakorlatilag állandónak tekinthe

tők, az I - V hullámok látenciáidő különbsége 4 ms 

/Stockard et al. /20/, /21/.

60 dB SL inger-intenzitás értékhatár alatti kiváltások 

esetén a latenciaidők megnőnek, ugyanakkor az amplitúdó- 

értékek csökkennek. E csökkenés 20 dB ingerintenzitás 

alatti tartományban az V. hullámkomponens félismerhetel

lenné válásához vezet.

4.1.3. A stimulus-gyakoriság hatása a BERA potenciálokra

A kiváltó ingerek időbeli gyakorisága tárgyában,
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a szakirodalom ellentmondó tapasztalatokról tájékoztat. 

Jewett és Williston /4/, a gyakorisággal fordítottan 

arányos csues-amplitudó értékekről számolnak be. Hyde 

et al. /39/, ugyanakkor 2-20 Hz gyakorisághatárok közöt

ti amplitúdó függetlenséget állapított meg. Don et al. 

/40/, tapasztalatai szerint 10 Hz feletti gyakoriság

tartományban, az V. hullámkomponens látencia időnöveke

dése 20 Hz-ként, 0.1 ms mértékű. Stockard et al. /20/, 

/21/, megállapították,

az I - V intervallum értékére vonatkozóan is fennáll.

hogy a látenciáidő növekedése

4.1.4. Az inger-polaritás hatása a BERA potenciálokra

Az inger-polaritás és látencia időviszonyok vonat

kozásában a szakirodalom egymástól eltérő tapasztalatok

ról számol be. Terkildsen /41/, jelentős látenciáidő el

térésekről számol be, ugyanakkor Rosenhammer /48/, nem 

talált szignifikáns eltéréseket. Saját méréseim alapján 

szerzett tapasztalataim Rosenhammer adataival egyeznek

meg.

4.1.5» Az egyidejűleg kétoldali ingerlés hatása

Starr és Achor /44/, valamint Stockard /20/, mé

rési eredményei egybehangzóan igazolják, hogy az egyidő-
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beni, kétoldali ingerlése a BERA hullámkomponensek 

amplitúdó növekedését vonja maga után.

A növekmény mértéke megfelel az egyoldali ingerlés ese

tén való 20 dB ingerintenzitás növelés esetén jelentke

ző válasz amplitúdó növekedésnek.

4.2. A BERA potenciálok elvezetése

A BERA potenciálok paraméterértékeit jelentős mér

tékben befolyásolják az elvezetés körülményei. Az elek

tródák elhelyezkedése, minősége, az azonos vagy ellen

oldali elvezetéstechnika alkalmazása, valamint az elve

zetett aktivitás sávszélessége.

4.2.1. A BERA elektródák elhelyezése

A kialakult nemzetközi gyakorlatban a leggyakrab

ban használt elektróda elhelyezése szerint, az erősitő- 

rendszerhez csatlakozó negativ elektródát a vertexre, a 

pozitiv elektródát pedig a mastoideus bőrfelületére rög

zítik. Stockard /20/, vizsgálatai rámutattak, hogy a po

zitiv elektródának a fülcimpára való áthelyezése révén 

az I - V hullámkomponensek amplitúdója kb. 50 os nö

vekedést mutat.

További I. hullám-amplitudónövelése érhető el amennyi-
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ben a pozitiv elektródát a külső hallójáratban helye

zik el.

A felvételtechnikai szempontok miatt szükséges un. ne

utrális elektródád célszerűen a homlokra, a hajas fej

bőr alá helyezik el.

4.2.2. Azonos és ellenoldali elvezetés

Az otoneurológiai diagnózis szempontjából lénye

ges lehet az I.

szonya, valamint ezek ép - kóros oldali viszonyai.

Thornton /45/, és Stockard /20/, úgy találták, hogy az 

ellenoldali elvezetés - ingerlés esetén jelentős mérték

ben csökken /az azonos oldalihoz képest/ az I. 

hullámok amplitúdója - az esetek 50 $-ában el is tűnnek -, 

ugyanakkor a II. hullám amplitúdója jelentősen megnő.

III. BERA hullámok amplitudóvi-II.

és III.

4.3. A sávszélesség

A korai agytörzsi válaszpotenciálok erősítésére 

használatos elektronikus rendszerek napjainkig alakuló- 

félben lévő átviteli karakterisztikája, gyakorlati komp

romisszum eredménye. Egyrészről a technikai rendszer sa

ját zajtermelése - mely az átviteli frekvenciasáv növelé-
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sével nem lineáris arányban nő - rontja a jel/zaj vi

szonyt, másrészről az elvezetéstechnika /elektróda zaj, 

mozgás-műtermékek/ és az alacsonyfrekvenciás tartomány

beli elektrofiziológiai jelenségek szintén jel/zaj vi

szony rontó hatásúak. A korábban kialakult BERA gyakor

lat szerint alsó sávhatárként a 100 Hz volt elfogadott, 

felső sávhatárként a 3 kHz-t választották. E spektrá- 

lis tartomány magában foglalja a BERA hullámok spektrá- 

lis teljesitményének 99 %-át.

4.4. A kor és nem hatása a BERA hullámalakokra

Beagley /46/, Rosenhammer et al. /47/ és Stockard 

et al. /20/, foglalkoztak a hullámparaméterek nemektől 

való függőségének vizsgálatával. Kimutatták, hogy az 50

és V. hullámainak latencia-éves korhatár alatti nők III.

ideje, szignifikáns, 0.1 - 0.2 ms értékkel kevesebb, mint 

a megfelelő korú férfiak megfelelő adatai.

Hecox /49/, Starr /48/, mérései alapján ismeretes, 

hogy az életkor jelentősen befolyásolja az amplitúdó és 

látenciáidő viszonyokat. Csecsemő korban kb. 2 évig tart, 

a felnőttekre jellemző hullámalakok kifejlődése. Kimutat

ták továbbá, hogy előbb az I. hullám alakja alakul ki, 

majd ezt követően több hónapos késéssel fejlődik az V.
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hűl Iáink omp on en s.

Rowe /50/, Rosenhammer /47/ egybehangzóan bizonyítják, 

hogy 50 év feletti korban az V. hullám látenciáidéje, 

10 évenként átlagosan 0.1 ms értékkel növekedik.

4.5- A BERA potenciálok kiemelése

A BERA potenciálok kiemelése az elvezető elektró

dákon jelentkező elektromos aktivitásból, mind a mai 

napig az indított átlagolás módszerével történik.

Walter /52/, és Bendat /71/, valamint Smirnov /51/, 

kái alapján ismeretes, hogy az inditott átlagolási meto

dika alkalmazhatósága az alábbi feltételekhez kötött:

mun-

- a vizsgált folyamatok stacionáriussága,

- a "háttérzaj” folyamatok 0-hoz konvergáló várha

tó értéke,

- a folyamatok ergodicitása.

Az elmúlt 3 évtized alatt szerzett tapasztalataink sze

rint tudjuk, hogy az EEG, EMG, stb. folyamatok legfel

jebb kvázi stacionárius szakaszokat tartalmaznak, a vár

ható érték konvergenciája sem teljesül maradéktalanul a 

gyakorlatban. Fentiek alapján a kiváltások számának nö

velésével bekövetkező jel/zaj-viszony javulási tényező

УТГ~ /aholnem alakul az elméleti értéknek megfelelően: 

N a kiváltások száma/.



22

Az inditott átlagolás-technika megoldatlan problémái

nak lényege tehát, hogy az adott, konkrét mérési ered

mények közötti eltérések /reprodukálhatatlanság/, akár 

fiziológiai eredetű, akár matematikai statisztikai /me

todikai/ okokra egyaránt visszavezethetők.

Biológiai oldalról közelítvén a problémához, természe

tesen nem várható, hogy a válaszpotenciálok determinisz

tikusán azonosak legyenek, inkább az valószínűbb, hogy 

az egyes kiváltások által keltett válaszpotenciálok a 

generáló rendszerekre jellemző és diagnosztikailag ér

tékes információt hordoznak, azaz egymástól szükségkép

pen eltérőek.

Az inditott átlagolással csupán egyes reálizációik vár

ható értékét közelíthetjük.

