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Sammanfattning 
 
Syftet med rapporten var att undersöka möjligheten av att väga samman information 
från såväl PPG som bioakustisk teknik i syfte att extrahera information som kan 
kopplas till blodtrycket. Mätningar har genomförts med fler olika konfigurationer. 
Först har sambanden mellan artärljud och PPG-signalen studerats. Sedan har 
mätningar med både PPG och bioakustisk teknik genomförts på mätpersoner i olika 
positioner och efter cykling i syfte att variera blodtrycket. 
Den slutsats som kan dras av arbetet är att PPG-signal och bioakustisk signal i 
perifera artärer tycks ha samma ursprung. Det vill säga att ljuden beror av turbulens i 
blodflödet när en pulsvåg passerar. Dessutom kan det antas att det är det första 
hjärtljudet som motsvaras av artärljuden. Tiderna före och efter artärljudet under 
periodtiden verkar variera med trycket. Deras tidsförhållande verkar också variera 
med trycket men tyvärr varierar det olika under skilda mätförhållanden.  
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Abstract 
 
The aim of the work was to investigate the possibility to combine information from 
PPG and bio-acoustic technology to extract information that is related to the blood 
pressure. The measurements have been carried out with several different 
configurations. First the relation between arterial sounds and the PPG-signal was 
studied. After those measurements with both PPG and the bio-acoustic technique was 
concluded on people in different positions and after riding a bike. The goal was to 
vary the blood pressure.  
The conclusion that can be drawn in this report is that the bio-acoustic and the PPG-
signal in peripheral arteries have the same source. That implies that arterial sounds are 
a product of turbulence when the pulse wave passes by. Further it can be assumed that 
it is the first heart sound that is represented in the arterial sounds. The time before and 
after the arterial sound in one heart cycle vary whit the blood pressure. There 
relationship seems also to vary with the blood pressure but it vary differently under 
different conditions.  
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1 Inledning 
 
Inom sjukvården är det önskvärt att kunna mäta blodtryck kontinuerligt utan att 
behöva penetrera huden då det medför ökad risk för infektioner, mer obehag för 
patienten och högre hanteringskostnader. Det vill säga icke-invasiv mätning är något 
som är bra för patienten och sparar pengar. Kontinuerlig mätning innebär att mätning 
sker hela tiden utan avbrott under mätperioden. Med kontinuerlig mätning går det 
exempelvis att övervaka patienter så att ett larm går om trycket sjunker eller stiger 
kraftigt eller mäta blodtrycket samtidigt som patienten utsätts för fysisk ansträngning, 
till exempel vid cykling på en träningscykel.  
 
Inom intensivvården används katetrar som sticks in i blodkärlet men det finns många 
tillfällen då det inte kan anses motiverat med en sådan invasiv metod. En utrustning 
som mäter både kontinuerligt och icke-invasivt är Finapres som utnyttjas för en 
mätning i denna undersökning. Finapres är relativt dyr och mäter endast på fingret. 
Den anses fungera bra på friska men sämre på sjuka personer. De vidareutvecklingar 
av Finapres som finnas på marknaden är antagligen något bättre men de bygger på 
samma princip som den som använts i denna undersökning 
Genom att kombinera en bioakustisk med fotopletysmografi, vilket innebär en PPG-
prob och en mikrofon, går det att registrera både artärljud och PPG-signal på ungefär 
samma punkt över blodkärlet. Om PPG-signalen och artärljuden har olika ursprung 
har de också troligtvis olika fortledningshastighet. Om så är fallet fortleds de troligtvis 
inte heller på samma sätt och påverkas då olika av förändringar i blodflödet och 
pulsutbredningshastigheten vilka i sin tur är kopplade till blodtrycket [5].  
Flödet mäts normalt med hjälp av dopplerultraljud och pulsutbredningshastigheten 
med två stycken ultraljudsgivare placerade vinkelrätt mott artären med ett uppmätt 
avstånd [5]. Sedan registreras tiden det tar mellan att pulsen registreras på den första 
tills den registreras på den andra. Farber och Purvis använder sig i stället av två 
mikrofoner på karotisartären [6]. Det är även möjligt att mäta 
pulsutbredningshastighet med PPG-teknik [8,15].  
Uppkomsten till de ljud som registreras över artärer är ännu inte fullt klarlagd och i 
princip finns två olika modeller för hur ljudet anses uppkomma. 
Johan bergström som gjort liknande mätningar som ska göras här kom liksom Farber 
Purvis 1963 fram till att de ljud som registreras över karotisartären troligtvis är 
fortledda hjärtljud [4,6]. Hasegawa kom däremot 1991 fram till att ljuden som 
registreras över karotisartären troligtvis härrör från vibrationer skapade av pulsvågen 
[9]. En annan förhoppning med en mätmetod med PPG-prob och bioakustisk sensor 
på benet är att det ska gå att detektera stela kärl. Det vill säga att kärlen har blivit 
mindre elastiska vilket medför försämrat blodflöde. 
 

