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Sammandrag 

Rapporten behandlar utvecklingen och konstruktionen av ett 

laparoskopiskt blodkärlsidentifierande instrument. 

Identifiering sker med hjälp av fotopletysmografi. 

Fotopletysmografi betyder ungefär "detektion av 

volymförändrings med hjälp av ljus". Laparoskopi kan 

översättas med titthålskirurgi. Laparoskopioperationer sker 

med små runda instrument som förs in i kroppen. Rapporten 

diskuterar olika probmodeller, det vill säga hur sensorn skall 

konstrueras för att erhålla en bra mätsignal. Konkurrerande 

tekniker och framtida applikationer redovisas på flera ställen 

i rapporten. Vid mätningar på blodmodell studerades och 

analyserades signalkvaliten. Till slut skall tilläggas att proben 

fungerade tillfredsställande. Proben kunde detektera 

pulsationer i blodmodellen. 
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... Syfte 

1. Förord 

Rapporten beskriver konstruktion och utvärdering av ett 

kärlidentifierande instrument. Detektionen sker med hjälp 

av fotopletysrnografi. Ideen till utvecklingsprojektet korn 

från anestesiläkaren Peter Cox, vid Norrköpings Lasarett. 

(Tilläggas skall, att för närvarande jobbar Peter på Motala 

Lasarett.) 

Jag vill passa på att tacka Peter Cox för synpunkter och ideer. 

Samtidigt vill jag tacka alla tekniker och övrig personal vid 

institutionen för medicinsk teknik. Speciellt de som blivit 

utsatta för mina ändlösa frågor angående allt från OP

förstärkare till fotoshopforrnat. 

Sist men inte minst, ett stort tack till min handledare Lars

Göran Lindberg. Utan hans synvinklar och åsikter skulle inte 

rapporten ha den skepnad som den idag har. 
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2 Optiskt Instrument för Kärldetektion vid Laparoskopi 

2. Syfte 

Meningen med instrumentet är först och främst att 

underlätta gallstensoperationer. Ett av problemen vid 

gallstensoperationer är att gallgången och artären, 

som försörjer gallan med blod, ligger mycket nära 

varandra. Det kan bli tvunget att kapa av gallgången 

och då gäller det att rätt kärl kapas av. Om artären 

råkas tas av sker en kraftig blödning och den 

laparoskopiska operationen kan tvingas att avbrytas, 

enligt Arvidsson m fl [1] och Larsson m fl [2] samt 

även muntligt genom Peter Cox. Om så sker måste 

kirurgen öppna patienten och sy ihop artären igen. 

Därför skulle det vara av stor vikt att kunna 

konstruera ett instrument som kan skilja på artären 

och gallgången. Se fig 2.0. 

' I Figur 2.0. Figuren visar gallgången och 
gallartären som instrumentet skall kunna skilja 
på. De båda syns som två horisontella mörka linjer. 
Figuren är hämtad från J. Machi m fl [3] och 
sedan redigerad 
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3. Inledning 
Peter Cox med flera har länge uppmärksammat att kirurgerna 

ibland har problem med identifikationen av olika kärltyper 

under laparoskopisk operation av gallsten. I dagligt tal kallas 

denna teknik för titthålskirurgi, det vill säga en rad olika 

instrument sticks genom huden in i kroppen. Vid 

gallstensoperationer är det bukhinnan som penetreras. 

3.A. Laparoskopi 

3.A.1. Bakgrund 
Laparoskopi kallas också för titthålskirurgi. Tekniken har 

används sedan början på 1990-talet, då mest inom 

gynekologin. Det var först 1987, som P Mouret i Lyon 

Frankrike gjorde den första laparoskopiska 

gallstensoperationen. Andra som låg långt framme var 

Dubois (Paris), amerikanerna McKernan (Atalanta), Reddick 

och Olsen (Nashville) samt även Britten Cushieri (Dundee). 

Efter 1987 tog utvecklingen inom området verklig fart främst 

i Frankrike och USA. Källor till stycket är Haglund m fl [10], 

Berggren [11] och Arvidsson [l]. 

3 



4 Optiskt Instrument för Kärldetektion vid Laparoskopi 

3.A.2. Anatomi 
Nedanstående text är fritt översatt ur Tortora [4]. 

Stycket tar upp den anatomi som rör 

frågeställningarna kring gallstensoperationer. Figuren 

visar en bild på gallan med gallgångar. 

Figur 3.0. Gallan med gångar. 

Själva gallan kommer i små mängder från levern. 

Gallan samlas sedan upp i gallblåsan, där den lagras 

för senare bruk. Det är när magsäcken signalerar att 

det finns mat i tarmen som gallblåsan spyr ut galla i 

små mängder. På grund av en mängd olika mineraler 

och kristaller så kan det bildas gallstenar i gallan. När 

dessa fastnar i gallgången gör det mycket ont för den 

drabbade. För att bäst eliminera stenarna måste man 

operera bort dem. 
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Inledning 

Gallgång och gallartär 

Gall artären 

Portvenen 

Figur 3.1. Visar avritad ultraljudsbild på 
kärl och gångar i gallans närhet. 
Orginalfiguren är från J. Machi m fl [3] 

Nära bredvid gallgången ligger gallartären, se figur 3.1 

och figur 2.0. Problemet vid gallstensoperationer är att 

det kan vara mycket svårt att avgöra vilket av kärlen 

som är vilket. 

3.A.3. Tekniken 
Olika sorters rör förs in genom till exempel bukväggen. I 

rören sticks sedan diverse instrument in, till exempel tång, 

diatermiutrustning eller sug. I ett rör med en diameter på 11 

mm införs videoutrustning, så att kirurgen kan se vad han 

gör. För att ytterligare vidga synfältet blåses koldioxid in i 

buken, så den blir uppspänd. Bilden från videokameran 

kablas ut på en tv-skärm, där hela operationen kan spelas in 

om så behövs. Blödningar kan stoppas med diatermi samt 

titanclips. Fig 3.2 visar en översiktsbild på en operation med 

laparoskop. Instrumentet som är uppförstorat är ett 

pulsdetekterings instrument. 

5 
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6 Optiskt Instrument för Kärldetektion vid Laparoskopi 

-

Figur 3.2. Översiktsbild av en gallstensoperation 
med pulsdetektionsutrustning. Redigerad 
bild från J. Machi [3]. 

3.A.4. Samlade erfarenheter 
I Sverige kom tekniken först 1990, och då till Göteborg och 

Uppsala, Arvidsson [1]. Enligt en artikeln av Arvidsson [1], 

som handlar om en utvärdering av de 100 första svenska 

laparoskopsoperationerna. De patienter som opererades i 

började var främst personer med sten i gallblåsan, samt inte 

hade någon sten i de djupa gallvägarna. Svanvik [12] har 

visats att operations- och vårdtiderna för gallstensoperationer 

med laparoskopisk teknik har minskat, jämfört med 

traditionella gallstensoperationer. Artikeln redovisar minst 3 

fall då kirurgen måste öppna buken och sy ihop blödande 

kärl. Buköppningarna berodde troligtvis på svårigheter vid 

identifiering av kärl och vävnader. Även Berggren [11] har 

rapporterat om operationer som måste avbrytas på grund av 

blödningar och kärlidentifieringsproblem. 

6 
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Fördelar 
Tekniken som helhet verkar ge stora ekonomiska vinster 

främst tack vare kortare vård- och sjukskrivningstider. 

Patientnyttan ökade också genom att patienten slipper fula 

ärr efter annars stora ingrepp i buken. 

3.A.5. Problem 
Det uppstår självfallet en rad komplikationer vid 

laparoskopisk kirurgi. Alla nya tekniker har sina specifika 

barnsjukdomar. Ett problem som tas upp i en artikel av K. Ido 

et. al. [13]. Vid opererationer med laparoskopisk teknik blåses 

C02 i in buken, för att få undan bukväggen som annars är i 

vägen. Det som japanerna har upptäckt är att blodhastigheten 

i femoralis (ven i benet) halverades när det intra-abdominala 

trycket var 10 mmHg. Hastighetsreduktionen visas i 

diagrammet nedan. 

Blodhastighet 

0.4 (m/s) 

0.3 

0.2 

0.1 

o~--.---.......... ---,----,----....---
control IAP·S IAP·lO IAP·lO deflation 
sup sup sup r· Tre sup 

Diagram 3.3. Diagram på blodhastigheten i 
femoralis vid olika övertryck i buken. IAP-1 O 
betyder lntra-abdominella trycket= 1 O mm Hg. 

7 

7 



8 Optiskt Instrument för Kärldetektion vid Laparoskopi 

Problemet med den sänkta flödeshastigheten är att riskerna 

för djup ventrombos ökar markant. Djup ventrombos 

innebär att det bildas blodproppar i venerna. Dessa kan flyta 

med blodet tills de hamnar i lungan. Det otrevliga är att de 

gärna fastnar i lungans mindre kärl. Sker detta stoppas allt 

blodflöde i den delen av lungan där proppen sitter. Blir stora 

delar av lungorna utslagna leder det ofta till en direkt letal 

fara för patienten. Med bättre övervakningsmetoder skulle 

det kanske bli möjligt att slippa det höga C02 trycken i buken. 

3.B. Fotopletysmografi 
Fotopletysmografi förkortas här PPG, efter engelskans 

(PhotoE_letysmoGraphy). Mycket av materialet om 

fotopletysmografi är hämtat från artiklar av PPG

gurun A. V. J. Challoner [SJ och A. A. R. Kamal m fl 

[6] . Metoden används bland annat till att registrera 

förändringar i blodflöde. De flesta icke-invasiva 

tillämpningar gäller främst flöden i huden, vilket 

även gäller för PPG. Icke-invasiv betyder utan 

vävnadsintrång. Det finns två olika sätt att erhålla en 

PPG-signal vid hudmätningar. Den ena bygger på 

transmission och den andra på reflektion. Se fig 3.4 

och 3.5 av pionjären A. V. J. Challoner [5]. 
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Figur 3.4 Transmissionsmätning med PPG. 

Figur 3.5. Reflektionsmätning med PPG. 

9 
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10 Optiskt Instrument för Kärldetektion vid Laparoskopi 

3.8.1. Historik 
PPG introducerades redan på 1930-talet av Hertzman i USA 

och av Matthes och Hauss i Tyskland. Herzman och 

Spielman var dock de första att använda termen 

fotopletysmografi. De föreslog också att resultatet vid en 

mätning (pletysmogrammet) härstammade från 

blodvolymsförändringar. På 30-talet, när seklet var ungt och 

PPG-teorin låg i sin vagga, kände bara Einstein till ordet Laser 

och fotodiod. Istället fick forskare tillita sig på mer, i våra 

ögon sett, mer primitiva ljuskällor: exempelvis 

kvicksilverlampor. Problemet med dessa lampor var att de 

levererar otroligt mycket värme i förhållande till den 

ljusmängd som de emitterar. Tack vare dagens lysdioder 

slipper man i stort sett detta problem. Dagens lysdioder 

levererar mycket mer ljus i förhållande till värme, jämfört 

med kvicksilverlamporna. 

3.8.2. Användningsområden 

Pulsoximetri 
Pulsoximetri betyder lite enkelt, att mäta de röda 

blodkropparnas syrgas-upptagningsförmåga 

(syrgasmättnaden). Eller rätt och slätt, hur bra lungorna lyckas 

att avge det inandade syret till hemoglobinet i blodet. 