4.6. A BERA metodika műszáki háttere

A korai agytörzsi válaszpotenciálok felerősítése, 

real-time átlagolása, az átlagok statisztikai értékelé

sének automatikus elvégzése csak a múlt évtized techni

kája által vált lehetségessé. Mig az 1970-es évek során 

csak a legfejlettebb, legjobban felszerelt néhány labo

ratórium rendelkezett a "különleges" eszközökkel, napja

inkba^ sorozatban gyártott cél-berendezések teszik lehe-
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tővé a metodika térhódítását.

4.6.1. A hanginger keltése

Hangforrásként alacsony impedanciáju elektrodina

mikus fejhallgatótipusok használatosak. Tekintettel arra, 

hogy nagy hangnyomás-impulzusok előállítása nagy ger- 

jesztőáram-impulzusokat igényel, a kialakuló szórt mág

neses terek terjedését megakadályozandó, mágneses ár

nyékolással kell ellátni ezen fejhallgatótipusokat.

A szórt mágneses térimpulzusok nem kiátlagolható, azaz 

zavaró, un. ingerhetörés jelenséget okoznak a BERA fel

vételeken. A fejhallgatók vezetékrendszerét az elektro

mos ingerbetörés jelenségek megakadályozása céljából ugyan

csak árnyékolással kell ellátni Davis /35/, Krogh /57/, 

vizsgálatai szerint .

Hughes /58/ és Talkin /59/, napjainkban uj fejhallgató- 

típus használatáról számolnak be. Ezek elektrosztatikus, 

vagy piezzoelektromos elven működvén, nagy impedanciáju 

eszközök, igy bár nagy gerjesztőfeszültséget igényelnek, 

kis gerjesztőáramuk miatt nem igényelnek mágneses árnyé

kolást.

Csontvezetéses stimulálás céljára mechanoelektromos 

vibrátorok használatosak, az ilyen vizsgálatok során az 

ellenoldali fül maszkolása szükséges-a nemkívánatos el-
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lenoldali stimuláció elkerülése érdekében.

A BERA metodikában legelterjedtebben használatos 

click’" stimulus előállítása 0.2 - 0.5 ms időtartamú ger

jesztőárammal történik. A fejhallgatók - mechanikai ru

galmas rezgő rendszerek lévén - gerjesztés hatására, a 

teljes rezgő rendszer közös rezonancia frekvenciájának 

megfelelő alapharmonikusu tulcsillapitott lefutása hang- 

nyomásimpulzust állítanak elő. Mivel a csillapítás mér

téke a teljes rendszer függvénye, célszerű a gerjesztő

impulzus szélességét minden egyes mérőrendszerre külön- 

külön megállapítani.

A szűrt click stimulus előállítása sávszűrőn át-

bocsájtott négyszögimpulzussal történik. A sávszélesség 

beállításával érhető el a hangnyomáshullámok csillapodás

időintervallumának beállítása /Davis /60//.

A "tone pip" és "tone burst" hangstimulus fajták előállitá-
*

sa, analóg kapuzása, harmonikus generátorok segítségével 

történik. A két ingertipus csak a fel és lefutóélek me

redekségében különbözik egymástól, valamint abban, hogy 

a tone pip'nem tartalmaz konstans amplitúdójú szakaszt.

A két ingertipus előállítása viszonylag bonyolult, en- 

ellenére nagy jelentőségűek a frekvencia-szelektiv 

BERA diagnosztikai munkában. /Hecox /61/, Suzuki /62/,

nek
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Brinkman /63/, Eggermont /64//.

A BERA hullámok kiváltására használatos ingerek 

intenzitását az alábbiak szerint definiálják:

- dB HL szerint, az empirikus utón definiált 

hallásküszöbhöz viszonyított,dB léptékben.

- dB SL az aktuálisan vizsgált páciens érzé

kelési küszöbéhez viszonyított, decibel lép

tékben.

- dB pe SPL a fizikai csúcs-hangnyomásértékre 

vonatkoztatott átlagos hangnyomás, decibel 

léptékben.

4.6.2. Elektródák

A BERA potenciálok elvezetésére olyan elektródá

kat kell használni, melyek stabil, kis átmenőimpedanci- 

áju mozgás-műtermék mentes felvételt tesznek lehetővé.

A G-eddes /65/, által javasolt Ag - AgCl elektróda, kis 

Ohmos jellegű impedanciákomponense, stabil polarizációs 

feszültsége révén, különösen alkalmas BERA klinikai fel

vételek készítésére. A kis Ohmos ellenállásérték fontos

ságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, a termikus zajfe-

Az impedancia valós kompo- 

E =^4 к T В R

szültség keletkezése miatt! 

nensén fellépő zajfeszültség értéke:
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Ahol: к a Boltzmann állandó,

В sávszélesség Hz-ben,

T abszolút hőmérséklet K°-ban,

R az impedancia valós része Ohm-ban.

Mig 100 Ohm ellenállás, 20 C° hőmérséklet, 3 kHz sáv- 

szélesség esetén 70 nV RMS, 1 kOhm ellenálláson már 

220 nV RMS zajfeszültség termelődik, ami már összemér

hető a BERA hullámok csues-amplitudó értékeivel» Az elek

tródák felhelyezésekor célszerű megvárni, az állandósult 

polarizációs állapot kialakulását, ami G-eddes /65/, sze

rint 20 percig tart Ag - AgCl elektródák esetén. Mivel 

az átmeneti impedancia Ohmos komponense a felület nagy

ságának négyzetgyökével fordítottan arányos, célszerű a 

nagy—felületű elektródák használata. A klinikum számára 

megfelelő valós impedanciakomponens értéke 2-3 kOhm 

tartományban van.

4.6.3. Erősitők

A korai agytörzsi válaszpotenciálok erősitése 

csucs-követelményrendszert támaszt az elektronika elé.

A bemenőimpedanciának célszerűen az 1 - 10 MOhm tarto

mányban kell lennie, mivel alacsonyabb érték esetén ter

heli a jelforrást, azaz torzitja a válaszpotenciálokat,
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magasabb értékek esetén, nagymértékben megnő az elek- 

trostatikus és hálózati eredetű zavarérzékenység.

Fontos követélmény a legalább 100 dB bemenetre vonat- 

koztatott közös módusu zavarelnyomási képesség. E pa

raméter a műtermékek iránti érzéketlenséget fejezi ki.

A 100 dB CMNR érték esetén, a kimeneten az erősitéshez 

képest 10~^ 

t el j e si tmény e.

További lényeges követelmény, hogy rövidrezárt bemeneti
—f)pontok esetén a kimeneten 10 

tott zajfeszültség jelentkezhet. E követelmény speciá

lis félvezető eszközök alkalmazásával teljesíthető.

Az erősitő sávszélessége döntően befolyásolja a hullám

alakokat és a látenciáidők értékét. Eberling /66/, majd 

később Doyle /67/, megállapították, hogy a BERA hullá

mok spektrális telj, esi tmény maximuma 250 Hz körül ész

függetlenül a kiváltó stimulus intenzitásá-

részével csökken a közös módusu zavarok rész-

V bemenetre vonatkozta-

lelhető,

tói.

Suzuki és Horiuchi /68/, a BERA hullámok spektrális tel

jesítményének csupán 0.5 fo-át találták 2 kHz feletti sáv

ban.

Ennek alapján az erősitők felső sávhatárértékére vonat

kozóan teljes a nemzetközi egyetértés, az értékét 3 kHz- 

ben fogadták el.
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Az alsó sávhatárt illetően Gibson /69/, Kevanishvili 

/70/, 100 Hz értéket javasolnak, mig Mair /36/, Doyle 

/67/, 3 - 20 Hz értéket tartanak kívánatosnak.

Az élvonalbeli erősítőket un. lyukszürőkkel is eJlát

ják, a hálózati eredetű zavarójelenségek kiküszöbölé

se érdekében. Fenti követelményeken túlmenően, a fe- 

szültségerősités minimálisan 0.5 x 10^ 

átviteli sávban állandó kell legyen.

értékű és az

4.6.4. Átlagolástechnika

Az erősitő kimenetén jelentkező analóg /folyto

nos amplitúdóértékkel rendelkező/ jeleket, analóg/digi- 

tális konverter berendezésekkel mintavételezik és kvan-

tálj ák.