1.1  Mål 
Målsättningen med arbetet är att undersöka möjligheten av att väga samman 
information från såväl PPG som bioakustisk signal i syfte att extrahera information 
som kan kopplas till blodtrycket eller kärlens elasticitet. 
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1.2 Frågeställningar 
• Är ljuden som registreras fortledda eller skapade lokalt?  
• Om de är fortledda har då utbredningen skett i blodet, kärlväggen eller i båda 

och i så fall vilken fortledning är dominerande?  
• Beror PPG-signalen och den bioakustiska signalen på samma process i 

vävnaden? 
• Går det finna parametrar som är kopplade till blodtrycket? 
•  Om det finns parametrar kopplade till blodtrycket vilka är då sambanden? 
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2 Teori 
I arbetet genomförs mätningar på olika kärl med PPG- och bioakustisk sensor. För att 
ge lite förståelse till vad det är som egentligen registreras i de olika mätserierna ges 
här en grundläggande översikt av den teknik som används och de kärl som proben 
appliceras över. 
 

2.1 Hjärtat 
Hjärtat brukar delas upp i höger 
och vänster sida. Varje sida har ett 
förmak (atrium) och en kammare 
(ventrikel). Mellan förmak och 
kammare sitter det hjärtklaffar. 
Syftet med klaffarna är att släppa 
igenom blod från förmaken 
samtidigt som de förhindrar 
återflöde av blod. Det finns även 
klaffar som tillåter blodet att 
strömma ut från kamrarna men 
hindrar återflöde. Hjärtat omsluts 
av en muskel som kallas 
myokardium. [11] 

Figur 1 Hjärtats anatomi och 
blodet väg genom hjärtat.

2.2 Blodkärl 
Blodkärlen delas in i fem huvudgrupper, artärer, arterioler, kappilärer, venuler, och 
vener. Artärer transporterar blod från hjärtat till andra organ. Stora elastiska artärer 
lämnar hjärtat för att sedan övergå i mindre muskulösa artärer som i sin tur delar upp 
sig i små arterioler. Arteriolerna går sedan in i vävnad där de övergår i mycket små 
kappilärer vars tunna väggar tillåter utbyta av ämnen med vävnaden. Kapillärerna går 
sedan samman i venuler vilka senare går ihop i vener som är de kärls som leder blodet 
tillbaka till hjärtat. Dessutom finns vasa vasarum som är små kärl inuti stora kärls 
väggar.[12] 

2.2.1 Brachialisartären 
Brachialisartären är en elastisk artär 
med mycket elastiska fibrer som kan 
fungera som en tryckreservoar och 
lagrar mekanisk energi som sedan 
återförs till blodet. Det är därför blodet 
fortsätter röra på sig även när hjärtats 
kamrar är avslappnade. Den förmågan 
kallas även artärkomplience. [12] 