Praktiskt sett går det ut på att huden belyses med två olika 

våglängder. En våglängd lyser i det röda området (660 nm) 

och en inom det infraröda området (940 nm). Den röda 

våglängden ( 660 nm) ligger vid en punkt där absorptionena 

för syresatt och icke syresatt blod skiljer sig som mest åt. Se 

diagram 3.6. Den andra dioden lyser med en våglängd (940 

nm) där absorptionen i blodet också skiljer sig åt, men i 

omvänd proportion. Genom att kalibrera för olika 

våglängder samt att jämföra absorptionen för de olika 

10 
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våglängderna kan man där ur sluta sig till syrgasmättnaden i 

blodet. Ovan enligt Lindberg m fl [7]. 

o(1l 

> ·a 
"' i= 
0 ·.:: 

.D .... 
0 
"' .D os 
> ;::, 
«: 

& 

0·7 

0·6 

0•5 

Q.4 

0 ·1 

600 700 800 

Syresatt blod 

Syrereducerat blod 

900 Våglängd i ~~meter 

Diagram 3.6. Blodets ljusabsorbtion i förhållande till 
syrgasmättnaden. Syresatt blod=100% syresättning. Syrereducerat 
blod=75% syresättning, Tortora [4]. 
Figuren från Challoner [5]. 

Enligt diagrammet så absorberar syresatt och icke syresatt blod 

lika mycket av det belysande ljuset, om ljuset har en 

våglängd på 805 nm. Skillnaden i absorption är viktig att ta 

hänsyn till vid blodvolymsmätningar. Vid användning av en 

våglängd över 805 nm, påverkas absorptionen inte lika 

mycket som vid en kortare våglängd. 

Pulsräknare 
Den enklaste applikationen är att använda PPG vid detektion 

av hjärtats slagfrekvens, det vill säga allas vår "pulsen". 

Absorptionen i blodet varierar ju med antalet blodkroppar 

som ljuset måste transmittera eller i vissa fall reflekteras mot. 

Efter en förhållandevis enkel behandling av signalen kan 

hjärtats puls fås fram. Vanliga pulsräknare finns i speciella 

armbandsur som sportande personer kan köpa för att 

övervaka sin puls under tiden de motionerar. 

11 
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12 Optiskt Instrument för Kärldetektion vid Laparoskopi 

Detta är samma sorts mätare som tvivlande personer kan få 

sin kärleksaktivitet uppmätt på. Offret stoppar in sitt finger i 

apparaten, samtidigt som apparaten matas med en slant. 

Nervositeten inför att få sin kärlekspotential kvantifierad 

leder snabbt till att den nyfikne blir nervös. Adrenalinet 

flödar, pul.sen stiger och maskinen triumferar fram ett 

efterlängtat högt utslag. Entreprenörens ide fungerade tack 

vare osäkra medborgare, en lyckad affärside, men nog om 

detta. Ofta kombineras pulsräknaren med en pulsoximeter, i 

en och samma prob. 

Den kombinerade proben används ofta under operationer, 

samt då övervakning av patienter skall ske på ett enkelt sätt. 

3.8.3. Teori 
PPG har använts i snart 60 år, men det råder fortfarande 

ovisshet om signalens uppkomstmekanism. PPG går ut på att 

man med ljus inom något våglängdsområde belyser någon 

del av kroppen. Sedan studeras som ovan nämnt antingen 

det transmitterade eller reflekterade ljuset med hjälp av en 

fotodetektor. 

PPG-Signalens komponenter 
PPG-signalen kan delas in i en oscillerande och en stabil del. 

Den oscillerande delen (AC) kommer sig av blodflödets 

pulsationer, detta skall diskuteras mer senare. Stabila delen, 

eller likspänningsnivån (DC) som den kallas, svarar mot hur 

mycket den genomlysta vävnaden absorberar ljuset, enligt 

Challoner [5]. DC-värdet beror på det totala antalet röda 

blodkroppar under proben, deras orientation samt en del 

andra reflekterade komponenter i vävnaden, Challoner [S]. 

12 



Inledning 

Variationen hos AC-signalen har antagits komma från 

fluktuationerna i blodvolymen under varje hjärtslag. Med 

hjälp av detta är det möjligt att registrera pulsen. Challoner 

[5] visade, redan 1971 att om ett stelt kärl används, så kan 

pulsationer trots allt detekteras i kärlet. Med stelt kärl menas 

ett som inte kan expandera och ge en ökad volym, Challoner 

[5]. Förklaringen till detta grundar sig på att blodkropparna 

orienterar sig olika i kärlet vid olika blodtryck och 

blodhastigheter. Vid en ökad blodhastighet har 

blodkropparna en tendens att orientera sig i mitten av kärlet, 

Lars-Göran Lindberg och Öberg. Se även figur 3.6. 

Figur 3.7. Challoners försök med detektering av PPG-signal i stela 
rör. Figuren är från Challoner [5]. 

3.8.4. Vad kommer signalen ifrån? 
PPG-signalen härstammar från en rad fenomen. PPG

signalen mäter förändringar i blodflödet, vilket kan påverkas 

av olika faktorer. Nedan, i figur 3.7, följer en frekvensanalys 

av en PPG-signal, samt tabell 3.8 visar PPG-signalens 

frekvenskomponenter. De två högsta topparna är 

härstammar från andnings- och hjärtfrekvensen. 

Andningsfrekvensen är cirka 0,2 Hz=ett andetag var 5 

sekund. Hjärtfrekvensen är lite högre, 1,2 Hz=6 slag på 5 

sekunder. Den andningsrelaterade delen av signalen har 

närmare undersökts av bland annat Ugnell [8] som studerade 

hjärt- och andningsdelen i PPG-signalen. 

13 
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14 Optiskt Instrument för Kärldetektion vid Laparoskopi 

. Spektraltäthet 

0 1 2 3 4 5 

Figur 3.8. PPG-signalens frekvensinnehåll. 
Figuren kommer från A. A. R. Kamal [6] 

De olika frekvenskomponenterna som en PPG-signal 

innehåller visas och förklaras här nedan, Ugnell [8]. 

Frekvensområden (Hz) Ursprung 

0.67-3.33 Hjärtfrekvens 

0.08-0.67 Andningsfrekvens 

0.09-0.11 Blodtrycks regulation 

0.067-0.15 Vasomotion 

0.03-0.05 Temperatur regulation 
Tabell 3.9 visar PPG-innehållet, uppdelat i olika frekvensdomäner, 
Ugnell [8]. 
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Inledning 

Blodtrycksregulationen kallas också för Traube-Hering-Mayer 

(THM) efter upptäckarna. Signalen orsakas av den sympatiska 

kontrollen av blodtrycket i blodkärlsystemet. Vasomotion 

förknippas med hudens lokala regulation av 

blodcir kula tionen. 

Problem 
För att få ett bra resultat skall en så monokromatisk ljuskälla 

som möjligt användas. Helst då inom ett fördelaktigt 

våglängdsområde. De största nackdelarna med de tidiga 

kvicksilverlamporna var att ljuset de utsänder är mycket 

omonokromatiskt. Det finns en rad andra sätt att mäta 

blodflöde med, men ingen är så enkel som PPG, för allt som 

behövs är en ljuskälla och en ljusdetektor. 

15 
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16 Optiskt Instrument för Kärldetektion vid Laparoskopi 

4. PPG-instrument 
Instrumentets vetenskapliga namn är: Laparoskopiskt 

Optikbaserat Instrument för Kärlidentifikation och 

Fysiologisk Monitorering. I rapporten kommer inte 

detta namn att användas, istället används uttrycket 

PPG-instrumentet eller PPG-utrustningen. 

4.A. Problemuppställning 
Arbetet går ut på att konstruera ett pulsdetekterande 

instrument. Ideen med instrumentet är att 

kärlidentifikationen skall ske med hjälp av ljus. Den 

vävnad som skall undersökas genomlyses med 

monokromatiskt ljus. Det transmitterade ljuset 

analyseras så att eventuella pulsationer kan 

upptäckas. Instrument för pulsidentifikation på hud, 

med optisk genomlysning (PPG), finns sedan länge 

ute på marknaden. Det speciella med det här 

instrumentet är skräddarsytt för laparoskopisk 

kirurgi. Instrumentets bredd skall vara 5 mm och 

kärlen som skall undersökas har en diameter på cirka 

2-3 mm [Peter Cox]. Diametern måste vara 5 mm, 

eftersom det är den diameter som de flsta trocarer i 

patientens buk har. Instrumentet måste också kunna 

autoklaveras vid 134° C [Muntligt från 

au to kla veringsa vd elningen]. 
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4.A.1. Konstruktion 
Ett av de största problemen vid konstruktionen av proben är 

hur ljuset skall kunna ledas ut i probänden och sedan 

tillbaka. Det svåra är den knappa diametern på instrumentet, 

5 mm. Det krävs att den undersökta vävnaden blir belyst med 

en kraftig ljuskälla, för det sker stora ljusförluster på vägen. 

För att öka mängden ljus så kan grova glasfibrer användas, 

total diameter 1,5 mm. Eftersom glasfibrer är mycket svåra att 

böja blir det tvunget att använda någon slags 

spegelkonstruktion som får ljuset att gå tillbaka till 

detekteringsutrustningen. 

Varför inte använda plastfibrer? 
Plastfibrer är enkla att böja och går inte av så lätt. 

Användningen av plastfibrer sätter tyvärr autoklaveringen 

stopp för. Plastfibrerna smälter om de skulle autoklaveras vid 

den höga temperatur som krävs. Ytterligare en nackdel är 

plastfibrernas dåliga transmission för infrarött ljus. 

Infraröttljus används ofta vid PPG därför att en längre 

våglängd penetrerar djupare ned i vävnad och blod, än en 

kortare våglängd. 

17 
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4.A.2. Olika alternativ 

I det tidiga stadiet av projektet diskuterades två olika 

probprinciper, dessa två redovisas här: 

Principl 

---•~ Ljusgången i ljusledarna 

5 mm 

Glasfibrer 

Princip 2 

Blodkärl 

5mm 

---•~ L·us ån en i rusledarna 
Figur 4.0. Skisser över princip1 och princip2. 

Efter viss konsultation med Peter Cox, Lars-Göran Lindberg 

och ingenjörerna i optiklabbet blev valet princip2 av en rad 

orsaker som redovisas här: 

18 
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Princip1 
Här redovisas för(+) och nackdelar(-) med principl. 

+ Instrumentet kan placeras rakt på kärlet. 

+ Kärlet behöver ej friläggas så mycket. 

+ Totalt sett ger principl bättre åtkomst. 

- Tekniskt svårt, svårt limma in de 1mm små prismorna. 

- Ljusförluster uppstår i övergångarna mellan glasfibrerna 

och prismorna. 

- Svårt att exakt se vad som mäts, det vill säga vad som ligger 

i mätspringan. 

- Svårt att limma fast ett prisma bra. 

Princip2 

Motsvarande utvärdering av princip2 kommer här. 

+ Kärlet kan hakas fast i springan, så att det ligger kvar. 

+ Bra synfält över vad som proben mäter på. 

- Förluster i övergången mellan prismat och glasfibern. 

- Svårt att limma fast ett prisma bra. 

-Kärlet måste friläggas runt om, för att komma åt och göra 

trovärdiga mätningar. 

Motivering till princip2 
Det avgörande egenskaperna, som gjorde att pricip2 valdes 

var: 

• Det är enklare att se vad som mäts med princip2. Det är ju 

det som är det viktigaste. Det spelar ingen roll hur bra 

mättekniken än är. Mätningarna måste ske på den vävnad 

som är relevant. 

19 
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• Användningen av prismor bör helst reduceras så mycket 

som möjligt. Orsaken är att en stor del av ljuset förloras vid 

en övergång mellan ett prisma och en glasfiber. 

• Princip2 kan modifieras så prismat kan elimineras helt. 

Dessa modifieringar redovisas senare. 

Vidare utveckling av princip2 
När väl valet av princip är gjord, så gäller det att ta fram olika 

probmodeller som bygger på princip2. Efter en del 

tankeverksamhet dök tre modeller upp, vilka redovisas i 

figur 4.1 -4.3. 