Minimális követelmény a berendezésekkel szemben, hogy 

a mintavételi gyakoriság értéke a BERA hullámok frekven

cia határértékének legalább kétszerese legyen. 3 kHz fel

ső sávhatár esetén a követelmény szerint 6 kHz mintavé

teli gyakoriság kivánatos. A kiváltást követő 10 ms idő- 

tartományban jelentkező válaszhullámok mintavételszáma 

tehát minimálisan 60. Bendat és Piersol /71/, elméleti

gyakorlati következtetéseire utalván, meg kell állapí

tani, hogy előbb emlitett 60 amplitúdó mintaérték csupán

és
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az egyes hullámkomponensek detektálására alkalmas. 

Amennyiben az egyes komponensek pontos alakja is a 

vizsgálat tárgyát képezi, a mintavételi sebességet to

vábbi ötszörösére kell növelni - tehát 30 kHz értékre 

mely esetben az elméleti hibahatárunk 1 i° alá szorul. 

Kvantálási követelményként a hullámok csues-amplitudó 

szintjére vonatkoztatott 256 amplitudószint megkülön

böztetése 0.4 $ torzitást okozván, elfogadott /byte-os 

kvantálás/, /de Boer /72/, szerint/.

Az A/D konverter kimenőinformációja tehát digitális for

mátumú mintaértéksorozat, mely az átlagoló számítástech

nikai rendszerben a kiváltott válaszpotenciálokat tartal

mazó aktivitás-intervallumot reprezentálja.

Az átlagképzés folyamata számitógépben, vagy átlagoló 

célhardware berendezésekben történik.

A kiváltások számának növelése jel/zaj - viszony javulást 

eredményez ugyan, ugyanakkor viszont megnöveli a BERA 

vizsgálat időtartamát. Klinikai célú átlagszámitások so

rán 1000 - 5000 kiváltást végeznek, 10/s - 50/s kiváltás

gyakoriság mellett.

Újabban a potenciálátlag-hullámok torzitásmentesitése cél

jából, nagymeredekségü digitális szűrést alkalmaznak

/Doyle /67//.
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Pfurtscheller /73/, majd később Woody /74/, az átlago

lás módszer korrelációszámítás módszerrel való helyet

tesítését javasolták. Klinikai eredményeikről 1975- óta 

még nem számoltak be a szaksajtóban.

4.6.5. A BERA átlagpotenciálok kiértékelése

A számítástechnikai berendezések memóriájában 

keletkező eredmény mintaértéksorozatot időfüggvény for

mában oszcilloszkóp képernyőjén jelenítik meg, cél-beren

dezések esetén XY rajzolóval lerajzoltatják. Ez utóbbi 

esetben az egyes hullámokhoz tartozó látencia időértéke

ket vonalzó segítségével közvetlenül leolvassák, ebből 

áll a kiértékelés folyamata.

A nagy számítástechnikai rendszerek alkalmazása lehetővé 

teszi, hogy a kiszámított átlaghullámértékek lokális szél

sőértékeit, majd ezen értékek t - tói való távolságát 

automatikusan kiszámítják. Ilymódon ezen rendszerek plot

terrel kirajzoltatják az eredménygörbét, ugyanakkor ki

nyomtatják a latencia-időlistát. Az egyes vizsgálati ered

ményeket háttértárolóikban rögzitik, ilymódon lehetősé

get teremtenek az egyes paraméterértékek diagnosztikai 

célú összehasonlítására és statisztikai összefüggések fel

tárására. Ilyen gyorsmüködésü komplex számítástechnikai
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rendszerek ma még csak a nagy nemzeti, vagy nemzet

közi kutatóközpontokban üzemelnek.

4.7. A BERA metodika kritikája

A BERA. metodika kialakítását követó évtized kli

nikai tapasztalatai igazolták a várakozásokat. Olyan 

nem invaziv, objektiv paramétereket szolgáltat a vizs

gált személyről, melyek függetlenek a tudatállapottól. 

Nem utolsó sorban emlitendő, hogy olyan uj informáci

ók birtokába juttat, melyek korábbi metodikákkal elér

hetetlennek bizonyultak.

A szákirodalom tükrében kitűnik, hogy nem tekint

hető megoldottnak a paraméterértékek "standardizálása" 

A különböző laboratóriumok, lényegében azonos mérő és 

kiértékelő rendszerekkel végezvén többszáz páciensen 

végrehajtott vizsgálataikat, még a leglényegesebb ada

taik vonatkozásában is eltérnek egymástól.

Picton /15/ az V. hullám látenciáidő értékét 5.8 ms - 

nak találta, ugyanakkor Lew és Shomer /14/, 5 ms érté

ket, Starr és Achor /44/, 5*5 ms értéket közöltek. Az 

imént emlitett nagy szórás azért is figyelemreméltó, 

mert ugyanezen kutatók, az V. hullám fiziológiásnak 

deklarált szórását 0.2 ms - 0.3 ms értékűnek találták!
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Hasonló eltérések mutatkoznak az összes többi para

méter értékével kapcsolatosan.

Az eltérések indokául szolgálhatnak a metodika tech

nikai realizációinak egyedi eltérései, vagy a kiérté

keléskor nem kellőképpen figyelembevett mérési és le

olvasási pontatlanságok.

Jewett /4/ és Thornton /45/, állatkisérletes bizonyi- 

tékai alapján a mai napig elfogadott az I. - V. hullá

mok és az auditoros afferentációs rendszer struktúrá

inak kölcsönös megfeleltetése, bár újabban Nagao /77/, 

/78/, valamint Starr és Achor /79/, megkérdőjelezik e 

t.é telt.

Kialakulófélben van az a vélemény, mely szerint 

az egyes BERA hullámkomponensek az auditoros afferen

tációs rendszer komplex szinkronizációs jelenségeinek 

és a "far-field" potenciálmezők kölcsönhatásainak ered

ményeképpen jönnek létre.

Az inditott átlagolástechnika alkalmazása révén az 

egyes kiváltott válaszhullámok látenciáidőbeli ingado

zásai és amplitúdó ingadozásai mintegy "összeátlago- 

lódnak". E módszer alkalmazása nem nyújt módot annak 

eldöntésére, hogy az egyedi amplitúdó ingadozások és 

látenciáidé ingadozások által alkotott véletlenszerű 

folyamatok függenek, vagy függetlenek egymástól.
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E kérdés eldöntése során kapott válasz indokolhat ja, 

vagy elvetheti a különböző szerzők által meghatározott 

paraméterértékek különbözőségére indokul korábban fel

hozott magyarázatot, uj alapokra helyezhetné a kivál

tott válaszpotenciálok kutatását.

A metodika kutatói nem vizsgálták a későbbi, kérgi ere

detű válaszpotenciáloknak a korai válasz-átlagokra gya

korolt torzitó hatását, amit véleményem szerint a gya

kori, determinisztikus jellegű kiváltástechnika /10 Hz - 

50 Hz/ alkalmazása, indokolt volna.

Fentiek szerinti kételyek és ellentmondások nem csökken

tik a BERA metodika diagnosztikai és tudományos jelentő

ségét, ellenkezőleg, ötleteket sugallnak a továbbfejlesz

tésére vonatkozóan.
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5. Saját tervezésű BERA mérő és kiértékelő rendszer

1978 évben készült el az EMG 666 tipu.su kaltculá— 

tor bázisú első hazai, saját tervezésű kisérleti, elektro- 

fiziológiai jelek analízisét végző mérő és adatfeldolg - 

zó berendezésem. Teljesitményét jellemzi, hogy maximáli

san 8000Hz mintavételi sebességgel, 256 szintes kvantá

lási pontossággal, maximálisan 5ooo amplitudómintaérték

kel képes fogadni a bioelektromos jelenségeket. Saját 

fejlesztésű programrendszere alkalmassá tette kiváltott 

válaszpotenciálok analízisére, spektrális sűrűségfüggvé

nyek, autó és keresztkorrelációfüggvények, eloszlás és 

sűrűségfüggvények számítására, az eredmények időfüggvény 

alakban való megjelenitésére, plotteren való megjelenítésé

re és mágnesszalagos digitális háttértárban való rögzíté

sére .