.  
Figur 2 Artärer i arm 
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2.2.2 Radialisartären 
Arteria radialis eller radialisartären 
som den kommer som benämnas 
senare i rapporten. Den är en medelstor 
artär och en s.k. muskulös artär. Det 
innebär att den har relativt tjock 
kärlvägg med mer glatt muskulatur och 
mindre fibrer. En sådan artär har stor 
förmåga att dra ihop sig och att vidgas 
och kan på så vis justera blodflödet. 
[12]  

 
Figur 3 Atärer i underarmen 
 

 

2.2.3 Ankel artären 
Posterior tibialis artären eller 
ankelartär som den fortsättningsvis 
kommer att benämnas är en muskulös 
artär. Det är där relativt lätt att känna 
pulsen på ankeln då artären inte ligger 
så djupt inbäddad. [12] 
. 
 
 
 
  

Figur 4 Artärer i vaden och foten 

2.3 Fotopletysmografi  
Fotopletysmografi eller PPG, vilket kommer av engelskans Photopletysmograhy, är 
en optisk icke-invasiv teknik för att detektera blodflöde. Metoden skapades 1937 av 
Hertzman och Spealman. De kallade metoden för Photoelectric pletysmography och 
tog fram den för att kunna visa på blodflödesförändringar i huden. Vid mätning med 
PPG-teknik belyses huden direkt eller indirekt via optisk fiber av en ljuskälla. 
Normalt ligger ljuset i det röda eller infraröda spektrat. Ljuset sprids, absorberas och 
reflekteras i vävnad och blod. En del av ljuset återvänder till hudytan och ljusets 
intensitet registreras av fotodetektorer placerade i närheten av ljuskällan vilket kallas 
reflektionsmod. Om fotodetektorerna i stället är placerade på motsatt sida av den 
uppmätta volymen kallas det transmissionsmod. Det är idag allmänt accepterat att 
variationer i den uppmätt intensiteten beror på variationer i blodvolymen under 
hjärtcykeln och de röda blodkropparnas orientering vilken i sin tur beror av 
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flödeshastigheten. Från fotodetektorerna erhålles en signal innehållande två 
komponenter. Dels en pulserade signal som brukar benämnas AC-komponenten eller 
AC-signalen. AC-komponenten uppträder synkront med hjärtrytmen. Den andra 
komponenten varierar långsamt och motsvarar den totala blodvolymen. Den benämns 
som PPG(DC) eller PPG signalens DC-komponent. [1]  

2.4 Bioakustik 
Bioakustik är troligtvis ett av de äldsta verktygen för diagnostisering inom medicinen. 
Genombrott kom på 1600-talet då läkekonsten äntligen var fri från gamla traditioner. 
Den moderna bioakustiken börjar då stetoskopet uppfanns 1816 av René Laënnec. Då 
blev det möjligt att höra mycket svagare ljud än tidigare och auskultationens betydelse 
ökade. Under 1900-talet har den snabba tekniska utvecklingen lett till stora framsteg. 
Förutom stetoskopet finns idag fonokardiografi vilket innebär att hjärtljud registreras 
med en mikrofon på bröstet i stället för med stetoskop. De ljud som är av intresse i 
denna undersökning är hjärtljud och artärljud. Inom medicinen registreras även 
sväljljud, ljud under miktion (urinering), muskelljud och fosterljud. [11]  

2.4.1 Hjärtljud och artärljud 
Av hjärtljuden är det endast det första och andra som normalt hörs på en vuxen frisk 
person. Det första hjärtljudet uppkommer som en följd av normala händelser under 
ventriklarnas fyllnadsfas. Ljudet anses bero av tre processer, klaffarnas stängning, 
blodflödet och hjärtmuskelkontraktionen. Det andra ljudet inträffar under den 
isovolumetriska relaxationsperioden. Det beror även det av tre processer, blodflödet 
och rörelser i hjärtmuskeln och klaffstrukturen. [11] 
 