Probl blodkär 

T .. fiber~ I mm • 5mm 

• fiber ~ 1mm .... 
l 

• =IR ljus 

Enklaste modellen med spegel och ljus ut mot kärlet i en fiber 
och ljus tillbaka i andra den andra fibern. Man skulle kunna byta ut 
de två 1 mm 0 fibrerna mot en 1.5 mm 0 fiber. 

Figur 4.1 visar skiss på prob1. 

20 
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Prob2 

•=IRljus Blodkärl 

fiber 1mm 0 • 
.k"' stålrör som fibern ligger i. 

fiber !mm 0 

Böjd fiber 
infästning i stålröret 

Denna modellen är kanske inte fullt så enkel pga av svårigheten 
att fixera och böja den böjda fibern. Fördelarna är att själva kroken 
är mindre så man ser och kommer åt bättre runt kärlen . 

Figur 4.2 visar skiss på prob2. 

Prob3 

5mm 

--+, Ljusgången i ljusledarna 

en. 
Figur 4.3 visar skiss på prob3. 

Blodkärl 

Här följer korta fakta om de olika probmodellerna. Längre 

fram i rapporten finns utförligare dokumentation om 

tillverkningen av probl och prob3. Prob2 gick tyvärr inte att 

tillverka, nedan redovisas detta mer ingående. 
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P rob 1 bygger på att ljuset skall reflekteras mot en spegel 

och sedan gå tillbaka genom kärlet. Att limma in en riktig 

spegel visade sig vara överflödigt. Genom att slipa den 

rostfria metallen med fint slippapper så blev det ändå 

spegelblankt. För slipa metallen användes det finaste 

vattenslipduken, som annars används för att slipa 

glasfibrerändar. Prob 1 var med facit i hand den prob som var 

enklast att konstruera. Det fina med utformningen av probl 

är att böjningar eller vinklingar av ljuset uteblir helt. Prisma

användningen är också helt eliminerad. Utan prismor och 

ljusböjningar är chanserna goda för att få tillbaka en stor 

ljusmängd. 

Prob2 är nog den probmodeu, som skulle ge bäst 

mätresultat om den gick att tillverka. Ljuset skulle bara 

behöva gå igenom blodkärlet en enda gång. Några 

ljusslukande prismor behövs inte heller. Ljuset går ur den 

emitterande fiber och sedan rakt in i den mottagande fibern. 

Vissa ljusförluster kommer troligtvis att uppträda i själva 

böjningen, men de är futila (små) mot ljusgång via ett 

prisma. Själva probhuvudet skulle också bli mycket tunt och 

enkelt att applicera över ett blodkärl. Ett litet probhuvud är 

bra för kirurgen, han/hon kan då enkelt överblicka var och 

vad som IR-ljuset är riktat på. Varför finns då inte prob2 som 

färdig prototyp? Jo, problemet är att böja en glasfiber med en 

diameter på 1,5 mm. Att böja den lite grann är inga problem, 

men att böja den 180° som en halvcirkel, kan ge för stora 

krökradier. Krökradien i prob2s fall är dock cirka 1,5 mm. Det 

motsvarar i stort sett att vika glasfibern dubbelt, inte så 

populärt i glasfiberkretsar. 
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Möjligheter för prob2 
För att förenkla krökningen finns det ett par saker som går att 

göra. 

• En möjlighet är att gå ner något i dimension för den fibern 

som skall böjas. Problemet med detta är att ytan minskar och 

därmed mängden ljus som kan komma in i fibern, då den 

ligger an mot lysdioden. 

• Möjligheten att använda sig av buntade fibrer finns också. 

En buntad fiber innehåller hundratals mycket tunna 

glasfibrer, vilket gör att böjligheten ökar markant. Problemet 

med böjning av buntade fibrer ligger i att fiberänden måste 

jämnas till efter en böjning. De små fibrerna böjs inte alla 

efter samma krökningsradie, effekten av detta blir att några 

fibrer kommer att sticka ut. En del fibrer kommer också att 

brytas av, för krökningen blir för stor. Går fibrerna av lossnar 

de och kan åka ur fiberbunten. Skulle ett sådant scenario 

utspela sig under en operation kan det ge fatala 

konsekvenser. Något sådant får absolut inte inträffa. En 

fixering av fibrerna skulle eliminera detta problem. Det finns 

dock en hake med buntade fibrer, de är preparerade med en 

friktionsminskande silikonolja. Oljan gör att ingen epoxi 

eller härdlim fäster på den mycket feta ytan på glasfibrerna. 

Den feta ytan gör att buntade fibrer är mycket svåra att fixera. 

• Den tredje varianten är att använda sig av de mjukare 

plastfibrerna. Dessa skulle kunna gå bra att böja till den 

önskade krökningsradien. Det negativa med plastfibrerna är 

att inte tål så mycket värme, de ändrar formen redan vid en 

temperatur på 87° C. En vanlig autoklavering är alltså helt 

förkastlig. Det existerar dock andra klaveringsmetoder som 

inte kräver den höga temperaturen, (muntligt av Håkan 

Rohman). 
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Problem nummer två med plastfibrerna är dess höga 

absorption inom det infraröda spektrumet. Vid användning 

av infrarött ljus är således plastfibrer inte att föredra. En 

framtida möjlighet torde vara att använda sig av en kraftfull 

röd ljusdiod som ljuskälla, istället för en infraröd. En pulsad 

IR-diod skulle också vara ett altervativ, mer om detta senare. 

Om samtidigt ett kallare autoklaveringsprogram skulle 

kunna användas så är en prob med plastfibrer en potentiell 

probmodell. 

Vid lyckad böjning 
Skulle en böjning lyckas måste sedan fibern fixeras på något 

sätt. En enkel metod är att kröka ett tunt stålrör som ett U, 

med det ena benet förlängt. Den långa änden kan limmas fast 

inne i röret. Fibern träs sedan igenom det böjda röret. Vid 

böjning av ett tunt rör är det lätt att röret plattas till. Skulle 

detta inträffa blir man tvungen att lägga i något hårt i röret, 

som håller tillbaka rörväggarna. 

Prob3 är identisk med princip2 som diskuterades tidigast 

under projektet, se bild3.10. Ett dubbelbrytande prisma 

används i prob3, för att få ljuset att vända tillbaka. Prismat är 

gjort av glas, med ett brytningsindex med ett värde på 

närmare 1,5. Den underliggande fibern limmades, efter 

planputsning, mot prismats långsida. Ljuset dubbelbryts 

tillbaka, mot blodkärlet i skåran, för att sedan gå in i den 

mottagande fibern igen. En utförligare beskrivning av prob3s 

konstruktion ges i ett senare kapitel i rapporten. 
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4.A.3. Tillverkade probar 
Probl tillverkades först och fungerade bra. För att bättre 

kunna utvärdera den, så gjordes försök att tillverka prob2. 

Det gick tyvärr inte på grund av de tekniska problem som är 

beskrivna i avsnittet ovan. Eftersom prob2 inte gick att 

genomföra, då IR-ljus används, konstruerades prob3. Probl 

och prob3s funktion och mätresultaten analyseras i kapitlet 

utvärderingar. 

4.8. Elektronikkonstruktion 
Ideen bakom den laparoskopiska kärldetekteringen är att 

skicka ljus genom den vävnad som man är intresserad av. 

Sedan måste naturligtvis den mottagna signalen analyseras. 

Nedan beskrivs hela den elektroniska konstruktionen. 

Elektriska modulerna 

De elektriska modulerna som krävs är: 

• Drivning av lysdiod: Skall ge en stabil ström 

genom lysdioden, strömmen skall kunna varieras 

om man vill byta diod. 

• Filter- och förstärkningsenhet: Redundant 

information måste sorteras bort från signalen. 

Likspänningsnivån, som skapas av bakgrundsljus och ljus 

som går igenom kärlet oberört, måste tas bort. Så fort 

mätningar sker med ljus påverkas resultaten av 

belysningsljus. Detta ljus genereras vanligtvis från 

nätspänningen 220 volt/50 Hz. Detta leder till en 50 Hz 

störning från dessa ljuskällor. Filterenhetens uppgift 

innefattar således att reducera denna störfrekvens. 
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• Spänningsmatning: De aktiva komponenterna i 

kretsen operationsförstärkare (OP) och transistorerna 

kräver en matningsspänning på + /- 15V, samt 

naturligtvis jordning. Detta löses med en transformator 

som nätansluts på primärsidan, för att på sekundärsidan 

ge den önskade spänningen. 

Drivning av lysdiod 
Kretsens funktion är som sagt att leverera en stabil ström till 

lysdioden. Detta är tvunget för en ökad ström ger en ökad 

temperatur som i sin tur ger en minskande resistans. Den 

minskade resistansen leder till att strömmen ökar drastiskt 

och dioden brinner slutligen upp. Dessutom önskas en 

konstant ström, för att ljusintensitetsvariationerna ej skall 

störa PPG-signalen. 

Kretsen består av en stabil spänningsreferens IC2 som ger 

reglerförstärkaren ICl ett börvärde. Detta börvärde kan 

varieras med potentiometern potl. Det verkliga värdet fås 

genom att mäta spänningsfallet över R4 och RS. 

Spänningsfallet styr sedan OPns negativa ingång, där det 

jämförs med börvärdet. Differensen mellan ingångarna styr 

sedan förstärkningen och transistorn, vilket i sin tur leder till 

en stabil ström genomflyter lysdioden. I punkten Ref. kan ett 

ungefärligt värde på strömmen genom lysdioden erhållas. 

Hur mäts strömmen? 
Förhållandet är: En ström på 40 mA genom lysdioden 

motsvarar 1 Volt i ref. punkten. Det finns även en möjlighet 

att kunna pulsa utsignalen, om det skulle behövs. Pulsning 

av signalen är nödvändig för att lysdioden skall kunna ge en 

högre effekt, men mer om detta senare. För översikt och 

övriga komponentvärden, se figur 4.4. 
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Rl 

Jord 
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IC2 

40mANolt 

Ref 1 

R5 

Komponenter enligt följande: 

Rl 
R2 
R3 
R4 
R5 

560 .Q 
47 k.Q 
15.Q 
10.Q 
lM.Q 

ICl 
IC2 
T1 
Pot I 
Cl 

LM358 (Dubbel op med enkel spänningsmatning) 
µA431 (Referensspänningsgi vare) 
BD 677 (SGS NPN Darlington) 
20 k.Q (Mångvarvig trimpotentiometer tempstabil) 
InF 

Figur 4.4. Kretsschema med komponenter på Lysdiodmodulen. 

Filterkretsen 
Kretsen består av 4 olika delar: förfiltrering, högpassfiltrering, 

lågpassfiltrering samt utsignalsmonitorering. För att designa 

filtren används ett filter program från Burr and Brown [22]. 

Programmet är gjort för en aktiv filterkrets, det vill säga att 

kretsen innehåller OP-förstärkare, vid namn UAF42 

Universal Active Filter, Burr and Brown [22]. 

Motstånd styr filterverkan 
Beroende på vad för slags filter som används väljs olika 

motstånd och kondensatorer. Detta för att uppnå önskade 

filtermässiga resultat. I mitt fall designades de båda filtren på 

så sätt att jag fick använda den externa komponent 

kopplingen PP3 (Inverterad polpar krets), se figur 4.5. 
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Förfi ltrering 
Bakgrundsljuset med dess förhatliga 50 Hz komponent måste 

grovdämpas, så att den inte dränker signalen helt. 

Förfiltreringen sker med hjälp av en återkopplad OP. Kretsen 

förstärker också den ibland mycket svaga signalen. Signalen 

detekteras med hjälp av en fotodiod. Efter förfiltreringen och 

förstärkningen kan den mottagna signalen vidare analyseras. 

Med hjälp av värdet på den totala genomsläppta mängden 

ljus kan stora hinder i kärlet detekteras. Hindren kan 

exempelvis vara gallstenar eller kraftig åderförkalkning . 