1980-ig 87 humán BERA felvételt készítettünk 5ooo/s 

mintavételi sebességgel, loms-ra vonatkoztatott 5o pon

tos felbontás mellett. A kiválasztott válaszpotenciálok 

erősítésére EMG 4664 tipusu EEG készülék erősítőit hasz

nálván, 3Hz ingergyakoriság mellett, 2ooo kiváltást al

kalmaztunk egy—egy BERA átlaghullám számításához. Ered

ményeink használható hullámparamétereket szolgáltattak.
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16 ép halló személy V. hullámainak latenciaidőpara- 

métere 5.2ms átlagérték körül, o.2ms szóráshatáron 

belüli ingadozást mutatott.

A szakirodalom adataival tehát jól egyezők az ered

mények. A rutinszerű méréssorozatok elvégzését vi

szont megnehezitette, hogy egy-egy vizsgálat elvég

zése - az előkészítés nélkül — 1.5 óráig tartott. A 

viszonylagosan alacsony mintáértékszámmal /5o érték/, 

az átlagfüggvény paraméterezési pontosságát +o.2ms~ra 

korlátoztuk.

A kisérleti rendszeren szerzett gyakorlati tapasztala

tok, valamint Doyle /67/, és Ariinger /80/ műszaki ada

tai alapján fogtam hozzá uj berendezésem fejlesztéséhez.

Ingerforrás5.1.

Akusztikus ingerforrásként THD-32 tipusu fejhall

gatót használok, olymódon átalakítva, hogy 2ous időtar

tamú gerjesztő impulzus hatására, maximálisan 0.6ms idő

tartamú tulcsillapitott hangnyomáshullámot keltsen /1. 

ábra/.

Az átalakítás lényege, hogy a membrán rezonanciafrekven- 

ciáját csökkenteni kellett, ami a mozgó tömegének növelé

sével volt elérhető. Az oszcilláció időtartamát elnyelő

/csillapító/ anyag felvitelével lehetett beállítani.
cB HL

снос Ш2ЕП нрыалтмре m km f.133

sa
ввив a.

l" 8#isÍme0

f 1. abrö U.T. - IÖS1 - Н7Ш2-К.
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Fenti módszerrel bármely tipusu fejhallgató alkalmassá 

tehető BERA ingerek keltésére. Az elektrodinamikus fej

hallgatók átviteli sávbeli belső impedanciája 8 Ohm kö

rüli, igy nagy hangnyomáshullámok keltésekor nagy gerjesz

tőáramokra van szükség. Feszültséggenerátor tipusu ger

jesztő egység, o-hoz közeli belső impedanciája révén, 

hozzájárul a fejhallgató lengőrendszerének - gerjesztés 

utáni - csillapításához. A gerjésztőimpulzusok amplitú

dóját, a hangnyomástérben végzett mérések alapján állitot-

loodB HL tartományban.tam be, o, - lo,

A gerjesztőegység indítása, a mérésvezérlő rendszer TTL

™ • • •

szintű vezérlőjele által történik. A jobb és bal oldali 

fejhallgatók bekapcsolása a mérésvezérlő számítástech

nikai rendszer kezelőpultján történik.

A fejhallgatókat — a müanyagbukolat alatt - mágneses 

árnyékolással, a gerjesztőkábeleket elektromos árnyé

kolással láttam el. loodB HL ingerléshez szükséges ger

jesztőáramok sem keltenek ingerbetörést.

Elektródák és elvezetéstechnika5.2.

A fejbőrre illeszkedő elektródákat o.3mm vastag

ságú, középen domborított, 9mm átmérőjű Ag lemez koron

gokból alakítottam ki. A korong középső, kb. 5mm ármérő- 

jü koncentrikus körgyűrű mentén kialakított domborításában, 

elhelyezhető EEG elektróda—gél, több órás időtartamú "kró

nikus" felvételek készítését teszi lehetővé.
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Az AG lemezből kialakított elektródák felszínére, 

elektrolitikus utón, AgCl réteget alakitok ki, mely

nek tartósságára jellemző, hogy kb. 5o páciens vizs

gálatát teszi lehetővé.

Felvételeinket vertex—mastoideus elhelyezkedésű 

elektródapárokkal végezzük, neutrális elektródánkat 

a homlokra erősítjük. Elektródáinkat a tisztított fej

bőrön kollódiumos géz-szalagokkal rögzítjük.

Átlagos Ohmos /valós/ impedancia-komponensünk 3k0hm ér

tékű. Az általam mért stabilizációs idők 8 — lo perc 

időintervallumba esnek — valamivel kedvezőbbek Geddes

/65/, adatainál.

Az elektródákat az erősitők bemenetével összekötő kábelek

árnyékolás nélküli, hajlékony PVC szigetelésű huzalok

ból készültek, kb. lm hosszúságúak.

A fentiek szerinti elvezetéstechnikával való BERA fel

vétel előkészitési ideje felragasztással együtt, kb. 

15 perc időt igényel.

5.3» Mérő és kiértékelő rendszer

Az 1981 évben elkészült mérő. és kiértékelő rend

szerem, saját tervezésű mérőerősitőket, mérésvezérlő 

egységet, nagysebességű analóg be és kimeneti egységekkel 

ellátott, multiproeesszoros számítástechnikai rendszert, 

és eredmény megjelenítő egységet tartalmaz. Elvi kapcso

lódási sémája a 2. sz. ábrán található.



BERA - EEG 8-Ch.MPX RT D/A RT

A/D Ora 8Ch.DMPX Mon I tor
Erő*I tők

I I
RT-BUSI.Ch. 8.Ch. 1 I

HT—880X Mu I 11 proc«MZoroe R*nd«z*r
Di*pI ayPÁCIENS

128K RAM., 16K ROM

С I Ick FI ash n
DATA BUS

1[ If

St I mu Iator Kaz*t ta DZM-Prlnt*r PIot t*rCM-5400DISC

2.ábra. N.T.I982. HT-880X. - Or*záqo* Id*g**bé*z*tI Int4z*t
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Erősítők5.3.1.

Az erősítők megtervezésénél a szakirodalom 

által közölt műszaki paraméterek elérését tűztem ki 

célul. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a ko

rábban elkészült rendszere.—mben használt, EMG gyárt

mányú erősítők bemenő impedanciáját lo MOhm—ra kellett 

csökkenteni, erősítését egy nagyságrenddel kellett fo

kozni, végül zajfeszültségét kellett egy nagyságrenddel 

fokozni.

Az egyetlen panellen elhelyezkedett IC—s fokozatokkal 

megvalósított erősítő 5 fokozatú, a bemenőfokozat tran

zisztoros áramgenerátoros kivitelben készült, /a hazai 

EEG erősitőrendszerek bemenőfokozatait — sajnos 

bemenetű IC-s erősítőkkel oldják meg!/.

Az erősítőm lényeges paraméterei a következők szerint

PÉT

alakultak:

- Bemeneti impedancia: lo MOhm.

- СШШ faktor: llodB nél jobb!

- Erősítés: max.
n

lo , dekádikusan állítható, 

folyamatosan is szabályozható.

— Kimenőjel szintje: +1 V., 2oo Ohm terhelő-

impedancia esetén.

— Saját zajfeszültség: 35onV RMS, a bemenetre

vonatko ztatva.
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- Átviteli sávhatárok: 0.2Hz - 3.2kHz,

maximális erősités esetén.

— Beállítható, alsó sávhatárok: o.9Hz

3o Hz

loo Hz

- Tápfeszültség: + 12V, 27o mA.

— Bemenet szimmetrikus, kimenet asszimmet- 

rikus.

Az erősitőt, 5oHz sávközépre hangolt, lyukszürővel lát

tam el, mely 38dB csillapitásu. Stabilitására jellemző, 

hogy paramétereit egy éves használata óta /15 - 4oC° 

környezeti hőmérséklethatárok között!/, nem változtatta, 

javításra nem szorult. Várhatóan, jövő évtől kezdődő so

rozatgyártása, és igen alacsony ára révén, elterjedten 

használni fogják.

Számítástechnikai rendszer5.3.2.