Artärljud är egentligen en hel grupp av ljud som kan höras på olika delar av kroppen 
[11].  Ljud kan i princip transporteras via blodkärlen på tre olika sätt. 
Kompressionsvågor vilka har en hastighet av 1500 m/s vilket är ungefär samma som 
för ljud i vatten eller som pulsvågor som kan uppmätas till hastiheter på 3 – 18 m/s 
[6,10]. Och så finns möjligheten att det inte är själva ljudet som rör på sig utan källan, 
vilket skulle medföra att det rörde sig med blodflödet vilket innebär en hastighet på 
upp till ca 1 m/s [6].  
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3 Metod 

3.1 Utrustning 
Mätdator med A/D-kort kopplat till en kopplingsplint via en flatkabel. Till 
kopplingsplinten kopplades sedan koaxialkabel från mikrofonförstärkare, PPG-
apparat och i mätserie 2 även blodtrycksmätare. 
För datainsamling nyttjades en bärbar dator med 128 MB RAM-minne och en 
Pentium II mobile processor på 333 MHz. Operativsystemet var Windows 2000 med 
endast Labview 6.1 och Matlab 6.1 installerade. 
. 

 
Figur 5 Här ses en skiss över hur de olika apparaterna var ihopkopplade. 
 
Mätkortet och flatkabeln är från Texas Instruments vilka även utvecklat 
programgränssnittet LabWiev som mätprogrammet använder. Beteckningen är Texas 
Instruments 6024E och det klarar 16 kanaler med maximal inspänning på ± 10 V 
Både mikrofonförstärkare och PPG-apparat är konstruerade och byggda vid 
Institutionen för Medicinsk Teknik vid Linköpings Universitet. PPG-apparaten 
skickar ut AC- och DC-signal i form av analoga spänningar. 
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3.1.1 Kombinationsprob 
Kombinationsproben är tillverkad av latexgummi och består av en mikrofon och två 
lysdioder vilka sänder ut ljus med våglängden 880 nm samt tre fotodetektorer. Den 
bioakustiska sensorn som är en mikrofon har till uppgift att registrera artärljud medan 
lysdioderna och fotodetektorerna tillsammans bildar en PPG-prob för registrering av 
en blodflödesrelaterad signal. Samma prob har använts i en tidigare undersökning 
men var då placerad på halsen över karotisartären [4]. Mikrofonen är identisk med 
den andra mikrofonen som i mätningarna används för att registrera hjärtljud och 
lyssna på brachialisartären. 

 
Figur 6 Mätprob med både PPG- och bioakustisk sensor. 

3.1.2 Mätprogrammet 
Mätprogrammet är baserat på ett äldre program utvecklat vid institutionen som 
vidareutvecklats för denna studie . Programmet klarar nu att spela in fem kanaler. En 
extra graf med annan skala anpassad för vissa mätsignalers amplitud har lagts till. I 
det här fallet är det de intressanta ljuden som även efter mikrofonförstärkaren ger en 
förhållandevis låg signalnivå som kräver en egen graf. Detta i jämförelse med PPG-
apparaten och blodtrycksmätaren FINAPRES. 
Det har inte tagits bort några funktioner från grundprogrammet vilket gör att 
extrafunktioner finns kvar även i kontrollpanelen men de funktionerna som används är 
inställning av totalt antal sampel, samplingsfrekvens, filnamn samt vilka kanaler som 
ska visas. Programmet numrerar filen för varje inspelningsperiod i ändelsen. 

3.1.3 Blodtrycksmätare Accutor Plus 
I alla mätserier utom mätserie 2 användes en helautomatisk blodtrycksmätare från 
Datascope kallad Accutor Plus. Mätaren använder en kuff som placeras på överarmen 
i höjd med hjärtat tillsammans med en oscillometrisk teknik baserad på normal perifer 
cirkulation vid beräkning av blodtrycket.  