Högpassfiltrering 
Nästa steg i kretsen är att filtrera bort likspänningsnivån, som 

inte innehåller någon pulsativ del. Det är viktigt att få bort 

likspänningsnivån om signalen skall förstärkas igen för den 

är ofta ett 10-tal gånger större än den intressanta signalen. Vid 

val av filterkarakteristik används Burr and Brown's 

filterdesignprogram. För filtrering valdes ett andra 

ordningens högpass-Besselfilter med en brytfrekvens på 0.3 

Hz, vid en dämpning på 3dB. Komponentvärden kan ses i 

figur 4.5. 

Varför Bessel? 
Besselfilter har en bra faskaraktär vilket leder till ett snabbt 

insvängningsförlopp, ett måste fören bra monitorering av 

PPG-signalen. Nackdelen med ett Besselfilter är att 

filterkaraktäristiken inte blir fullt så brant som andra filter. 

Lågpassfiltrering 
Lågpassfiltreringen är till för att ta bort 50 Hz komponenten i 

signalen som inte försvann i förfiltreringen. Till lågpassfiltret 

valdes, med hjälp av designprogrammet ett inverterat 

Chebyschevfilter av andra graden. Det har en brytfrekvens på 

22 Hz vid 3dB dämpning. Kretsen (fig 4.5) utanför 

filterkapseln liknar kretsen för högpassfiltreringen. 
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Ll 

C2 

SW 1 Val av gränsfrekvens för förfiltret. 
R2 

Cl 
----1---~--~1 Läge 1: LP 10 Hz 

Läge 2: LP 30 Hz 
Rl 

+ 15 V 

R3 

8 7 

3 
Filterkrets UAF42 
Här: Lågpassfilter f-dB 0.3 Hz 

6 11 4 

-. 

6 

Utsignal Pulsativ del 

R8 R9 RlO 

R7.___, 

8 7 1 5 

3 

Filterkrets UAF42 
Här: Högpassfilter f-3 dB 22 Hz 

6 

Rl l 11 4 

Figur 4.5. Kretsschema med komponentvärden på filterkretsen. 
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Extra förstärkning 
För kunna förstärka utsignalen ytterligare används en 

återkopplad OP-förstärkare. Kretsen gör att utsignalen kan 

förstärkas yterligare 150 gånger. 

lnkappsling 
För att alla komponenter och sladdar skall sitta kvar, byggdes 

all elektronik in i en låda. Kretskorten matas med + /- 15V. 

Matningen sker via en fristående transformator, som 

omvandlar 220V till + /- 15V. Utsignalerna kan studeras på ett 

oscilloskop, via två koaxialkopplingar i chassit. På framsidan 

sitter en rad reglage för olika inställningar. Placering och 

funktion kan studeras i figur 4.6. Överst är dosans framsida, 

medan nedanför är baksidan. 
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Glasfibrer för in/ut-ljus 

Trafoanslutning -+1-15V 

I . • ' • ;- -r -;- T T 

-'- . .L •. L .J .• .. l. . 
I ! I I ! 

+· . + + -i--r 

'·- .. I 

Nätanslutning 220V 

Figur 4.6. Skiss över den inkapslade elektronikutrustningen. 

Utsignalsmonitorering 
För att se hur signalen ser ut krävs ett oscilloskop. 

Detta kan tyckas lite klumpigt men kommer sig av att 

PPG-instrumentet än så länge bara är en prototyp. 

Skulle instrumentet bli en färdig produkt kommer 

detta självfallet att lösas på ett enklare sätt. 
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4.C. Probtillverkning 
Hur själva konstruktionen och tillverkningen av probarna 

gick till kommer här att redovisas. Till min hjälp fanns 

instrumentmakarna Håkan Rohman och Per Sveider, utan 

deras erfarenhet och analytiska tänkande skulle probarnas 

hela konstruktion troligtvis ha varit i farozonen. 

4.C.1. Konstruktion av prob1 
För att förstå följande avsnitt så kan det vara till hjälp att 

snegla lite på figur 4.1. Grundmaterialet var en rörbit av 

rostfritt stål med ytterdiametern 5 mm, samt en inre diameter 

på 4 mm. Först filades ett 3.5 mm brett spår i sidan på röret. I 

spåret skall kärlet som mätningarna sker på ligga i. Hela 

toppen på instrumentet skall dock igenfyllas så att fibrerna 

ligger still, så att ingen vävnad och blod kan rinna in i 

instrumentet. Sådana små blodfyllda skrymslen älskar smuts 

och bakteriehärdar att föröka sig i. 

Probhuvudet 
Efter att ha svarvat till en passande plugg filades ett spår upp, 

som skall blir mätspringan. Nästa problem bestod i att få 

pluggen att sitta fast i toppen av instrumentet. Det bästa hade 

varit om fibrerna först kunde limmas fast i stålpluggen. Hade 

det gott, så hade det varit möjligt att se om fibrerna satt bra på 

plats. Detta var dock omöjligt eftersom pluggen måste lödas 

fast i röret först. Om toppen löddes på med fibrerna på plats, 

så skulle glassfibrerna smälta sönder, på grund av den höga 

värmen vid lödningen. På grund av detta borrades pluggen 

ur bakifrån så att det skulle bli enklare att föra in fibrerna 

bakifrån genom röret. Skåran som fibrerna skulle föras in i 

täcktes med blyerts, för att motverka att den skulle fyllas med 

lödtenn. Sedan löddes pluggen på plats. 
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Fiberinförning 
Innan fibrerna fördes in slipades ändytorna, för att hindra att 

ljusspridningen och därmed dämpningen i fiberändarna blir 

för stor. Slipningen gjordes med hjälp av fuktiga slipdukar. 

Till slut var fibrerna på plats i spåret i pluggen. 

Limning 
Nu var det dags för limning, detta gjordes med ett epoxylim 

som tål extremt höga temperaturer. Epoxylimmet heter EPO

TEK 353ND, Epoxy Technology Inc [23]. Under själva 

härdningen, som måste göras med värme (60-150° C beroende 

på tiden), blir limmassan mycket lättflytande. På grund av 

den sänkta viskositeten rann en del av limmet ut ur springan 

och lade sig framför ena fibern, det mesta gick dock att slippa 

bort. I bakändan löddes en stoppring på, så att inte hela 

instrumentet kan föras in. 

Fiberknäckningsskydd 
Glasfibrer är ganska ömtåliga och kan lätt knäckas om de böjs 

för kraftigt. För att förhindra en knäckning av fibrerna i 

bakändan av instrumentet pålöddes där en fjäder. Man vill 

kunna autoklavera (sterilisera) proben, utan att fördenskull 

behöva autoklavera hela elektroniklådan. För att göra detta 

möjligt skarvades en snabbkoppling in på fibern cirka 15 cm 

bakom instrumentet. Proben har en diameter på 5mm samt 

är 40 cm långt. Hela utrustningen kan ses i figur 4.7. 
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Hela pulsdetektionsutrustningen 

I 40cm 

pulsdetektionsinstrumentet 

/ 
Display med blodpulsationer 

Figur 4.7. Hela utrustningen, med prob och elektronik. 

\ otal fiberlängd=2.5 m 

mottagare med filter 

4.C.2. Konstruktion av prob3 
Prob3s layout kan återfinnas på figur 4.3. Många moment och 

material i prob3s konstruktion skiljer sig inte så mycket från 

de i prob ls konstruktion enligt ovan. Därför kommer inte 

alla moment i prob3s konstruktion att redovisas. Endast de 

som skiljer sig markant från probls konstruktionen ovan, 

kommer att tas med. 

Tillverkningen 
Samma ursprungsrör, som för probl,användes till 

probkroppen. Ett liknande probhuvud svarvades till. Prob3 

använder sig av ett prisma för att leda tillbaka ljuset. Detta 

prisma måste på något sätt fästas in i probhuvudet. Genom 

att fasa av hörnet på bortre väggen i springan, så ges plats för 

prismats infästning. Se figur 4.8. 
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/ 

Springan innan avfasning, så 
som den ser ut på prob 1. 

Springan i prob3 efter avfasning 

Figur 4.8. Avfasningen på prob3s huvud för infästning av prismat. 

Glasfibermontering 
Den undre glasfibern drogs sedan fram mot prismat långsida. 

Se figur 4.9. Det svarvade probhuvudet, med de båda fibrerna i, 

limmades denna gång fast med ett nytt lim. Det är ett 

enkomponents lim, så blandning av härdare och limbas är 

överflödigt. För att härda kräver limmet en hög temperatur av 

120°-150° C under 30-60 minuter. Prismat limmades fast med 

detta lim, samt även den undre fiberns ände mot prismat. 

Prismat 
Prismat är ganska vasst och kantigt, där det sitter pålimmat på 

den avfalsade ytan. För att eliminera dessa kanter så 

applicerades också lim på kanterna runt om prismat, samt 

även bakom det. Se figur 4.9. 

fadP~Lim Prisma 

Prisma med lim bakom sig Här är ett tvärsnitt 
sett från sidan. Även lim av modellen 
över nedre fibern till vänster. 

Figur 4.9. Infästning av prisma och fiber på prob3s huvud. 

Resten av prob3 är tillverkad som probl. För att kunna 

använda samma elektronik till de båda proberna, används 

samma snabbkoppling på prob3 som på probl. 
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5. Resultat 

5.A. Utvärdering 

5.A.1. Inledning 
Innan experiment på levande varelser måste kanske 

instrumentet testas på en virtuell modell av verkligheten. 

IMT har en blodflödesmodell med en rullpump, som består 

av två rullar istället för en som annars är brukligt. Tack vare 

dubbelrullarna kan mycket komplexa tryck- och 

flödesmönster återskapas. Till denna pump hör en generator 

med tillhörande filterkrets, som naturtroget återskapar de 

naturliga tryck- och flödesvariationerna i den mänskliga 

blodbanan. Modellen är utrustad med noggranna flödes- och 

tryckmätare samt en temperaturreglerande enhet. 

Mätningar utfördes på en silikonslang med en yttre diameter 

på 2 mm. Slangen är mjuk och halvgenomskinlig. Slangen 

skall i så stor grad som möjligt efterlikna ett elastiskt blodkärl, 

med dess dilaterande förmåga. 

5.A.2. Val av våglängdsområde 
Vid val av våglängdsområde för ljuskällan är det en rad 

faktorer som spelar in. De våglängder som är mest på tapeten 

vid blodmätningen är rött och nära infrarött ljus. Här följer 

en jämförelse mellan de två olika våglängderna som är 

intressanta för blodmätningar. 
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Här följer en jämförelse mellan rött ( 660 nm) och infrarött 

(890 nm)ljus. 

• Rött ljus kan ses med ögat, medan infrarött ljus är osynligt 

för oss människor. 

• Infrarött ljus penetrerar blod och vävnad djupare, än vad 

rött ljus gör. 

• Enligt databladet för Hamamatsus lysdioder, som PPG

utrustningen använder, kan de infraröda lysdioderna ge 

en högre ljuseffekt. 

• Blodkroppsabsorptionen är betydligt högre för rött ljus, än 

för infrarött ljus. Se diagram 3. 9. 

• Plastfibrer absorberar det infraröda ljuset kraftigare än det 

röda ljuset. 

Punkt 2, ovan, fickavgöra valet som blev en infraröd diod av 

märket Hamamatsu L2690-02, Hamamatsu [24]. Lysdioden 

kan genomflytas av en ström på 100 mA vid kontinuerlig 

strömmatning. 

Uteffekten från dioden är 9 m W vid en ström på SO mA. 

Detta är en mycket stor siffra för lysdioder, motsvarande siffra 

för en röd lysdiod är 3.6 mW. 