Az alkalmazandó számítástechnikai rendszer kivá

lasztásánál, a BERA metodika által támasztott és az elő

ző fejezetben ismertetett követelmények teljesítésén ki- 

vül, követelményként tűztem ki, hogy a rendszer nyitott 

maradjon. Alkalmas legyen az elektrofiziológiai jellegű 

kutatás és klinikum által támasztott követelményrendszer 

maradéktalan biztosítására. Fenti szempontoknak eleget
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tevő gyártmányválasztékot a hazai HT-680X multipro

cesszoros fejlesztő rendszerben találtam meg.

A HT—680X gyártmányválasztékából, a BERA analizátor 

rendszeremben az alábbi egységeket épitettem be:

- HT—680X tipusu CPU egység, Motorola gyárt

mányú mikroprocesszort tartalmaz, mely 

1 us gépi ciklusidejével, biztosítja a 

real-time adatfeldolgozáshoz szükséges 

adatfeldolgozási sebességet.

- HT-68oX-2l/l6 tipusu ROM egység, mely bizto

sítja a programrendszer karbantarthatósá

gát és továbbfejleszthetőségét,

ASSEMBLER, és BASIC programnyelveken.

- HT—680X—II/64 tipusu RAM egységeket, melyek

lehetővé teszik, maximálisan o.5 Mbyte 

kapacitású központi tár kialakítását.

Ez a tárkapacitás többszázezer amplitúdó— 

mintaértékből álló aktivitás—intervallu

mok feldolgozását is lehetővé teszi.

- HT—680X—31 tipusu periferiaillesztő egysé

gek, melyek lehetővé teszik a real-time 

adatforgalom kialakítását.

— HT—680X—оЗ/l tipusu APU egységet, mely arit

metikai slave—processzort tartalmazván,

%
%

"Ъ 3 ф
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lehetővé teszi a 'heal—'time' méréssel

egyidőben történő számítások elvég

zését.

— HT—680X—51 tipusu alfanumerikus video- 

displáy egységet, mely lehetővé te

szi a mérések, kiértékelések és adat— 

megjelenités nyomógombos inditását, 

leállítását valamint a felhasználói

program esetleges fejlesztését.

— HT—680Х-ЗЗ tipusu UIO egységeket, me

lyek lehetővé teszik az eredmények 

sornyomtatón való megjelenitését, 

mágnesszalagon,digitális formátumú 

tárolását és gyors visszakeresését. 

Tekintettel arra, hogy a hazai ipar nem állit elő fen

ti rendszerelemekhez illeszkedő, nagysebességű analóg 

be és kimeneti egységeket, nagy memóriakapacitásu hát

tértároló — illesztő egységeket, valamint a BERA mérő

rendszert vezérlő perifériákat, ezen egységeket magam

nak kellett kifejlesztenem és előállittatnom.

Analóg be és kimenő egységek5.3.2.1.

A saját tervezésű és felépítésű AD és D/A 

konverter egységek lényeges műszaki paraméterei az a- 

lábbiak:

- Csatornaszám: 8.
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- Be és kimenetek: assz metrikus, + IV. amp- 

litudóhatárok közötti jelek fogadására és 

adására alkalmasak. Bemenőimpedancia lokOhm

Kimenőimpedancia 2oo Ohm

— Mintavételi sebesség: max. 5oo kHz

- Kvantálási hiba: 4omV, a maximális bemenőfe

szültségre vonatkozóan.

— Üzemmódok: automatikus csatornacimzés

számitógépes csatornakiválasztás 

'•chain" üzemmód: 1 — 8 határok

között.

- Mintavételi frekvenciák: o.lHz - 1 MHz között,

dekádikusan és 1 - 2 - 5 arányú lép

ték szerint, nyomógombbal, vagy soft

ware utón kijelölhetően.

A fentiek szerint műszaki paraméterekkel rendelkező 

perifériákat a hazai ipar még nem gyárt. Tárgyalások 

folynak újszerű megoldásokat tartalmazó rendszerek 

gyártásba-viteléről /szabadalom/.

Mágneslemezes háttértár5.3.2.2.

A hazai kereskedelemben hozzáférhető, 5 Mbyte 

tároló kapacitású CM 54oo tipusu háttértároló egység-
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illesztésével biztosítottam a BERA, és általá

nos, elektrofiziológiai célú kutatómunkához szük

séges menóriaterületet. Analizátor rendszerem ez

által maximálisan 2o Mbyte tárkapacitással ren

delkezhet, ami a legtöbb nagy kutató-központ lehe

tőségeit is meghaladja.

A maximálisan 4 dB. disc egységet kezelő illesztő- 

berendezés lehetővé tette, a kiválasztott válaszpo

tenciálok real-time rögzítését és újbóli visszanye

rését ugyanúgy, mint a legmodernebb számítástech

nikai real-time rendszerek szolgáltatásainak házi 

megvalósítását.

Jellemző adatok:

- Adat /Ье-ki/ sebesség: 4o kbyte/s

- Adatmozgatási sebesség MPU—val:

15o kbyte/s

— Átlagos pályaelérési idő: 9oms

— Memóriakapacitás: 5.3Mbyte, cse

rélhető lemezenként 2.5Mbyte.

A berendezés gyártása és forgalmazása még 1982 év

ben megkezdődik.

Felhasználói software rendszer5.3.3.

Az előzők során vázlatosan ismertetett szá

mítástechnikai rendszerem felhasználói software
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fejlesztését a korábbi, EMG 666 berendezéssel nyert 

klinikai gyakorlatom alapján végeztem.

I98I évben elkészült BERA program-csomag lehetővé 

teszi a szakirodalomban leirt minden számitástechni

kai módszer és eljárás rutinszerű használatát. 

Célszerűnek mutatkozott a MENÜ-orientált rendszer meg- 

valósitása, ahol minden elinditott művelet, befejezés

kor automatikusan a főmenü-be tér vissza. A 3. sz. 

ra a fő—MENÜ gépi listáját tartalmazza.

A mintavételi sebesség, adattömb méret, csatornaválasz

tás, stb. beállítása, a PARAMÉTER szubrutin menüből va

ló hivása után lehetséges.

A BERA metodika klinikai rutin programcsomagja az aláb

bi műveletek elvégzését teszi lehetővé:

áb-

— A vizsgált beteg azonositó adatainak alfa

numerikus formátumban való rögzitése.

— Random és determinisztikus időintervallumu

ingereléssel való ingerlés és kiváltott 

válaszátlagolás.

— SD technika futtatása, determinisztikus, 

vagy random időintervallumu ingereléssel.

— Adaptiv ingerintervallumu SD vagy átlago

lástechnika.

— Az eredményfüggvények automatikus analizisef 

a látencia és amplitudóértékek listázása.



NORMAL NOr OF SAMPLES: MULTI: PASEL INF: 129 TRIALS:04000 
DELAY:00005

AD SAMPLING RATE (# 10 MS):
PATIENT'S IDENTIFICATION ON DISPLAY...... 2
WRITE THE PATIENT'S IDENTIFICATION,,.......... 1
RESULT ON SCOPE ..........................
PLOTTER MENUE............. ..
DRAWING.................................. .
COMPUTER CONTROLLED SI-DE.ANAL....... ..
COMPUTER CONTROLLED TRIGGERING.....
ADAPTIV TRIGGERING OF BERA.........
RESULT OUT TO TAPE.................................
RESULT INPUT FROM TAPE....... ..
CHANGE THE RT PARAMETERS...........
MULTIPLY THE RESULT.................... ..
FILTER FOR THE RESULT..................... ..
INITIALISATION OF 2'ND. AVERAGING..
SUMMATION OF RESLIL T ................
RESULT OF 2»ND. AVERAGING..........
RESULT MULTIPLICATION.........................
PEAK RECOGNITION RANGE.............
ADAPTIV FILTER RANGE...............
COMPUTE 1 AND PRINT-OUT THE RESULT TABLE!..L

SPIKE CUT-OFF <* 10 MV):

R
J
D
У

C
G
0
В
P
M
F
U
Y
T
G
H
I

lat ./is
01200 
02250 
03100 
04300 
05300 
06450 
06900 
07450 
08100 
0S750 
09350 
09750 
00000 
00000 
00000

01700
00900
00350
01200
01500
00400
00650
00500
00550
01100
00200
00250
00000
00000
00000

01850
02750
03600
04300
06300
06700
07350
07850
03400
09500
09700
09950
00000
00000
00000

00150
01350
02750
03600
04300
06300
06700
07350
07850
08400
09500
09700
00000
00000
00000

072
048
039
242
018

200
060
057

i. 233 
l. 221 
J. 230 
4. 250 
A 023 

252 
249

059
015
247
004
005
005
020
00ч
004
000
000
000

007
024
003 
00 6 
С17 
003 
105 
000 
000 
000

230
“• 2 ~ 2_

246
233!
234
000
000
000

3. ábra
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- Az eredményfüggvények szűrése.