Lysdiod 

Fotodetektorer
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Apparatens noggrannhet uppges av tillverkaren ha testats enligt metoden 
ANSI7AAMI SP10-1992. Medelfelet för systoliska trycket anges till mindre än 5 
mm-Hg och normalavvikelsen till mindre än 8 mm-Hg. För det diastoliska trycket 
anges medelfelet till ± 5 mm-Hg och standardavvikelsen till mindre än ± 8 mm-hg. 
[14] 

3.1.4 Finapres 
Ohmeda 2300 Finapres blodtrycksmonitor kan mäta blodtrycket kontinuerligt och 
icke-invasivt. Med denna utrustning sätts en tryckmanschett med en inbyggd PPG-
sensor på ett finger och blodtrycket ges som dels en spänning som kan kopplas till 
mätdatorn och dels direkt på apparaten. I det senare fallet anges trycket som en kurva 
på en skärm och dessutom numeriskt för både det systoliska och det diastoliska 
trycket. Även pulsfrekvens anges på apparatens skärm. 
Tekniken bygger på iden att ett externt applicerat tryck som hålls lika med artärtrycket 
medför att artärväggarna avlastas och artärernas storlek förblir konstant. Då artärerna 
under manschetten inte ändrar storlek kommer blodvolymen att vara konstant och 
därmed ligger fotopletysmogramet fast vid ett visst värde. 
Den metod som apparaten i praktiken använder bygger på det omvända förhållandet i 
grundidén ovan. Blodvolymen fastställs som om artärväggen vore obelastad, och 
återges av fotopletysmogramet. Denna volym vid medelartärtrycket tas som börvärde 
för en servoslinga. Om en eventuell avvikelse från börvärdet registreras så ökar eller 
minskar en servoventil trycket i manschetten. Med ett snabbt och korrekt utformat 
servosystem kan manschettrycket hållas lika som artärtrycket under hela tryckcykeln. 
Trycket i manschetten mäts med en givare. Givarens utsignal ges som artärtrycket. 
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3.2 Tolkning 
Avsnittet har som syfte att förklara hur kurvorna studerats efter mätningarna.  
Nedan ses i figur 7 vilken storhet som varje kurva representerar. Bilden är tagen ur 
MATLAB och visar en del av en mätning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
T1: Första höga toppen på första hjärtljudet. 
 
T2: Den punkt där PPG-kurvan vänder uppåt. 
 
T3: Första toppen på artärljudet. 
 
T4: Första höga toppen på andra hjärtljudet. 
 
T5: Den punkt där nästkommande PPG-kurva vänder uppåt. 
 

PPG-AC

BLODTRYCK 

HJÄRTLJUD 

ARTÄRLJUD 

P [mm-Hg] 

tid [s]

T1 

T2

T4

T3

T5

T6 

T-P 

Kurvförklaring 

Figur 7 Förklaring av vad kurvorna visar. Y-axelns skala är endast giltig för 
blodtrycket. Då skala för övriga kurvor på Y-axeln saknar relevans har sådana 
utelämnats. 
Svart:   Artärljud från mikrofon i prob. 
Gul:   Hjärtljud avlyssnade över bröstet med mikrofon. 
Röd:  Blodtryck mätt i fingret med Finapres. 
Blå:  PPG-signalens AC-komponent 
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T6: Första toppen på nästkommande artärljudet. 
 
T-P: Den punkt där tryckkurvan vänder uppåt vilket i praktiken ger samma 

information som om det hade suttit en PPG-prob på fingret.  
 
 

3.2.1 Intressanta tidsintervall 
De tider som ansetts väsentliga att studera listas enligt nedan. 
 
T1 – T2: Den här tiden skulle kunna ge pulsutbredningshastigheten. 
 
T1 – T3: Denna tid skulle kunna ge utbredningshastigheten för hjärtljuden. 
 
T1 – T5: Den här tiden skulle kunna ge pulsutbredningshastigheten. 
 
T1 – T-P: Tiden från hjärtslag till tryckpuls i fingret kan ge 

pulsutbredningshastigheten från hjärta till finger. 
 