Max ljuseffekt 
Hur stor ljuseffekt tål egentligen vävnaden och 

blodkropparna? För lasrar (630 nm) är gränsvärdet för 

emitterad ljuseffekt 2 m W. Om huden belyses med en högre 

kontinuerlig ljuseffekt, kan vävnadsskada uppstå. 

Vävnadsskada kan uppstå på två olika sätt. Det ena är genom 

en alltför stor ljusenergiabsorption i vävnaden. Följden blir 

att vävnad skadas på grund av en temperaturökning, som 
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härstammar från energiabsorptionen. Den andra skadan sker 

om ljusfotoner med för hög energi påverkar aminosyror och 

andra kemiska föreningar i vävnaden. Följden blir att DNA

kedjorna i cellerna kan bli muterade. En mutation kan i sin 

tur leda till en malign cellförändring=CANCER. 

IR-dioden levererade en ljuseffekt på minst 9 mW, vilket är 

betydligt mer än 2 mW. Hur kan detta tillåtas? På grund av 

stora förluster i övergången mellan fotodiod och glasfiber 

försvinner en mycket stor del av ljuset. Ljuseffekten ut från 

fibern uppmättes till ca 0.5 m W. 

5.B. Mätresultat 
De första mätningarna utfördes på vatten. Pumpen simulerar 

ett normalt hjärta, med hjälp av den reglerkrets som nämnts 

tidigare. Skillnaden i att mäta på vatten och inte på blod är 

många. Blodkroppar har högre ljusabsorption än vatten i det 

infraröda området. Det är därmed lättare att registrera 

pulsativa förändringar i blod än i vatten. Mätningarna 

utfördes för att på ett enkelt sätt se om PPG-principen 

fungerade. Och det gjorde den. 

5.8.1. Tidiga resultat 
Redan de första försöken visade på en rad fakta: 

• För det första fungerade tekniken som den skulle, utan 

problem kunde pulsationerna inuti slangen registreras. 

• En faktor som påverkade amplituden befanns vara 

slangens/kärlets placering iprobens springa. Resultaten 

pekade på ett visst samband. Efter mycket trixande 

urskiljdes ett någorlunda klart samband mellan 

slangplaceringen och signalkvaliten, vilket skall senare 

redovisas. 
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• Amplituden (AC-signalen) skiftade mycket. Men de 

relativa resultaten under en mätning stämde mer överens. 

Det vill säga, samma trender erhölls för alla mätserier. De 

olika amplitudnivåerna berodde på många orsaker. Några 

orsaker är: Åldern på blodet, förstärkningsnivån, tryck

förhållandenna i slangen, exakta prob placeringen på slangen. 

5.8.2. Kärlpositionens betydelse 
Bildserien, figur 5.0-5.2, antyder de 9 olika slangpositionerna 

som studerades. Den probmodell som har använts är probl. 

Den understa fibern i instrumenthuvudet är den fiber som 

sänder ut lR-ljus och den övre är den som tar emot det 

reflekterade ljuset. Förtydligande kan ses i figurerna genom 

att den nedre positionen är gråaktig, medan den översta 

positionen är prickig. Mittenpositionen återfinns 

mittemellan den övre och den nedre positionen. 

- -L... .,.. . 

Ljusriktningar 

.... ~ t:=:, --~- - -~- - -~ -- -~ -- --===::::= 
L... .A. • 

.... ..... _ ..... .- ..... . -- _...._ - - - - . - . . - . - - - - - - . - - . 

Figur 5.0. Kärl placerat i bortre änden av prob1 s springa. 

Figur 5.0 visar kärlets placering när man låter kärlet ligga an 

mot bortre väggen. 

-
~ . A . A ,AoA , A, A o A o A , A , A , A , A. , 

Lju sriktni1gar "' .- -- ·- -- --·- ·- -- ·- ·- -- ·- · 
L... ....... . 

~ . .... ,A,A , ........................ . ..... A . A,A, l,,o. , A , 

.... .... -- - - - - - - --- - -- - -- - - - - -- -- i.- . - . 
i.- . - . 

"' · - -- -- -------- -- -- ---- · - · i.- .- . 
-- -- ---- ------ -- -- ---- -- -~-~--~- -~-~--~--~--~--~--~~- --

Figur 5.1. Kärl placerat i mitten av prob1 s springa. 
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40 Optiskt Instrument för Kärldetektion vid Laparoskopi 

I figur 5.1 har slangen placerades i mitten av springan. 

Den tredje möjligheten är att applicera slangen närmast 

fibrerna, som skickar ut och tar emot det infraröda ljuset. Se 

figur 5.2. 

Ljusriktningar 

~ . -
~"- ...... ...... ........... ..... ............ ·""" ··"' ..... . ,.., . ., 

, . -.A.A . -oAoA•AoAoAoAoA oAo, 

,.A.A.A . A.A.A.A.A.A.A.A.A.I-..A:'"'.A~'.Ao!"'.':""A.-:-A.-:-A.-:-A-:-.A-l. 

Figur 5.2. Kärl placerat i närmsta änden av prob1 s springa. 

5.8.3. Mätvärdestabell 
Tabell 5.5 visar amplituden (AC) för olika kärlplaceringar och 

med luft omkring slangen. Mätningarna nedan är gjorda 

under samma förutsättningar från mätserie till mätserie, det 

vill säga det var bara slangens position som varierades. 

Signalnivåerna varierade mellan olika mätserier, men 

proportionellt sett så var de lika inom varje mätserie. 

Pulstryck 110 /90 Utan vatten 

Höjdled Längsled Nära Mitten Bortre 

Högt 56 mV 225 mV 210 mV 

Mitten 22 mV 1100 mV 50 mV 

Lågt 2000 mV 210 mV 110 mV 
Tabell 5.3. Resultat på mätningar då kärlet placerades på olika positioner. 
Tabellen visar mätvärden då luftspalten var fri från vatten. 
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Pulstryck 110/90 Med vatten 

Höjdled Längsled Nära Mitten Bortre 

Högt 35 mV 230 mV 170 mV 

Mitten 50 mV 300 mV 45 mV 

Lågt 700 mV 60 mV 55 mV 
Tabell 5.4. Resultat på mätningar då kärlet placerades på olika positioner. 
Tabellen visar mätvärden då vatten fanns i luftspalten. 

Ovanligt höga värden 
I tabellerna syns att för vissa positioner fås mycket höga 

amplitudnivåer. De höga värdena erhålles då bara en liten 

del av slangen blir genomlyst. Detta sker då bara slangens 

understa del ligger i det infraröda ljuset. Om slangen ligger 

nära springans botten och i mitten, erhålls lägre 

signalamplitud, men en bra signalkvalitet (lågt brus). Om 

slangen pressas ner i botten på springan närmast ljusdioderna 

erhålls också de höga amplituderna. I det fallet kan 

amplitudökningarna bero på mera komplexa orsaker. Dessa 

skall redovisas i ett stycke i diskussionen. Stycket heter kärl 
nedpressat. En enkel förklaring och jämförelse sker här 

nedan. (En mer ingående förklaring finns 

diskussionska pitlet.) 

Resultat av placeringsmätningar 
Resultaten nedan härrör från mätningar på probl, eftersom 

det är den som fungerar bäst. Som förut nämnts stiger 

signalen vid vissa speciella slangplaceringar till mycket höga 

nivåer. Här följer en jämförelse mellan dessa två olika 

kategorier av signaler som detekterats. Den ena kategorin är 

de kraftiga amplitudutslagen. Dessa signaler skall jämföras 
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42 Optiskt Instrument för Kärldetektion vid Laparoskopi 

med en "normalsignal" som erhålls då kärlet placeras mitt i 

springan och långt ned. Detta visas nedan i figur 5.5. 

i, / / '""'7- / / , / ~ / .. 
Ljusriktningar 

.::, 
~ 

...... · - . ........... . A.. .... _.,.. _.,.. _.,.. _,.,. _.,.._ 

~, ~,r~·~~~/~,~,l'~/~,~/'_~~~·~~,r~/~r-,,o"""~-~.v~~~____J::::::::::: 
.A . A.A.A . A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A•A•A.A.A., .A.A.A.A . A.A.A . A.A.A.A.A . A . ~ . A.A.A.A.A • 

• ,.,. . ,.. . A.A . A.,._.,._,,-.,,.,. . A . A , .,... , A , A , ....,, , A , A.A,A ,., , A , A , ....,. , A , ,.. , A , A , A. , A , A , ,.. , .-.,A , .- , A,ol'\. , A. , A , ,.. , 

..... .......... . -.......... . ,.,. ............. . ,.. ..... ....................... ..... ..... ,, ........................... ,...- ........... .- ....... . -...... ...... .............................. . 

a Då stor amplitud 
Kärlpositioner: W erhålles i mittenläge. 

,,.'iiiih. 
11• 1• 1•••• Normalläget , ....... , 

"'l.••"'!Y 

Figur 5.5. Skillnad i kärlplacering mellan normalfall och position för 
maximal amplitud. 

Normalläge 
• Denna signal uppträder när slangen genomlyses två 

gånger av IR-strålen. Se figur 5.5 ovanför. 

• De uppmäta signalnivåerna låg i snitt på 20-230 m V topp 

till topp värden. Resultatet i varje mätserie varierade, som 

förut nämnts, från gång till gång. 

• Signalen saknar brus, den är mycket ren från störningar. 

• Den är i stort sett identisk med den signal som 

tryckgivaren i blodpumpmodellen levererar. 

Lägen med stor signalamplitud 
• Då slangen befinner sig i de övre eller lägre regionerna av 

springan registreras höga amplituder. Se positioner i figur 

5.0 -5.2. 
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• Signalamplituden påverkas mycket, vid variationer i 

slangens position. 

• De maximala PPG-signalnivåerna hade ett topp till topp 

värde mellan 700- 2000 m V. 

• Dock innehöll signalerna mycket brus. Signal-

brusförhållandet var betydligt sämre än för det normala fallet 

5.8.5. Vävnadssimulering 

Ett riktigt blodkärl är omgivet av kroppsvävnad. 

Denna påverkar naturligtvis signalen. För att 

simulera detta så användes vatten. Vatten appliceras i 

probspringan runt själva kärlet, så att luftgapet i 

springan försvinner. Genom att använda vatten i 

luftspringan kan man efterlikna vävnaden runt ett 

riktigt blodkärl. När vatten fyllde springan Tabell 5.4 

sjönk amplituden hos den detekterade signalen. 

Vatten har ett brytningsindex på n=l.33. 

Brytningsindex i mänsklig vävnad, som exempelvis 

blod, varierar beroende på vätskeinnehåll och 

hematokrit, men ligger runt n=l.38-1.44. 
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6. Diskussion 
•• 

6.A. Ovrig teknik 
Detta stycke handlar främst om ultraljudsteknik. För att bättre 

förstå hur konkurrerande tekniker fungerar granskade jag 

artiklar ur olika tidskrifter. 

Artiklarna som främst studerades var Mogens 

R0rb~k Madsen m fl [15], R. Murai m fl [16], Ji-Bin Liu 

[17], M. Röthlin [18], Yuichi Yamashita [19]. För att 

ytterligare kunna studera den enda konkurrerande 

tekniken, så beställdes material från B&K Medical [14] 

och Olympus [20]. 

6.A.1. Inledning 
Det finns i dagsläget en ultraljuds-metod för mätning av 

flödesprofiler vid laparoskopiska operationer. Proberna som 

används har en mycket bredare diameter, de är runt 10 mm 

breda, B&K [14] och Mogens R0rb~k Madsen m fl [15]. 

6.A.2. Konkurrenter 
Efter att ha noggrant finkammat Medline och andra databaser 

efter artiklar på ämnet i fråga, fick jag till sist se mig besegrad. 