- Az eredmények kommentárral együtt való 

archiválása mágneslemezen, vagy mágnes- 

kazettán.

- Az eredmények lerajzoltatása plotteren.

Az egyes real-time adatfeldolgozási folyamatok és-a 

rajzoltatási programok egyidőben is futtathatók, az

az az uj BERA felvétel készítése alatt a korábbi ered

mény rajzoltatható.

Az egyes mérés és számitási funkciók a korábban beállí

tott paraméterek szerint automatikusan folynak /inger 

kiváltás, adat-előszelekció, áthangolás vagy egyéb fel

dolgozás, stb./, a program lefutásakor a központi moni

toron megjelenik a fő—MENÜ az eredmény páráméterlistájá— 

val együtt, ugyanakkor az oszcilloszkóp képernyőjén, 

állóképként megjelenik az eredmény görbe.

A software rendszer lehetővé teszi az egyes, ép

pen futó programszegmensek leállítását, újraindítását 

/egyetlen megfelelő alfanumerikus karakter lenyomásá

val/.

A fentiek szerinti RUTIN programcsomag 34kbyte terje

delmű, a rendszer indításakor, egyetlen utasítással 

aktiválható.

Végül, emlitést érdemel, hogy a BERA programcso-
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magon kivül kifejlesztettem egy általánosabb, EEG, 

EMG, MG, aktivitások analizisét végző, nagyterje- 

delmü, moduláris felépitésü programrendszert is.

Az elkészitett rendszer jellemző adatai5.4.

A rendszer lehetővé teszi kétoldali elvezetés

technikai megvalósitását, loms időintervallumonként 

és oldalanként maximálisan looo amplitudómintaérték-

kel.

Egyoldali elvezetés esetén a loms időintervallumot 

2ooo amplitudómintaértékkel lehet jellemezni.

Az átlagolásba bevont kiváltások maximális száma 65ooo

lehet

Klinikai rutinjellegű BERA. vizsgálatainkat 2oo minta- 

értékből álló sorozattal folytatjuk és bár a rendszer 

loo/s kiváltásszám gyakoriságot tesz lehetővé, a 3. 

fejezetben részletezett meggondolások alapján 15/s gya

koriságnak megfelelő intervallumonként váltjuk ki vá

lás zpotenc iái jainkat .

A multiprocesszoros számitástechnikai rendszer effek

tiv sebessége lehetővé teszi, hogy az egyes kiváltott 

válaszpotenciálok loms időintervallum-ait, az alábbi 

előszelekciós vizsgálatoknak vessük alá:

— Tulvezérlésre utaló mintaértékeket találván,
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ló célú - berendezésekkel legalább egyenértékű. 

Megbízhatóságát kellőképen jellemzi, hogy elké

szülte óta egyetlen egységét sem kellett javítani, 

pedig napi minimálisan 8 óra üzemidőt teljesit fo

lyamatosan. Az ismertetett kiépítésben az ára alig 

haladja meg a külföldi céL-berendezésekét.

Klinikai eredmények5-5.

Az 5. fejezet során ismertetett rendszerrel 

eddig 147 betegről készítettünk mágnesszalagon tá

rolt vizsgálatokat. Ingerként 2ous időtartamú click- 

-stimulusokat alkalmazván, 4ooo kiváltás alapján szá

mítottuk görbéinket. Vizsgálatsorozatunk kezdetén 18 

ép halló személy adatait rögzítettük. V. hullámuk lá

tenciáidé értékei 4.9 - 5*3ms intervallumban ingadoz

tak, 5*15ms várható érték körül.

Az I. - V. latenciaidő különbsége 3*9 — 4.ins tartomány

ban jelentkezett,

lomban közölt értékekkel megegyezően /5. ábra/.
III.= 3.

4ms várható értékkel, a szakirоda-

у. = 5r®

BEJ® W= 4000 
Б2.J.Сер hello)

5. ebre Ы.Т. - 1062 - НТБВ0-К.
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Betegekről készített felvételeink között, 16 M. 

Méniere -es, 8 vezetékes halláscsökkenéses volt. 

/6.ábra, 7 ábra/

BERA U = 4000

y.L. jobb o. Cm.ienter-e) V.c Б.Впв

I BQdB KL
100nV

.Bade hl

J*Ekfi H.

0.5me0.5me t

Б. ábra H.T. - 1BB1 - НТВВ0-К

BERA W = 4000. clíck

!M_. jobb o. Ch.kUB2ob» 50tB) V. = 5.2me

BEtfi n.
lao-iV

BEfcß 4.

40cß И. 
2Etfi H.

BdBrt.

0.5ms в. 5ms+

7. ábra N.T. - 1SBL - HTBBB-X.



5o

Kompressziót okozó, agytörzsi tumora 3 betegünknek 

volt, ahol megnövekedett V. latenciaidőket /5.6 - 

6.9ms/ és megnyúlt I. - V. intervallumokat /4.3 - 

4.7 ms/ mértünk.

/8. ábra./ ВО» N = 4000
BödB H_

H.P. bal d. CTu.) V.= B.Bne
: залу

BOdB H.

4CdB H.

H.

В dB H.

а.рпвв15»

в. abra Ы.Т. - 1081 - КГ8В0-К.

А 16 egyéb, nagyfokú percepciós tipusu hypacusisos 

betegünk V. laterciája, 8o dB ingerintenzitás esetén, 

4.9 - 6.3ms intervallumban mozgott, 6ms várható érték

kel.
/9.ábra./ jobb o. V.= 5.lms

00nV
10ÖT4 80cB

Б0сВ

40cß 40dB
20dB

0.5rre B.5ms 0.5ms 8.5m8I

BERA W=4000 CK.I. hypacuBÍB)

9. abra n.t. - 1981 - нтеве-к.
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Vizsgálataink során 9. ebből 7 műtéttel is igazolt 

acusticus neurinomás betegünk volt. Sajnos, a tumo

rok nagyok voltak, legtöbbjüknél csak hallásmaradvány, 

vagy anacusis igazolódott, igy további BERA méréseket 

nem tudtunk végezni. /lo. ábra./

10. ábraBERA W = Ц000 CTu. ac. n. G.L. )

20dB 100nV100nV

В dB

В. 5ms 0.5ms В. 5ms 6.5ytsi- =F

Két betegen észleltünk feltűnő mértékű V. hullám—laten- 

ciaidő eltolódást. Az egyik ILD - je o.7ms, a másiké 

1.4ms volt! - 11 ábra.

A computer tomográfia mindkettőnél negativ eredményi; 

mutatott, viszont a pozitiv cisternográfia telitődés— 

hiányt igazolt. Sikeres műtétek során az acusticus neu- 

rinomát eltávo.litották.
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BERA Kl = 4000 
Ki. J. jobb о. V.= 8.1ms

« ábra v.
bal о. V.= 8.4ms,

V- вдев H.

BOdB KL

I LBBrV BBdS KL

В.5лв В. 5ms 8.5ms 0.5ms+

Eredményeinket összefoglalván megállapítható, hogy а 

transmissios systema dysfunctioja o.l - 2.5 ms V. lá

tenciáidé) megnyúlást okozott betegeinknél.

A cochlearis laesiok esetében o.3 - 0.6 ms V. láten

ciáidé) megnyúlást, és az V. hullám deformációját ta

pasztaltuk, az I. - V. intervallum változatlansága 

mellett /4ms/.

Otoneurológiában a legnagyobb jelentőségűnek a rét— 

rocochlearis laesiok korai kimutatása bizonyult.
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6. Az SD függvények felhasználása a BERA metodikában

A kiváltott válaszpotenciálok átlagolással való 

kiemelése azon a feltételezésen alapul, hogy a "hát- 

téraktivitás", mely nincs korrelációban a stimulus- 

sal, stacionárius és 0 - hoz konvergáló várható ér

tékű folyamat.