T1 – T6: Denna tid skulle kunna ge utbredningshastigheten för hjärtljuden 
 
T2 – T3: Det här är en av de tider som går avläsa med endast signaler från 

kombinationsproben och är därför väldigt intressant. Förhoppningsvis 
en tid som varierar med trycket om målet med arbetet ska uppfyllas 
fullt ut. 

 
T2 – T5: Den här tidsperioden är periodtiden för en hjärtcykel mätt optiskt och 

ger alltså även pulsationsfrekvensen som är lika med hjärtfrekvensen.  
 
T3 – T6: Den här tidsperioden är periodtiden för en hjärtcykel mätt akustiskt och 

ger hjärtfrekvensen. 
 
All avläsning och alla grafer är utförda och utvecklade i MATLAB. Det enda som 
justerats på kurvorna är skalning av amplituden och deras placering i y-led. Det har 
alltså inte skett någon filtrering av signalen utöver den som genomförs av mätkortet 
för att undvika vikningsdistortion. I en tidigare studie låg pulsutbredningshastigheten i 
arm och ben mellan 3 och 15 m/s [15]. Det medför att intervallen T1 – T5 och T1 – 
T6 är mindre troliga att ge pulsutbredningshastigheten. 
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3.3 Mätserie 1 
Mätning med 2 bioakustiska sensorer. PPG proben i kombinationsproben används ej. 

3.3.1 Syfte 
Klarlägga storleksordningen på artärljudens hastighet för att kunna bestämma vilket 
artärljud som tidsmässigt hör samman med en viss PPG-puls. 
Det vill säga avgöra vilken av teserna nedan som är mest trolig 
 

3.3.2 Tes 1 
De två bioakustiska signalkurvor vars toppar tidsmässigt kommer ungefär samtidigt 
härrör från samma hjärtslag. PPG-kurvan är kopplad till föregående hjärtslag. Detta 
kommer utifrån antagandet att artärljudet är en fortledning av hjärtljuden och att PPG 
beror av blodflödet.  

3.3.3 Tes 2 
Både PPG-kurvan och artärljuden härrör till de senaste hjärtljuden och ljuden 
uppkommer lokalt på grund av flödesvariationer och turbulens.  

3.3.4 Uppställning 1a 
Den första mikrofonen placeras över 
vänstra radialisartären och den andra 
mikrofonen placeras över den vänstra 
brachialisartären. Mikrofonen på 
handleden över radialisartären enligt 
figur 8 lindas fast med elastisk binda, 
antingen ensam eller monterad i 
kombinationsproben, Den andra 
mikrofonen på överarmen hålls på 
plats av försökspersonen själv.   

Figur 8 Kombinationsprobens 
placering  på handled 
 

Orsaken till att mikrofonen över brachialis måste hållas manuellt är att det kan vara 
svårt att hitta signal från artären då den ligger relativt djupt vilket medför att 
mikrofonen måste tryckas in mellan musklerna på armen. Då hastighetsmätningen 
endast har till syfta att ge ett jämförelsetal valdes för att förenkla mätningen att endast 
uppskatta avståndet mellan mikrofonerna. Sträckan mellan mikrofonerna uppskattades 
till ca 0,4 m vilket givetvis i praktiken varierade mellan olika försökspersoner.  
Här antas att de bioakustiska signalerna härrör från samma blodkärl. Tiden mellan att 
artärljuden registreras i de båda mikrofonerna bör indikera med vilken hastighet som 
ljudet eller pulsen fortplantar sig.  
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3.3.5 Uppställning 1b 
Här har mikrofonen på överarmen flyttats och tejpats fast på bröstet för att kunna 
registrera hjärtljud. Mikrofonen i kombinationsproben sitter kvar på handleden som i 
1a. Denna mätning genomfördes dock ej på alla försökspersoner från mätserie 1a. Här 
antas att sträckan för blodet från hjärta till handled är ungefär 0,8 meter för alla 
försökspersoner. 