Det fanns inte en enda skriven rad om kärlidentifikation 

med hjälp av ljus. Det som var i närheten handlade om att 

med hjälp av ultraljuds probar identifiera olika kärl. Själva 

igenkänningen kan göras utifrån kärlens flödesbilder, som 

erhålles med hjälp av ultraljudet, B&K Medical [14]. 
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Ultraljudsdoppler 
Den danska tidningen "U geskrift for Lreger" har en artikel 

Mogens R0rb~k Madsen m fl [15] om olika ultraljuds

instrument för laparoskopiska undersökningar. Artikeln 

granskade ett drygt tiotal olika produkter. Den innehöll också 

en utvärdering av hur kroppens olika organ optimalt 

undersöks med laparoskopiskt ultraljud. De organ artikeln 

behandlade var: levern, bukspottkörteln, gallgångarna samt 

retroperitoriet. PPG-instrumentet i denna rapport är först och 

främst konstruerad för identifiering av gallgången och 

gallblåseartären. 

Ultraljudsdoppler 
Det mest intressanta är att studera hur 

ultraljudsinstrumenten behandlar problemställningen 

angående kärldetektion. Flödeshastigheter i kärlen detekteras 

med hjälp av färg-Doppler, och utifrån denna kan artären 

separeras från gallgången. Författaren säger (fritt översatt från 

danska) "Det finns flera olösta övervägande tekniska problem 

förbundet med metoden, och att ytterligare utvecklingsarbete 

är nödvändigt, innan metoden kommer att kunna användas 

rutinmässigt vid laparoskopiska gallstensopera tioner." 

PPG versus ultraljud 
Här följer en jämförelse mellan PPG-instrumentet och en 

ultraljudsprob. Den ultraljudsprob som valdes är från B&K 

Medical [14]. Den heter Convex Array Transducer Type 8555. 

Proben är utifrån mina ögon sett en av de absolut bästa på 

marknaden. Det som gör den speciell är att med enkela 

handgrepp kan styra toppen på instrumentet. Toppen kan 

röras upp och ner 90°, vilket totalt ger en rörelse på 180°. 

Samtidigt är det naturligtvis möjligt att rotera instrumentet 

360° runt sin egen axel. Se figur 6.0. Detta ger kirurgen en stor 

frihet att undersöka i nästan alla riktningar. 
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___ ,--:-: 
~. a.-:::::c:::====~t,_r ___ ---tQ 
I ---

Figur 6.0. Ultraljudsinstrument med rörlig topp. Redigerad bild från 
Ji-Bin Liu m fl [17]. 

Här följer en jämförelse mellan ett ultraljuds- och PPG

Instrumentet beskrivet i denna rapport. 

PPG-identifika tion 

med ljus 

Allmänna data: 

Emiterat ljus:IR-ljus 

890 nm 

Penetrationsdjup: 

Ej noga utrett, dock 

minst 4,5 mm i 

blod. 

Längd: 400 mm 

Minsta trocar 

Diameter: 5 mm 

Vikt: 100g 

Pris: 1000-2000 SEK 

B&K's 

ul traljudsprob 

Allmänna data: 

Högfrekvent 

ultraljud (5 , 6.5 , 7.5 

MHz) 

Penetra tionsdjup: 

Fokus på 6-100 mm. 

Totallängd: 710 mm 

Minsta trocar 

diameter: 10 mm 

Vikt: 310g 

Pris: Ca. 100 000 SEK 

Tabell 6.1. Egenskapsjämförelser, källa B&K Medical [14] . 

46 



Diskussion 

Slutsatser 
Det finns en rad slutsatser och skillnader som kan dras vid en 

studie av jämförelsedata ovan. För det första bygger de båda 

produkterna på två helt skilda fysikaliska fenomen, det ena 

ljus och det andra ljud. Ultraljudsproben är mycket dyrare 

och större. Ultraljudsproben har å andra sidan ett mycket 

bredare användningsområde. Dess egenskaper kan mer 

liknas vid en realtidsröntgens, där strukturer, 

attenuationsgrad samt flödeshastigheter kan studeras. 

För att bara reda ut om man mäter på en artär eller gallgång 

räcker det att använda ett PPG-instrument. Detekteringen blir 

mycket billigare. Nog för att det går att manövrera 

ultraljudsprobtoppen i diverse riktningar, men det kan ändå 

vara svårt att veta exakt vilket kärl som är vilket i och med 

att närgränsen är 6 mm. Med PPG-instrumentet appliceras 

proben direkt på det kärl som skall studeras. Samtidigt kan 

ingrepp på kärlet utföras. PPG-instrumentet har ytterligare en 

fördel på grund av sin klena diameter. De flesta mekaniska 

instrumenten som används har en diameter på 5-7 mm, 

Olympus [20] och Firstmark Medical Business Finder [21]. 

Med hjälp av värdet på den totala genomsläppta mängden 

ljus i PPG-proben borde det gå att detektera stora hinder i kärl. 

Hindren kan exempelvis vara gallstenar eller kraftig 

åderförkalkning . 

Risken för att eventuellt behöva ta upp nya ärrbildande hål i 

bukväggen kan reduceras med PPG-instrumentet. Kirurgen 

använder sig helt enkelt av redan insatta trocarer. Det 10 mm 

breda ultraljudsinstrumentet kan lätt kännas klumpigt och i 

ibland i vägen. Det är inte lätt att se vad ultraljudsproben 

mäter på. 

47 



48 Optiskt Instrument för Kärldetektion vid Laparoskopi 

De 10 mm's trocarerna som eventuellt redan finns instuckna 

i en patient kan vara upptagna. Detta resulterar i att ett nytt 

hål i patienten måste tas upp, bara för en enda mätning. 

6.B. Analys av 
kärl placering 
Ur tabell 5.3 och tabell 5.4 syns att signalen ökar som mest 

nästan 100 gånger, 22 mV till 2000 mV i absoluta tal. Vad kan 

då de stora signalvariationerna bero på? För att bättre förklara 

fenomenet se bild 6.2 och 6.3. 

Ett rimligt antagande är att strålgången i springan är konstant. 

Det enda som påverkar den detekterade signalen är alltså var 

slangen placeras. De olika placeringarna resulterar i att olika 

stora blodvolymen blir genomlysta. 

6.8.1. Vad skiljer normalsignalen 
från de kraftiga signalerna? 
Varför normalsignalen blir liten beror givetvis på att det är 

endast en liten del av signalen som når ända fram till 

detektorn. I normal fallet går IR-ljuset genom slangen två 

gånger. Rätt och slätt en dubbel transmission. Den 

genomlysta mängden blod är just det som skiljer normalfallet 

från de fallen då de höga signalnivåerna uppträdde. För att 

bättre förklara de höga amplituderna kan man titta på 

bilderna nedan, se figurerna 6.2 och 6.3. I de fall då höga 

signalamplituder registerades lyser IR-ljuset bara genom 

kärlet på tillbakavägen, och då bara i ena kanten av 

blodkärlet. Se figur 6.2. 
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Högamplituds fallet 

Mottagande fiber 

Utsändande fiber 

Pilarnas minskning motsvarar ljusets intensitetsminskningen 
när IR-strålen absorberas i blodet och kärlväggen. 

Figur 6.2. Förstoring av ljusets väg genom kärl, då extremt hög amplitud fås. 

Normala fallet 

Mottagande fiber 

Utsändande fiber 

Här ovan visas det normala fallet. Piltjockleken motsvarar 
åter igen ljusintensiteten. 

Figur 6.3. Förstoring av ljusets väg genom kärlet, vid normalfallet. 

Eftersom strålens transmission sker i ena sidan blir den 

genomlysta volymsökningen, relativt sett, större än vid 

normalfallet. Vid extrema fall när kärlet är "i vila" träffar 

strålen inte kärlet alls. Med "i vila" menas perioden mellan 
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två pulsationer, det vill säga vid konstant blodflöde i kärlet. 

Se figur 6.4. 

Effekten av en pulsation 
När en pulsation sker späns blodkärlet ut i ljusstrålen. IR

ljuset dämpas mycket kraftigt när det passerar blodkärlet, på 

grund av blodets absorption och ljusspridning. Till 

absorptionen i blodkropparna måste ljusabsorptionen i 

kärlväggen också räknas in. I normalfallet blir den relativa 

blodvolymsökningen inte alls lika stor. Samtidigt fås inte 

någon markant ökning av kärlväggen, mellan viloläge och 

maxpulsation. Kärlväggstjockleken är i stort sett oförändrad 

då mitten på kärlet betraktas. Detta gäller särskilt för små 

volymsutvidgningar, som det trots allt handlar om när det 

gäller blodpulsationer. Dessa små variationerna i blodets och 

kärlväggens totalabsorption, återspeglar sig också i de lägre 

signalnivåerna. Nedan finns en bild som skall belysa detta 

fenomen. 

NORMALFALLET 

Kärlets radie
öknining vid 
en pulsation=fo. 

Kärlet efter utvidgning 

SPECIAL FALLET 

Här syns hur ljuset går 
genom kärlet vid special 
fallet, då amplituden blir hög. 

Kärlets ursprungsradie ro 

~ 

Vid normalfallet så faller 
ljuset in mot mitten på kärlet. 
Detta sker ungefär vinkelrätt 
mot kärl väggen. 

Kärlets ursprungsradie ro 

JI' 
Kärlets radie
öknining vid 
en pulsation=ru. 

Figur 6.4. Kärlets relativa blodvolymsökning, vid de olika fallen. 
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Brusanalys 
En viktig skillnad i signalegenskap mellan de 

normala och de kraftiga signalerna, är brusinnehållet. 

En så högt signalbrusförhållande (SNR) är alltid att 

rekommendera. Den normala signalen uppvisade en 

mycket jämn och tydlig kurvform. Den var så gott 

som identisk med den signal som tryckgivaren i 

blodmodellen levererade. Signalen med den stora 

amplituden innehöll dock mycket brus, och därmed 

ett lägre SNR. 

Vad beror brusnivåskillnaderna på? 
Normalfallet genomlyser en större blodmängd, 

eftersom ljuset penetrerar mitten på kärlet. Om en 

större blodmängd genomlyses speglar det mottagna 

ljuset i hög grad vad som händer i blodkärlet. När en 

liten blodmängd genomlyses påverkar inte 

volymspulsationer och blodkropparnas orientering 

den mottagna signalen så mycket. Slangens 

volymutvidgning samt störsignaler påverkar då i 

högre grad utsignalen. 

En effekt som har studerats av Lindberg med flera, är 

blodkropparnas orientation i blodkärl vid blodpulsationer. 

Challoner visade tidigt att pulsationer gick att detektera även 

i stela rör. Orsaken till detta är att blodkropparna orienterar 

sig som myntrullar i kärlets mitt, vid en kärlpulsation. 

Koncentrationsökningen i mitten ökar ljusabsorptionen 

under blodpulsationen, visat av Lindberg och Öberg. Se figur 

6.5. För normalfallet råder en hög sannolikhet att utsignalens 

förändringar beror på blodpulsationerna. Normalsignalens 

låga brusnivå återspeglar detta. 
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Diastole=blodkropparna jämt fördelade 

Systole=blodkroppama koncentreras i mitten av kärlet 

Bild 6.5. Skillnad i blodkroppslokalisering mellan systole/diastole. 

6.C. Optiska förluster 
När ljus passerar genom olika ämnen med olika 

brytningsindex, dämpas ljuset på olika sätt. Förlusterna sker 

genom: 

• Ljusbrytningar 

• Optisk dämpning 

• Ljus spridning 

6.C.1. Brytningförluster 
En stor orsak är luftspalten på båda sidor om slangen. 

Luftspalterna blir självfallet extra stora när slangen är liten. 

Luft har ett brytningsindex nära 1. Glasfibern, som ljuset leds 

i, har ett brytningsindex närmare 1,5. Blodet och slangen har 

också specifika brytningsindex. Tack vare de många 

variationerna i brytningsindex, dämpas och sprids ljuset 

varje gång det passerar in i ett nytt medium. Ljusets 

spridning kan beskrivas med hjälp av Snells brytningslag, 

figur 6.6. 
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Snells brytningslag, en ljusstråle böjs av om den träffar ett 
annat medium. För att strålen skall avböjas måste brytningsindexen 
i de olika materialen skilja sig från varandra. 