Fenti kiinduló-hipotézis igazságát bizonyitaná, ha az 

azonos személyekről kiváltott és átlagolt válasz-át

lagok teljesen megegyezők volnának. Teljesülnie kel

lene annak az elvárásnak, hogy a fokozatosan növelt 

kiváltás számú válasz-átlagok sorozata konvergáljon 

az "elméleti" válaszpotenciálhoz. Ismert azonban, hogy 

fenti elvárások több okból nem teljesülhetnek a való

ságban. Ennek megfelelően nyilvánvaló, hogy az alkal

mazott matematikai modell /az átlagolás/ nem felel meg 

a folyamatok tulajdonságainak./83/

A szubkortikális elektródákkal végzett állatkí

sérletes kiváltott potenciálok /auditoros/ amplitúdó- 

viszonyai és latenciaidő viszonyai véletlenszerűen in

gadozónak mutatkoztak.

Felvethető a kérdés, vajon a válaszpotenciál egy hul- 

lámcsucsánák latenciaidő ingadozása, valamint csúcs-
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amplitúdó ingadozása, - mint két stochasztikus időfo

lyamat - függetlenek-e egymástól?

Amennyiben nem függetlenek, tudomásul kell vennünk, 

hogy elméletileg sem lehet jobb hatásfokú kiemelő mód

szerünk, mint az átlagolás. A kérdés közvetett eldön

tése céljából, bevezettem egy olyan függvény-transzfor

mációt, mely lehetővé teszi a kiváltott válaszpotenciá

lok kiváltó időponthoz viszonyított, latenciaidő ingado

zásainak jellemzését.

A függvény-transzformáció több folyamat időbeli kapcso

latának vizsgálatára alkalmas változatát először 1975•- 

ben közöltem a szaksajtóban /87/. Később sikeresen al

kalmazták a kérgi epilepsziás megnyilvánulások mecha

nizmusainak feltárásában /88/.

Jelen értekezés függelékében bizonyltom, hogy az I.-l.

. szerinti számítástechnikailag egyszerű, nemlineáris 

transzformáció bevezetésével olyan válasz-átlag függ

vényhez /1.-2./ juthatunk, mely 0-1 közötti értékkész

letével alkalmas a kiváltott válaszpotenciálok latencia

idő folyamatának /másodrendben/ jellemzésére. Az egyes 

kiváltásokat követő intervallumokban jelentkező poten

ciálváltozások átlagolása helyett, az I.-l. transzfor

máció eredményét átlagolva, az SD függvény X = 0 válto

zatát kapjuk eredményül. A függvény független az egyes
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kiváltott válaszpotenciálok és a "háttéraktivitás" 

amplitúdójától az egyes hullámkomponensek jelentkezé

sének valószinüségét adja meg - a vizsgált időinter

vallumban.

Tekintettel arra, hogy a BERA hullámkomponensek kis 

csucs-amplitudóértékeik ellenére, viszonylagosan ala

csony látenciáidő szórásokat mutattak, várható volt, 

hogy az SD transzformáció alkalmazása az átlagolásnál 

nagyobb mértékben javitja a jel/zaj viszonyt.

A függelék II. sz. algoritmusa szerint programozott 

analizátor rendszeremmel készitett BERA vizsgálatok 

igazolták feltételezésemet. Néhány száz kiváltást kö

vetően értékelhető és reprodukálható eredményeket kap

tam /12. ábra/.

ЗЕЯР 27B SD ГСдоопи

Г 0.75

В. 5

L tan/
P.5pe8.5«1

ВЕДА U= 4B00 ШВО 12. ábra
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47 betegről készített SD - BERA, felvétel eredményekép

pen megállapítható, hogy a hullámkomponensek paraméte

rezéséhez szükséges kiváltásszám kh. egy nagyságrend

del volt kisebb mint átlagolás esetén.

Nagyfokú halláscsökkenés esetén, amikor átlagolással 

nem kaptunk értékelhető válaszhullámokat, az SD - BERA 

felvételeink segítségével zárhattuk ki a retrocochle- 

aris jellegű károsodást. /13- ábra/.

13. аьгаBERft N= 4000 átlag
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7. Adaptiv időintervallum ingerkiváltástechnika

Rosenhammer /42/, és Chiappa /76/, részle

tesen elemezték a kiváltásgyakoriság hatását a laten— 

ciaidőkre és amplitudóviszonyokra. Determinisztikus 

időintervallumu ingerkiváltástechnikát alkalmaztak, 

mikor megállapitották, hogy a gyakoriság növelése so

rán nem lineáris összefüggés szerint, forditott ará

nyú amplitudócsökkenés tapasztalható.

Fentiek kapcsán merült fel a kérdés, vajon a 

későbbi, nem agytörzsi eredetű válaszpotenciálok, 

okoznak—e torzulást a korai hullámok átlagában.

A kérdés kétféle módon dönthető el. Egyrészt, vélet

lenszerűen változó időintervallumu ingerléssel, oly

módon, hogy az ingadozás mértéke meghaladja a kérgi 

válaszpotenciálok hullámainak szélességét. Másrészt 

kihasználva, a késői válaszhullámok nagy, a koraiaktól 

nagyságrenddel eltérő csucs-amplitudóértékeit, olyan 

ingerlés időpontokat kell választani, melyek környe

zetében nem észlelhetők e nagy amplitúdójú hullámok.

A környezet időintervalluma értelemszerűen loms ér

tékűre választandó.

Számítástechnikai rendszerem mindkét eljárás megvaló- 

sitását biztosította.
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A véletlenszerű intervalluma ingerléstechnikát 

0.5 - 3oHz gyakorisági határok között változtat

ván, a determinisztikus időintervallumu ingerlés

hez viszonyított — 2o^—os amplitudónövekedést kap

tam eredményül 32 mérés alapján /14. ábra/.

BERA M= 4000 CA.F. ep halló B0dB. >
l'." 5. Íme

I anmoM wtwel tae
150nV

DETB*HNIS2TIkU5 kivel Ute

B.5re B.5jrs

14. abra U.T. - Iffil - НТВВ0-К.

Az V. hullámok latenciaidő és szórásviszonyai nem 

változtak lényegesen a determinisztikus ingerlés

hez viszonyítva. Az amplitudóértékektől függő idő- 

intervallumu, adaptiv ingerléstechnika bevezetése 

15 — 4o^—os BERA hullám-amplitudónövekedést eredmé

nyezett, ugyanakkor javította az egyes hullámok csucs- 

amplitudóértékeinek reprodukálhatóságát - a szórást
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25^-ről lofo alácsökkentette / 15. ábra/

S. las

fiORPTIV kiváltás
150nV

DETEJJUNISZTIkUS kiváltás

BERft W= 4000 Cft.F. ep hallo 60cB.) 15.áhra

M.T. - iCBi - нгаю-к.

A két uj módszerrel elért eredmények valószinüsitik, 

hogy determinisztikus időintervallumu ingerkiváltás- 

teehnika esetén a késői kérgi válaszhullámok — meg

felelő gyakoriság esetén — torzitják a korai válasz

hullám átlagokat, valószinüleg ez is okozhatja az 

egyes kutatócsoportok BERA paraméterei közötti elté

réseket .

Fentiek alapján 1981 május óta klinikai felvételein

ket adaptiv ingerléstechnikával készitjük.
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8. Az eredmények összefoglalása

Elkészítettem az első hazai multiprocesszo

ros BERA vizsgálórendszert. Hatékonyságára jellemző, 

hogy a vizsgálat, és kiértékelés, az eredmények archi

válása és megjelenitése, valamint dokumentálása auto

matikusan /több különböző szolgáltatás egyidőben/ el

végezhető. Műszaki paramétereit illetően, eléri a leg

újabb számítástechnikai rendszerek szintjét, ugyanak

kor sokszorosan meghaladja a célberendezéseket. A BERA 

diagnosztikai és kutatási feladatain túlmenően, elektro- 

fiziológiai kutató és diagnosztizáló laboratóriumok min

den igényének kiszolgálására alkalmas. Beruházási költ

ségeit tekintve olcsóbb, mint a márkás nyugati célberen

dezések. Jelenleg több rendszer áll épités alatt.