3.3.6 Utförande  
Den ena av de två mikrofonerna lindades fast på handleden, med eller utan PPG-prob, 
medan den andra med handen trycktes mot mitten av överarmens insida. Avståndet 
mellan mikrofonerna blev ungefär 0,4 m. Mätningen utfördes under längre tid (5 min) 
för att ha möjlighet att justera mikrofonen på överarmen under mätning och därmed 
göra det möjligt att utnyttja att det i något läge är en bra signal även om inte läget kan 
hållas fixerat under en längre tidsperiod. Mätningen benämd 1a utfördes på totalt åtta 
personer. Flyttning till bröstet skedde sedan för mätserie 1b och en kortare tidsperiod 
(ca 30 s) spelades in i datorn. Här antas att sträckan för blodet från hjärta till handled 
är ungefär 0,8 m för alla försökspersoner. Mätning enligt 1b genomfördes på fem 
personer. 
 

3.4 Mätserie 2 
Mätning med kombinationsprob på ankel före och efter fysisk ansträngning. 

3.4.1 Syfte 
Mäta akustiskt och med PPG på en ankelartär (anterior tibialis artären). Syftet är att 
undersöka om det är möjligt att hitta tidsskillnader mellan signalerna som registrerats 
med akustisk teknik och optisk teknik som kan anses vara proportionella mot eller på 
annat sätt kan indikera blodtrycksskillnader. 

3.4.2 Uppställning 
Kombinationsproben lindas fast på 
ankeln med elastisk binda. Först utförs 
en inspelning av PPG och akustisk 
signal vid vila och dessutom mäts 
blodtrycket. I detta falla innebär vila 
att personen sitter i en stol men har inte 
fått ligga ner och vila innan mätningen. 
Ingen av personerna har dock utfört 
fysiskt krävande arbete närmaste 
timmen före. Försöksperson får cykla 
på en testcykel några minuter så att 
blodtryck och pulsfrekvens stiger 
markant. Motståndet regleras för att 
passa försökspersonen. 

 
Figur 9 Probens placering  på ankel. 
 

Efteråt spelas signalerna in samtidigt som blodtryck mäts på överarmen med jämna 
mellanrum. För blodtrycksmätning används Accutor plus ( se avsnittet utrustning)
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3.4.3 Utförande 
Blodtrycksmätning samt inspelning av PPG-signaler och artärljud utfördes på 
fösökspersonen sittande på en stol. Sedan fick personen sätta sig på cykel och börja 
cykla. Inspelning av PPG-signaler och artärljud utfördes kontinuerligt efter att 
försökspersonen cyklat ett antal minuter för att erhålla en blodtrycksökning. 
Regelbundna blodtrycksmätningar på överarmen utfördes var tredje minut tills trycket 
återgått till eller stabiliserat sig nära det tryck som uppmättes vid vila. Mätningar 
genomfördes på fem personer. 

3.5 Mätserie 3 
Mätning med kombinationsprob på ankel, Finapres och hjärtljudinspelning före och 
efter fysisk ansträngning 

3.5.1 Syfte 
Mäta akustiskt och med PPG på en ankelartär (anterior tibialis artären) samtidigt som  
hjärtljud registreras på bröstet och blodtrycket mäts kontinuerligt i fingret med 
Finapres. Målet är att se om det är möjligt att hitta tidsskillnader mellan signalerna 
som registrerats med akustisk teknik och optisk teknik som kan anses vara 
proportionella mot eller på annat sätt kan indikera blodtrycksskillnader. Dessutom ska 
pulsutbredningshastigheten uppskattas i armar och ben. 

3.5.2 Uppställning 
Multiproben lindas precis som tidigare fast på höger ankeln med elastisk binda. En 
extra mikrofon tejpas fast på bröstet. På försökspersonen vänstra långfinger placeras 
en fingermanschett tillhörande Finapres blodtrycksmätare. Försöksperson sitter på en 
testcykel där motståndet kan regleras för att passa försökspersonen. Genom att studera 
tiden mellan första hjärtljudet och uppgången på blodtryckskurvan (T1 – T-P) kan 
även pulsutbredningshastigheten i armen ut till fingret beräknas. 