Figur 6.6. Skiss på Snells brytningslag. 

Ovan finns en bild som visar hur Snells brytningslag 

uppkommer. Formeln som beskriver brytningen är följande: 

N1*sinq1=N2*sinq2 (1) 

Brytningsindexövergångar 
I och med att det sker en dubbeltransmission, i probls 

springa, så inträffar extra många brytningsindexövergångar. 

Dessa visas nedan för att påvisa alla övergångarna. Från fiber 

till fiber så sker 10 stycken övergångar. Ju större större 

skillnaden är i brytningsindex ju mer bryts ljuset, formel (1). 
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Bilden ovan visar hur många gånger en ljusstråle upplever en 
förändring av brytningsindex, då den passerar genom olika medium. 
Enligt Snells lag ovan, så bryts ljuset åt olika håll, beroende på 
om brytningsindexet ökar eller minskar. 

Figur 6.7. Alla brytningsindexförändringar som ljuset genomgår från lysdiod 
till fotodetektor. 

6.C.2. Optisk dämpning 
När framrusande ljuskvanta i ett medium möter ett 

material med ett skiftande brytningsindex reflekteras 

en del av ljuset bakåt i rörelseriktningen. Den som 

studerade detta fenomen tidigast var Fresnel, han tog 

också fram en matematisk formel för fenomenet: 

Optisk dämpning J, _ ( nz - n1 )2 
[; - (nz +n1)2 

(2) 

Ir=Reflekterad ljusintensitet, Ii=Infallande ljusintensitet. 

n 1,2=brytningindex i olika material. 

Formel (2) ger att ju större skillnaden i brytningsindex 

är, ju större blir den optiska dämpningen. Fler 

brytningsindexövergångar gör att ännu mer ljus 

försvinner. I figur 6.7 syns hur många gånger ljuset 

passerar en brytningsindexövergång. 
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56 Optiskt Instrument för Kärldetektion vid Laparoskopi 

6.C.3. Ljusets spridning 
Ljus sprids olika mycket i olika medium. En glasfiber har en 

mycket liten spridning tack vare glasets gitterstruktur, medan 

ljus sprids mycket mer i vatten. Vattenmolekylerna rör sig 

mycket friare än glasmolekylerna, eftersom vatten är en 

vätska. Gasformiga ämnen sprider i sin tur ljuset olika mycket 

beroende på innehållet i gasen. Rök har en tendens att sprida 

ljuset, medan vanlig luft inte sprider ljuset så mycket. En stor 

rörlighet i mediet gör att ljusfotonerna kolliderar och studsar 

mellan molekylerna i ämnet. Koncentrationen av molekyler 

påverkar också spridningen, högre koncentration ger större 

spridning. Kollisionerna gör att ljusstrålen sprider sig som en 

kon, och därmed tappar i intensitet. 

6.D. Kärlet nedpressat 
Om kärlet pressas ned mot botten på springan så uppträder en 

mycket kraftig signal på oscilloskopet. I och med att kärlet 

pressas ned så deformeras kärlet, vilket gör att situationen blir 

något speciell. Den kraftiga signalen påverkas av en rad olika 

faktorer. De mest relevanta skall tas upp här: kärlets placering, 

blodets hastighetsökning samt blodkärlets areaminskning. 

Den fiktiva blodflödesmodellen är tryckstyrd. Så om kärlet 

sammanpressas så sker ingen tryckökning eftersom modellen 

reglerar trycket så det är konstant. 

6.D.1. Areaändringen 
Arean minskas betydligt när kärlet pressas ner i springan. 

Trycket i slangen är som ovan konstaterat konstant. 

Motståndet i slangen ökar på grund av den minskade arean. 

Se formeln. 

Resistans i tunnt rör 
Formel för resistansen i ett tunnt rör. 

11 =viskositeten 
L=längden på röret 

R =kärlradien 
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Vid mätningarna på det sammanpressade kärlet registrerades 

en mycket marginell volymssänkning. När kärlet var 

obelastat registrerades ett flöde på 13 ml/minut. Vid det 

pålagda trycket, sjönk flödet till 12,5 ml/minut. Denna 

sänkning är som sagt mycket marginell. Flödet kan antas vara 

konstant. 

Slutet system 
För ett slutet system med konstant tryck och flöde måste 

kontinuitetsekvationen gälla. 

kontinuitetsekvationen: (4) 

Figur 6.8 visar detta bättre. Eftersom inga förluster sker i 

slangen på vägen, så måste samma mängd fluid passera både 

början och slutet av slangen. Detta leder till att fluidens 

hastighet måste öka om arean minskar för att samma mängd 

skall kunna passera. Detta sker under antagandet att trycket är 

konstant i hela röret. I naturen existerar fenomenet i bäckar 

och forsar. När vattendraget är brett och djupt flyter vattnet 

stillsamt fram i lugnt tempo. Sker en uppgrundning eller 

avsmalning ökar farten på vattnet och det blir strömt och 

fullt med virvlar. Nedan finns en skiss över ett avsmalnande 

rör. 

,~~-:~~~~:, 
Figur 6.8. Skiss på avsmalnande rör. 
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6.D.2. Hastighetsökning 
Om nu hastigheten ökar på grund av den minskade arean ger 

detta en större differens i antal blodkroppar som befinner sig i 

den utsända strålgången under en tryckcykel. Summan av 

kardemumman blir att man får en större skillnad mellan 

topp- och bottennivå i den mottagna PPG-signalen. Orsaken 

där till är alltså att blodkroppmängdsderivatan ökar. Kort och 

gott Ketchupeffekten, först kommer inget sedan inget, sedan 

kommer allt. 

6.D.3.Kärlets placering 
Den andra fenomenet, som kan förklara utsignalens 

amplitudökning, finns noggrannare utredd i det tidigare 

stycket Kärlets placering. Den minskande arean gör att den 

genomlysta volymen självfallet minskar. Effekten av 

minskningen förstärks eftersom kärlet pressas ner mot botten 

på proben, bort från IR-ljusets strålgång. I och med att den 

genomlysta volymen minskar orkar mer ljus igenom blodet, 

när kärlet är nertryckt. 

Placering viktigast 
Vad som påverkas signalnivåerna mest, hastighetsökningen 

eller kärlets placering kan vara svårt att avgöra. Troligast är 

kärlets placering påverkar signalen mest. För en liknande 

effekt fås då slangen intar en position i de övre regionerna av 

ljusstrålen, se figur 5.5. 
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6.E. Olika omslutande 
mediums betydelse 
Mätmodellen som proberna har provats ut på, mäter på en 

friliggande slang som skall representera ett riktigt blodkärl. 

Detta är naturligtvis en förenkling av verkligheten. Det är 

främst två olika förutsättningar som ändras, dessa skall 

beskrivas här. Mätvärden som detta stycke grundar sig på 

finns i tabell 5.3 och 5.4. 

6.E.1. Vävnadsrester 
Vid laparoskopiska operationer friläggs ofta blodkärl, för en 

rad olika syften. Kroppens olika blodkärl ligger ofta fastväxta i 

kroppsvävnaden, Tortora [4]. Så att frigöra dessa är inte alltid 

helt trivialt. Ofta blir det kvar fettvävnad och bindeväv runt 

kärlen efter att kirurgerna har frilagt dem. Vid mätningar på 

riktiga kärl kommer alltså en dämpning ske på grund av 

vävnaden runt kärlet. Ett försök att simulera det 

vävnadsinbakade blodkärlet kan göras med vatten. 

6.E.2. Bukens vätskeinnehåll 
Den andra förutsättning som förändras när mätningarna sker 

i verkligheten mot de gjorda modellmätningar är: Buken 

innehåller en viss mängd vätska i form av slem, Tortora [4]. 

Tack vare bukens vätskeinnehåll är det troligt att vätska 

ligger runt blodkärlet. Ligger det vätska runt blodkärlet så kan 

det också vara vätska istället för luft, mellan glasfibrerna och 

blodkärlet. 
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6.E.3. Vattenomslutning 
De mätvärden som resonemanget nedan bygger på, finns i 

resultat kapitlet. En praktisk företeelse är att vatten placeras i 

den springa, som uppstod mellan spegeln eller fibrerna och 

kärlet. Effekten av detta var att signalnivån oftast sjönk när 

vattnet störde ljusets transmissionen. Vattnets dämpning var 

som mest nästan 3 ggr, det vill säga signalen reducerades med 

en tredjedel. Oftast ligger dämpning på betydligt mindre 

nivåer. Absorptionen i vatten är extra hög inom det infraröda 

området, viket dämpar PPG-signalen. Mer om dämpningen 

kan läsas i stycket om optiska förluster. 

6.E.4. Prob1 versus prob3 
Nu kommer frågeställningen som alla har väntat på: Vilken 

av proberna gav de bästa mätvärdena? Jo, det var inte mycket 

till kamp, probl vann med hästlängder. Prob3 kunde i vissa 

enstaka fall ge en mycket svag signal. Så med facit i handen: 

Rätt princip valdes från början, plus till oss. Den enkla 

metoden, utan komplicerade ljusbrytningar vann. Hur 

kunde då detta hända? Vad gick fel? Då prob3 används med 

vanligt vitt lampljus, lyser limmet runt omkring prismat. 

Detta tyder på att en stor del av ljuset bryts ut i limmet via 

prismat. En så bra totalreflektion som möjligt i prismats 

kortsida är att föredra. 
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Brytningsindexens betydelse 
Det som påverkar reflektionen är skillnaden i brytningsindex 

mellan glaset och det bakomliggande materialet. Glaset har 

ett brytningsindex på cirka 1,5. Vakuum har det lägsta 

brytningsindexet, vilket är 1 exakt. Lufts brytningsindex ligger 

å andra sidan bara marginellt över 1. Så med luft bakom 

prismat skulle det bli en ganska reflektion. Den absolut bästa 

reflektionen fås om prismats båda kortsidor försilvras. Då 

kommer en totalreflektion att fås för alla vinklar, precis som i 

en spegel. 

Vad händer i prismat? 
Det troligaste som händer i prismats är att ljuset inte 

reflekteras. Limmets brytningsindex finns det inget absolut 

värde på, men det troliga är att indexet ligger ganska nära 

glasets. Så en alldeles för liten del av ljuset reflekteras i 

prismats bakre sida. Ljuset bryts istället ut ur prismat och in i 

limmet. För att prob3 skall kunna fungera bra måste ett 

specialförsilvrat prisma användas, vilket tyvärr är mycket 

dyrt. 
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7. Slutsatser 
I detta kapitel kommer de åtgärderna som mest påverkar 

utsignalen till det bättre, att redovisas. Även framtida 

förbättringar och utvecklingsbanor redovisas i stycket om 

framtidsutsikter. 

0 

7 .A. Atgärder 
Det som bör åtgärdas för en bättre utsignal och probmodell är 

de faktorer som har diskuterats i diskussionskapitlet. De 

viktigaste skall här diskuteras. 

Rörlig springa 
För att få en bättre utsignal kan de optiska förlusterna 

minskas. Brytnings- och dämpningsförlusterna blir inte så 

stora tackvare att en del vävnad ligger kvar runt kärlet. 

Vävnaden har ett brytningsindex som inte skiljer sig så 

mycket från glasets och blodets. Det som ger de största 

förlusterna är ljusets spridning i kringliggande medium. 

Spridningsförlusterna skulle gå att åtgärda om springans 

bredd kan ändras efter kärldiametern. På så sätt skulle kärlet 

också kunna klämmas åt så det ligger fast och den uppkomna 

luftspringan minskas. 