Az SD függvénytranszformáció bevezetéssel, uj 

jel/zaj viszony javitó eljárást vezettem be, melynek 

hatékonyságát elméleti és tapasztalati érvekkel bizonyí

tottam.

Az adaptiv ingerléstechnika bevezetésével je

lentős mértékben javítottam a BERA metodika hatásossá

gát.

Eredményességét, klinikai tapasztalatainkkal igazoltam.
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Függelék с

Az SD függvény alkalmassága a stacionaritás- 

ban bekövetkezett változások

detektálására.

Egy sztochasztikus időfolyamat szerkezetének hirtelen 

megváltozásaira érzékeny, számitástechnikailag egy

szerű - általam bevezetett - transzformáció az alábbi

ak szerinti:

= sign[f* (t)) + 1/1-1/.
2

Ahol: f(t) a vizsgált folyamat T idő

intervallumbeli realizációja. 

<<T(t) függvény о és 1 értékészletü 

stochasztikus folyamat.

Tétel:

A * (t) folyamat T idővel eltolt, T hosszúságú 

adatablakaiból számított- szorzatátlagaiból az alábbi

ak szerint származtatott SD folyamat 1 illetve о 

értékei /és ezek környezete/ alkalmasak azon időinter- 

vallumhatárok kijelölésére, ahol az fCt) időfüggvény- 

nyel realizálódott folyamatban, az előzőtől eltérő 

kvázistacionárius szakasz kezdődött:



2

t+T

/1-2/ SD^Ct.t) = ~ o< ( t) c< (t+ T J dt

t

vagy T =o választás mellett 

T célszerűen, a folyamat paraméte

rei alapján választandó.

Ahol T =const • 9

Bizonyítás:

Amennyiben f (t) másodrendben szigorúan stacionári

us folyamat, akkor sign[f(t)J ugyancsak szigorúan 

másodrendben stacionárius folyamat. A sign [ f CtJj 

folyamat bevezetésének előnye:

minthogy rögzített t mellett csak két érté

ket vehet fel, a valószinüségi változó 

várható értéke meghatározza az eloszlást.

A kétdimenziós eloszlások meghatározásához 

a kovarianciafüggvény ismerete szükséges. 

Ennek ismerete azomban megadja az összes 

végesdimenziós eloszlást, igy a folyamat 

teljes leírását is.

Ahhoz, hogy E -^signCf Ct)j] = о érvényes legyen, 

elégséges, hogy E (f (t)) = о és F(x, t) szimmetrikus.
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Amennyiben f(t) normális folyamat, zérus várha

tó értékkel, akkorit) = sign[f(t)J is о várható 

értékű,és kovarianciafüggvénye az alábbiak sze

rint alakul:

(t,t+Tj = e( ot(t) oc(t+T)j =

= 1 P { sign(f (t)j= sign(f (t+T^J - 

- 1 P{sign(f(t)J ^ sign^f (t+T)jJ =

2 К (t.T)arcsin
Tt \JMt, t) \pKTf7ry

o<(t) kovarianciafüggvénye tehát kevesebb informá

ciót tartalmaz, mint f(t) kovarianciafüggvénye, de: 

Amennyiben f(t) stacionárius függvény /folyamat/, 

kovarianciafüggvényét R C'E*) -val jelölve:

Rf (?)R (Г) = 2•C .........
arcsin

ГГ Rf (о)

p< kovarianciafüggvényéből rekonsruálhatóazaz

Rf (T) hányados!az
Rf (0;

Rf (TJR (T) kis értékei mellett R^ (f) ~ 2
** 7X Rf (o)
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Ugyanakkor R^ftJ 1-hez közeli értékei mellett/ 

(T) igen meredeken konvergál 1-hez, végtelen 

érintővel!

Tehát amennyiben: R^(T) =(l-T) • R^(o) , akkor

Rf(T) = (l -V) t 
Rf Ы

valamint

arcsin (l-T) cl 1 -SÍT^)KW = 27Г

Továbblépvén, f(t) helyett f’(t) folyamatot beve

zetve, ez utóbbi is normális folyamat, kovariancia- 

függvénye :

- Rf (t,r;

Tekintettel arra, hogy f'(t) folyamat is stacioná

rius:
Rf (?)Rf,(?) = 2 arcsin

n R£ (o)

Fentiekből megállapítható, hogy egyrészt a 2 arcsin
~гГ

szorzófaktor miatt, másrészt a derivált—folyamat

bevezetése miatt, a f* (t) transzformáció minden o- 

lyan tQ helyen, ahol R£ (?) gyorsan változik, 

a hagyományos szorzat-integrálnál jobban emeli ki
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a folyamat megváltozását.

Az arcsin szorzófaktor "gyorsitó" hatása az alábbi

ak szerint alakul:

r 2 arcsin(x)Jd 1 = 1 ese-
TT pí?dx

tén:

1 -x =

Miszerint x = 0.5 értéktől kezdődően a 2 arcsin(x)
7Г

gyorsabban növekszik, mint x .

Visszatérvén SD folyamatunkhoz, fentiek alapján,

/ ugyanazon-fft) folyamat két, “t -val eltolt, T hosz- 

szuságu adatablakokból számitott szorzatátlagok/ vár

ható értéke:

RJ(T)2__ arcsin
Tl R£ (o)

Melynek szórása annál kisebb, mennél nagyobb T adat

ablak és mennél ergodikusabb az f’(t) folyamat, azaz 

mennél gyorsabban tart o-hoz az alábbi integrál:

2T

-)1 - T Rf,(T) dT1T 2T

о

2T

(>- í-) (• ''™j1
T

о
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Fentiek alapján tehát, amennyiben T értéke elégsé

gesen nagy ahhoz, hogy R" (f) nagy értékei benne 

legyenek, akkor a szorzatátlag nagy változásai uj, 

kvázistacionárius.szakasz kezdetét jelzik.

Tételünk ezzel bizonyítást nyert.

A kiváltott válaszpotenciálok területén alkalmaz

ván tételem meggondolásait, -megállapítható, hogy 

amennyiben az ingerkiváltásokat követé azonos laten- 

ciaidőpontokban fellépő amplitudómintaértékeket 

tekintem a kiinduló folyamatnak, azaz аг«(-$-пек, 

elegendően nagyszámosságu kiváltás eredményeképpen 

a kiváltott válaszpotenciálok változási sebességét 

leiró /annak várható értékéhez konvergáló/ függvényt 

kapunk.

E függvény alapvető tulajdonsága, hogy amennyiben lé

teznek a válaszpotenciálok, a hagyományos átlagolás

nál lényegesen jobban jellemzi jelenlétüket és sta

tisztikai tulajdonságaikat. Adott latenciaidőpontban 

jelentkező válaszhullámok tehát amplitúdójúktól /elv

ben/ függetlenül, előfordulásuk relativ gyakorisá

gával arányos mértékkel jelentkeznek о— 1 tartomány

ban. Gyakorlati esetben ez azt jelenti, hogy az c*(t} 

folyamatot tekintvén nválaszpotenciál"-nak, ezek át

lagolása révén, kevesebb kiváltással is jellemezbet- 

jül a valódi válaszpotenciálokat.
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A kiváltásszám csökkenthetőségének mértéke 

az arcsin (N) szorzófatomak megfelelően, fiziológi

ás esetekben eléri az egy nagyságrendet is.

További tulajdonsága .az SD függvénynek, hogy módot 

nyújt az egyes kiváltott válászhullámkomponensek 

statisztikai tulajdonság-vizsgálatára, azaz minő

ségileg uj lehetőségeket teremt a BERA diagnoszti

kában és kutatásban.

Az SD transzformáció kiváltott válaszok analízi

sére alkalmas változata:

N

signff »( i)) + 1
2

1

Ahol: N a kiváltások száma.

i a vizsgált időintervallumban o-n 

amplitudómintaértéksorozat i-dik 

tagja.

f ’ (.i) az i. mintaérték környezeté

ben mérhető meredekség/ az alábbi

ak szerint: [f (i) - f (i-l)J 

itt f(i)az i-dik mintaérték.

Gyakorlati realizációm során tehát az elméleti SD függ

vény T* = о hoz tartozó értékeit használom.

■fewW


