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1. Bevezetés 

A vese az emberi szervezetben a kiválasztásért felelős páros szerv. Feladatai közé tartozik 

többek között a vízoldékony anyagcsere-végtermékek és egyéb mérgező anyagok eltávolítása, 

a sav-bázis, só és víz egyensúlyának fenntartása. Ezeken kívül még fontos szerepet játszik a 

vérnyomás-szabályozásban, vörösvértest termelésben
1
. Vesebetegség esetében a vesék nem 

képesek ezen funkciók megfelelő szintű elvégezésére. Amennyiben egy ilyen állapot hosszú 

idő alatt alakul ki, az a krónikus veseelégtelenség. Ilyenkor a beteg veséi már 

visszafordíthatatlanul károsodtak. A rövid idő alatt kialakuló, szinte hirtelen megjelenő 

változatot akut veseelégtelenségnek nevezik. 

„Ma Magyarországon minden 14. ember veseműködése mindössze 50 %-a a normálisnak, 

minden 140.-é csak 25 %-os és minden ezredik magyar veseműködése tönkrement és 

dialízisre szorul.” – A hemodialízis menete, WEB Beteg
2
. 

Akut és krónikus elégtelenség esetében is a beteg életének megmentése érdekében a vesék 

működésének műszeres pótlására van szükség. Az ezt a feladatot megoldó eljárást nevezzük 

dialízisnek, amely során különböző módszerek segítségével átszűrik a beteg vérét. Maga a szó 

görög eredetű, feloldást jelent. Az első dialízis Georg Haas nevéhez fűződik, 1924-ben 

végezete Gießenben.
3
 

Azóta az orvostudomány és vele együtt a dialízisgépek is sokat fejlődtek, így napjainkban 

megfelelő kezelés mellett, krónikus vesebetegséggel is lehet szinte teljes életet élni. 

A dialízis módszereket két részre lehet osztani aszerint, hogy a vér a testben marad, vagy 

kivezetik belőle. Testen kívüli módszerek a hemodialízis, hemofiltráció, hemodiafiltráció. A 

peritoeális dialízis testen belül történik. 

A kutatási feladatom alatt hemodialízist végző gépekkel foglalkoztam, így a továbbiak ezt a 

módszert ismertetem röviden. 

1.1. Hemodialízis4,5 

A folyamat az ozmózis elve alapján (két, féligáteresztő hártyával elválasztott oldat között az 

oldott anyagok az alacsonyabb koncentráció irányába mozognak) működik, a szűrést egy 

művese készülék végzi. 

A kezelés alatt a beteg vérét az egyik karon érsebészeti beavatkozás során elhelyezett 

arteriovenosus shuntön keresztül a gép végigvezeti a féligáteresztő hártya mellett. A készülék 

folyamatosan friss dialízis folyadékot biztosít a hártyához, ahova a vérből a mérgező anyagok 

diffundálnak. Emellett még szabályozható az elvonandó víz mennyisége, amelyet túlnyomás 



2 

 

segítségével hajt ki a rendszer a vérből. A kezelést a betegeken hetente legalább háromszor 

kell elvégezni, amelyre az erre a feladatra specializálódott dialízis központokban kerül sor. 

Egy ilyen kezelés alkalmanként körülbelül 4-5 óráig tart. 

2. Feladat 

Az előző fejezetben leírtak alapján látszik, hogy a készüléknek képesnek kell lennie egyrészt 

a beteg vérének biztonságosan történő, egy mesterséges szűrőn (dializátor) keresztüli 

áramoltatására és ezzel párhuzamosan pedig a szűrő másik oldalán az előkészített, megfelelő 

részecskekoncentrációval rendelkező dialízis folyadék biztosítására. Arról, hogy a készülék 

ezen folyadékoknak az áramoltatását megbízhatóan tudja elvégezni, a benne lévő csövek, 

pumpák, szelepek és szenzorok körültekintő megtervezése és működtetése szükséges. A 

vezérlést erre a területre specializált, beágyazott szoftver végzi, amelynek minden kezelés 

előtt meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló hardware elemek (a korábban 

említett csövek, pumpák, szelepek, szenzorok) kifogástalan állapotban vannak és a 

elkövetkező kezelés hibátlan elvégezésére készen állnak és használhatóak. Azt a folyamatot, 

amíg a dialízis készülék meggyőződik az alkatrészeinek épségéről és megfelelőségéről 

nevezzük önellenőrző funkciónak. Feladatom ezen funkciók vizsgálata és továbbfejlesztési 

lehetőségeinek a feltárása. 

3. Megoldás 

A munkafolyamat, amely során a feladatot elvégeztem, a következő öt fázisra osztható fel: 

1. Meglévő megoldások tanulmányozás 

2. Idő és minőségkövetelmények megállapítása 

3. Új módszer  

a. kutatása és tervezése 

b. mérések a módszer eredményességéről 

4. Végleges módszer kiválasztása 

5. Tesztelés 

Az első két lépés során a meglévő megoldások és elvárások vizsgálatával megállapítottam a 

funkciókkal kapcsolatos idő-, és minőségbeli követelményeket, így egyértelművé váltak azok 

a részfunkciók ahol a meglévő (vagy még nem létező) algoritmusok helyett újakat kell 

alkalmazni. 
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Ezután a harmadik lépést többször is megismételve, minden új módszer felkutatása után 

méréseket végeztem annak jellemzése céljából. Így a lépés végére rendelkezésemre állt egy 

algoritmushalmaz és a hozzájuk kapcsolódó mérőszámok. 

Ezen halmaz elemeiből összeállítottam a véglegesnek, legjobbnak ítélt funkciót és az így 

elkészített programot további teszteléseknek és méréseknek vetettem alá. 

A folyamat végén létrejött egy olyan új, önellenőrzést végző programkód és hozzá tartozó 

mérési eredményhalmaz, amely már felhasználható a meglévő funkciók továbbfejlesztésére. 

4. Összegzés 

A munkám során tanulmányoztam a dialízis készülékekben jelen lévő önellenőrző funkciókat 

és méréseket végeztem a működésük minősítése céljában, majd kísérletet tettem bizonyos 

elemeinek a továbbfejlesztésére. Az így kifejlesztett algoritmusokkal és módszerekkel sikerült 

mind minőségbeli, mind időbeli javulást elérni. 
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