Mer ljuseffekt 
Om kärlet placerades som i normal fallet, det vill säga mitt i 

springan, dämpades signalen kraftigt. Kvaliteten på signalen 

var dock mycket bra, den saknade helt bruskomponenter. Vid 

vissa kärlplaceringar erhölls signaler med stor amplitud, fast 

med mycket brus. 

62 

, 



.. Slutsatser 

Signalerna blev kraftiga tack vare att en liten blodmängd blev 

genomlyst. På grund av den futila blodmängden absorberades 

inte så stor del av ljuset. Vid normalfallet däremot försvann 

bruskomponenterna tack vare att en större blodmängd blev 

genomlyst. För att erhålla en signal med högre amplitud i 

normalfallet, krävs att mer ljus når fotodetektorn. 

Den enklaste lösningen på detta vore att öka fotodiodens 

uteffekt. Som hela PPG-utrustningen fungerar idag skulle 

inte detta vara möjligt, för dioden tål inte en högre 

belastning. För att få ut mer effekt ur dioden måste den 

pulsas, med detta menas att den lyser bara en kort tid sedan är 

den släkt. Dioden hinner då svalna under den tiden dioden 

är släkt. Effekten kan på detta sätt ökas upp till 10 gånger, 

Hamamatsu [24]. Att pulsa lysdioden gör att avsevärt mer ljus 

kan penetrera kärlet. 

Diodens liv och död 
Det som härskar över en diods liv och levene är 

värmeutvecklingen i den. För mycket värme under en för 

lång tid dör den av. Det som styr den alstrade värmen är den 

ström som dioden genomflyts av, samt hur länge strömmen 

flyter genom dioden. Värmeutvecklingen beror självfallet 

även på den spänning som ligger över lysdiodens anod och 

katod. Men denna framspänning, som den kallas, är i vårt fall 

konstant 12V. Uteffekten fås enligt formeln: 

Effekt(P)=Spänning(U)*Ström(I) (5) 

Effekten talar om hur mycket ljus- och värmeenergi/ sekund 

en diod kan leverera. Den producerade energimängden i 

dioden kan räknas ut med formeln: 

Energi(W)=Effekt(P)*Tid(t) (6) 
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Energins betydelse 
Den avgivna elektriska energi styr diodens livslängd. Att 

pulsa dioden betyder att man låter dioden lysa i små korta 

intervaller istället för hela tiden. På så sätt kan dioden lysa 

med en högre effekt när den väl lyser, fastän den totala 

energin är konstant, se Diagram 7.0 nedan. 

Effekt U*l 

2P 

Kontinuerlig användning. 

1--~Tid 
T 

Pulsad användning. 

Diagram 7.0. Effektutvecklingen i en lysdiod. Visar effekten vid pulsad och kontinuerlig 
användning. 

Den totala energin som utvecklas i dioden enligt formel (6), 

ses i diagrammet som arean under graferna. Areorna är lika 

stora, men det högra pulsade diagrammet kan sända ut en 

dubbelt så hög effekt. Men om pulsbredden bara var 1/10 av 

viloperioden mellan pulserna så skulle man kunna ta ut en 

10 gånger högre effekt. 

Plastfiber 
Skulle det vara möjligt att autoklavera utrustningen i en 

kallare temperatur, så skulle prob2 kunna tillverkas. Prob2 

kan troligtvis realiseras om plastfibrer används. Infrarött ljus 

absorberas tyvärr mycket i plastfibrer, så rött ljus är nog att 

föredra i plastfibrer. Problemet med rött ljus är att röda 

lysdioder inte kan leverera lika hög effekt, som en IR-diod 

kan. Detta skulle dock gå att komma runt med pulsning av 

den röda ljusdioden. Det fina med prob2 är att den inte 

kräver någon reflektion eller spegling för att få tillbaka ljuset 
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till fotodetektorn. Reflektioner och speglingar knycker 

mycket ljuseffekt. 

Förbättringar av prob3 
Prismat limmades på plats på probhuvudet på prob3. 

Eftersom limmets brytningsindex låg för nära glasets så 

försvann mycket ljus i prismaövergången. Det är möjligt att 

det går att hitta ett annat lim som inte bryter bort ljuset till 

lika stor grad. Limbytet skulle nog bara ge marginellt 

förbättrade utsignalsnivåer. Det som skulle ge bäst förbättring 

av prob3s utsignal är ett försilvrat prisma. Om de båda 

kortsidorna försilvrades så skulle en totalreflektion ske i 

dessa ytor, och inget ljus skulle brytas ut i limmet. Detta kan 

ses i figur 7.0. 
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Ljusets sprids ut i limmet. 
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Silveryta 

Ljusets reflekteras bättre i silvret. 

Figur 7 .1. Ljusbrytningen i limmet och speglingen i silvret. 

7.B. Framtidsutsikter 
Om patientetförsök visade att det finns en potentiell 

marknad för produkten, så kan PPG-instrumentet utvecklas 

på en rad sätt: 

7 .B.1. Utsignalsmonitorering 
Utsignalsmonotoreringen kan se ut på många olika sätt. 

Eftersom kurvformen är komplex behövs en display som 

visar hela signalen. På så sätt kan osäkra kirurger, vid en svår 

diagnos, alltid noggrant studera kurvformen. Med hjälp av 

enkel signalbahandling kan varje pulsation detekteras. 

Kirurgen har under operation alla sinnen på helspänn. Hans 
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enda möjlighet att studera vad han gör är att titta på TV

skärmen, som visar videokamerans syn på operationen. Det 

skulle vara mycket olyckligt om kirurgen blev tvungen att 

titta på två skärmar samtidigt. Det bästa vore om han fick 

lättillgänglig information om pulsationerna. Helst via något 

annat medium än över en skärm. Tre förslag finns på detta 

problem. Två bygger på ljus och ett på ljud. 

Blinkande diod 
Det enklaste vore att låta en ljusdiod blinka i takt med 

pulsationerna i kärlet. Dioden är i sin tur infäst 

elektroniklådan. Med elektroniklådan menas den utrustning 

som sänder ut och tar emot ljussignalerna. Denna lösning är 

den klart enklaste, men kanske inte den mest behagliga för de 

som opererar. Nackdelarna är att kirurgen måste släppa 

blicken från själva operationshärden, för att kunna se 

pulsationerna. Har inte kirurgen 100% kontroll på sina 

rörelser kan det vara svårt göra två saker samtidigt. Kirurgen 

måste veta på vad han mäter. Blinkade dioder har också en 

förmåga att förväxlas med larmsignaler, vilket kan få fatala 

konsekvenser. 

Ljudsignal 
Ljudförslaget går ut på att en högtalare ger ifrån sig ett pip vid 

varje hjärtslag. Nackdelen är det kan bli störande och 

eventuella larmljud kan drunkna ljuden från högtalarna. 

Fördelen är att kirurgen slipper att släppa blicken från sin TV

skärm, där operationsarbetet visas. 

Bästa metoden 
Tredje metoden är optimerad utifrån bästa möjliga kontroll. 

Kirurgen skall inte behöva slita blicken från 

operationsplatsen. Principen är att i toppen av PPG

instrumentet monteras en ljusdiod in som tål autoklavering. 
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Dioden pulserar i takt med de detekterade blodpulsationerna. 

Fördelarna är att blodpulsationerna syns på TV-skärmen där 

operationslaget för det mest ändå har blicken. Det 

introduceras ingen ny rörelse eller någon aktivitet som kan 

störa den djupt koncentrerade kirurgen. Nackdelarna med att 

använda elektronik invasivt är att elektroniken måste vara 

mycket säker, troligtvis klass CF. Om detta följer en vidare 

förklaring nedan: 

Klass CF 
Klass CF är förkortning för Cardiac Floating. Den CF 

relaterade texten är hämtad från P. Ask och Å. Öberg [25]. 

Rent praktiskt kan det motsvaras med att utrustningen är 

hjärtnära, det vill säga att någon del av instrumentet 

kommer i kontakt med blodbanan. För att medicinteknisk 

utrustning skall få klassas som CF måste den uppfylla vissa 

krav. De viktigaste kraven är följande: 
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Max läckström 
Den maximala läckströmmen från medicinteknisk 

utrustning med klass CF, får endast uppgå till 10 µA. 

Utrustning som befinner sig i kontakt med blodbanan eller i 

hjärtats närhet klassas som CF-utrustning. 

Felström 
Om ett fel skulle inträffa på någon del av elektroniken 

tillhörande CF-instrumentet får den, i vissa fall dödande, 

läckströmmen maximalt uppgå till 50 µA. Som jämförelse 

kan nämnas att antydan till hjärtflimmer, på människa, har 

rapporterats uppträda redan vid 60 µA. 

7 .8.2. Integrerad multi.frekvent 
ljus övervakning (IMLO) 
IMLÖ är en produkt för framtiden. Den kommer att 

underlätta speciellt operationer samt övervakning. Om en 

övervaknings- eller operationssal av idag besöks, möter 

besökaren en maskindjungel. Där finns maskiner och 

instrument som övervakar och mäter de parametrar som 

läkare och sköterskor är intresserad av. För ett sjukhus av 

idag är strävan att skaffa sig den absolut bästa och modernaste 

utrustningen. Man köper inte gärna en halvdan paketlösning 

om man inte måste. 

Ingen är bra på allt 
Olika företag och leverantörer är specialister på några enstaka 

övervakningsutrustningar. Allt detta leder till att ett sjukhus 

medicin tekniska park innehåller en rad olika fabrikat och 

märken. Det skulle ju onekligen vara mycket bättre om en 

eller ett par maskiner, kunde övervaka en rad parametrar. 

Det är här IMLÖ'n kommer in. 

69 

69 



70 Optiskt Instrument för Kärldetektion vid Laparoskopi 

IMLÖ'ns fördelar 
Redan idag finns det kommersiella produkter som med hjälp 
av ljus mäter: Andning, hjärtfrekvens och syrgasmättnad. 

Inom en snar framtid kommer det att vara möjligt att mäta: 

blodsocker, intralipid (Flytande bedövningsmedel), blodfetter 

och en rad andra blodkomponenter. Gemensamt för de ovan 

nämnda parametrarna är att de alla kan analyseras med PPG

utrustning som mäter på ett blodkärl. För att skilja ut 

informationen om respektive parameter blir blodet belyst av 

olika våglängder. Olika ämnen har olika optiska egenskaper. 

För vissa våglängder sker en större absorption än för andra 

våglängder. Iden med IMLÖ är att den kan mäta alla olika 

parametrarna på en gång, trots att det bara är en mätprob som 

används. IMLÖ'n innehåller någon högeffekts ljuskälla, dioder 

eller lasrar. Ljuskällorna emitterar de våglängder som krävs för 

att få reda på de eftersökta parametrarna. Om parametrarna 

mäts bara under en kort stund, ett par ms, så kan alla 

parametrarna mätas ett par gånger per sekund. Varje parameter 

uppdateras ett par gånger i sekunden, vilket är fullt tillräckligt. 

Utveckla för morgondagen redan idag 
Även om IMLÖN inte är fullt möjlig i dagsläget, så är den nog 

ingen omöjlighet inom en snar framtid. För att få en bra signal 

behöver mätningarna ske direkt på ett kärl. Speciellt under 

operation, om det är någon särskild kroppsdel kirurgen är 

intresserad av att övervaka. För denna tillämpning finns nu 

redan PPG-instrumentet, det är bara elektronik- och optikdelen 

som saknas. Det gäller att vara före sin tid och utveckla 

produkter som den blivande målgruppen inte vet att den vill 

ha än. 

7.8.3. Patientförsök 
Det enda som egentligen återstår innan PPG-instrumentet kan 

möta den medicin tekniska industrin är patientförsök. 

Förhoppningen var att detta hade kunnat göras under tiden för 

projektet. Den som lever får se. 
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