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1. RÖVID BEVEZETŐ 

Feladatom egy adott akut hemodialízis-gép modellalapú szimulációs környezetének 

továbbfejlesztése. 

Leendő mérnökként rendkívül fontosnak tartom egy ilyen gyakorlatias téma feldolgozását, 

mivel az orvostechnikai kutatás-fejlesztés eredményei mindig is kulcsfontosságú szerepet 

töltöttek be az ember egészségének megőrzése terén. 

2. BESZÁMOLÓ 

2.1 SZAKIRODALMI HÁTTÉR 

A technológia fejlődésével egyre több és több betegséget, illetve egészséget hátráltató 

tényezőt képes az ember leküzdeni. Azonban az emberi homeosztázis (a változó külső és belső 

körülményekhez való alkalmazkodás képessége, azaz a belső környezet viszonylagos dinamikus 

állandóságának fenntartása) biztosítása egy törékeny egyensúlyi állapot megőrzését jelenti. 

Ezen állapot szavatolását hívatottak a vesék támogatni, amelyek szabályozási funkciója által 

képes a szervezet hatást gyakorolni a vér sűrűségére, pH-értékére és a vérplazmában oldott 

vegyületek koncentrációjára. Amennyiben a szervezetet fertőzés, mérgezés vagy egyéb sérülés 

éri, a vesék funkciója leállhat, amely súlyos rizikófaktort jelent az emberi szervezet egésze 

számára. 

 

2.2 A VESEGÉP FELÉPÍTÉSE 

A művesegép-családok alkatrészei két jól elkülöníthető csoportra oszthatóak: cserélhető és 

nem cserélhető elemek. Cserélhető elemek közé tartozik például a terápiás eldobható szerelék, a 

filter, a folyadékot tároló zsákok és kamrák. Ezeket hívják eldobható alkatrészeknek. Ezek 

terápiánkénti cseréje különösen is fontos a higiéniai okok miatt és a minőségromlás elkerülése 

végett. A nem cserélhető elemek közé tartoznak a hardverkomponensek (például: pumpák, 

detektorok, szelepek stb.). Ezeket nem cserélik le a terápiák alkalmával, mivel ezen alkatrészek 

hardverparaméterei nagymértékben időtállóak, továbbá ezen részegységek cseréjét higiéniai 

okok nem követelik meg. 

A terápiák áramlástanilag két körre oszthatók, amelyeket „véroldalnak” és „vízoldalnak” 

nevezünk. Ezt a két áramlástani kört a filter – amely tulajdonképp egy féligáteresztő membrán 

szerepét játssza – határolja és egyben köti is össze. 
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2.3 A FELHASZNÁLÓK 

A dialízis az elégtelen vesefunkcióval rendelkező betegek gyógykezelését jelenti, vagyis a 

dialízisgépek a károsodott vesék működését hívatottak támogatni, pótolni. A dialízis szót 

gyakran helyettesítik még a művesekezelés kifejezéssel, hiszen a gyógykezelés során a páciens 

vesefunkcióját egy „mesterséges vese”, vagyis egy gép (a dialízisgép) látja el. 

Két dialízistípus létezik: akut (heveny) és krónikus (idült) dialízis. A betegeket a vese 

megbetegedésének különböző formái szerint kezelik akut vagy krónikus módon. A  vese 

funkcionalitásnak csökkenését vagy – rosszabb esetben – leállását veseelégtelenségnek (latinul: 

insufficientia renalis) nevezzük. Akut esetben a veseelégtelenség a vese átmeneti, időben rövid 

lefolyású (néhány óra, nap, hét) funkciózavarát jelenti. Ezzel szemben krónikus esetben a vese 

korlátozott funkcionalitása vagy leállásának visszafordíthatatlansága miatt élethosszig tartó 

kezelést igényel a páciens. 

 

2.4 FEJLESZTÉS 

A fejlesztés alatt álló terápiamódok is valójában akut kezelési módokhoz kapcsolódnak. 

A dialízisgépek funkcionalitási képessége egyszerűbben és könnyebben modellezhető, 

fejleszthető virtuális környezetben. Egy ilyen virtuális berendezésmodell (azaz szimulációs 

környezet, szimulátor) segítségével teljes mértékben valósághűen, illetve részegységektől, 

alkatrészektől függetlenül modellezhető a vesegép működése. 

Feladatom többrétű volt: méréseket, matematikai modellezést, dokumentálást végeztem,  

automatizált teszteset-generátort és –feldolgozót kellett megvalósítanom, illetve a szimulátort 

továbbfejlesztettem. 

Elsőként a vesegépben lévő fűtőkészülék egyszerűsített  matematikai modelljét kellett 

megvalósítanom, amelyet egy, már kész, más módon megvalósított modellező komponensről 

(amely korábban már illesztve lett a művesegép működéséhez, így valóban nagyon nagy 

pontossággal közelíti a valóságot) mintáztam. A tranziens jelleget, illetve a stacionárius állapotot 

kellett kimérnem és ez alapján modellt készíteni. 

Ezután dokumentációs jellegű munkákba, formátumokba is betekintést nyertem, amelyben 

megfelelő formában lehet leírni teszteseteket és szoftverkövetelményeket. 
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Továbbá elkészítettem egy automata teszeset-generátor, illetve –feldolgozó szkriptet. Az 

utóbbi a generált adatok vizuális megjelenítéséért felelős. 

Majd a szimulátor továbbfejlesztésével foglalkoztam: a gyermekeknek szánt, kisebb 

vérmennyiség elszállítását végző struktúra kialakítása volt a feladatom. Továbbá egy bizonyos 

módozatú plazmaterápia kialakításának is nekiláttam, amelynek célja a vérplazma megtisztítása 

annak cseréje, illetve bármiféle dialízisfolyadék hozzáadása nélkül. 

 

2.5 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondok Ostorházi Ádám témavezetőmnek a cégnél, aki munkám során 

rendelkezésemre bocsátotta a megfelelő háttértudást és anyagokat, illetve bármikor segítséget 

nyújtott. 

Továbbá köszönetet mondok a cég minden munkatársának, akikhez szintén bármikor 

bármilyen kérdéssel fordulhattam. 

Köszönetet mondok még a Pro Progressio Alapítványnak, amiért támogatta munkám 

elkészültét. 