3.5.3 Utförande 
Inspelningen skedde som tidigare både före och efter att försökspersonen cyklat några 
minuter. Syftet med cyklingen var att höja testpersonens blodtryck. Mätningarna 
fortlöpte tills försökspersonen återfått normal puls och normalt blodtryck eller efter 
högst 15 minuter. Dock genomfördes lyckade mätningar endast på två 
försökspersoner på grund av tekniska problem. 

3.6 Mätserie 4 
Mätning med kombinationsprob på ankel och hjärtljudinspelning med benet i olika 
höjd 

3.6.1 Syfte 
Mäta akustiskt och med PPG på en ankelartär (anterior tibialis artären) för att se om 
det är möjligt att hitta tidsskillnader mellan signalerna som registrerats med akustisk 
teknik och optisk teknik som kan anses vara proportionella mot eller på annat sätt kan 
indikera blodtrycksskillnader. 
Undersöka om blodtrycksändring som sker utan förändring av pulsfrekvens ger 
upphov till andra variationer i PPG och bioakustisk signal än jämfört med efter 
cykling.  
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Inspelning av PPG-signaler, artärljud och hjärtljud samt mätning av blodtryck på 
benet med benet i olika höjd i förhållande till hjärtat.  
Mäta tiden mellan hjärtljud och artärljud för att kunna uppskatta 
pulsutbredningshastigheten 

3.6.2 Uppställning 
Försökspersonen ligger på en säng med kombinationsproben fixerad med elastisk 
binda på höger ankel och en mikrofon fasttejpad på bröstet. Dessutom har en 
blodtrycksmanschett placerats runt vänster ankel för mätning av blodtryck med 
Accutor plus. 

3.6.3 Utförande 
Blodtryck på ankeln mättes först varpå övriga signaler spelades in under minst tolv 
sekunder då försökspersonen låg plant på en säng. Sedan fick personen sätta upp 
benen mot väggen så att benen kom i högläge. Blodtryck mättes återigen och signaler 
från mikrofonerna och PPG-proben spelades in under minst tolv sekunder. Mätningar 
genomfördes på sex försökspersoner men med endast tre registrerades hjärtljud. 



   

 

16  

  

 



   

 

17  

  

4 Resultat 

4.1 Mätserie 1a och 1b 
Tiden mellan det att ljud registreras på överarmen och på handleden (T1–T3) varierar 
mellan 80 och 500 ms vilket ger en högsta hastighet av 5 m/s och en lägsta på 0,9 m/s 
(Tabell 1). Tiden i mätning 1b mellan början av det första hjärtljudet och artärljudet 
på handleden uppmättes till mellan 150 och 250 ms vilket skulle ge hastigheter mellan 
2 och 5 m/s.  
Det kan konstateras att tiderna från hjärtljud till artärljud på handled är nästan lika 
korta som tiderna mellan överarm och handled. Det ska påpekas att mätningarna inte 
är genomförda samtidigt. 

 
Figur 10 Mätning på bröst och handled.Observera att här syns 

 två hjärtljud och ett artäljud.Y-axeln har godtycklig enhet. 

 
Figur 11 Mätning på överarm och handled.Här syns ett 
artärljud från överarenm och ett från handleden. 
Y-axeln har godtycklig enhet. 

 
I den övre bilden ( fig. 10) från mätserie 1b tar det under 300 ms från 1a hjärtljudet till 
artärljud på handleden. Observera att även det andra hjärtljudet syns. I den nedre (fig. 
11) tar det nästan 500 ms från överarm till handled. Detta pekar på att 
pulsutbredningshastigheten varierar mycket  

tid [s] 

tid [s] 

Artärljud  1a hjärtljudet 

Artärljud på 
överarm 

Artärljud på 
handled 

2a hjärtljudet 
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Mätserie 1a  Mätserie 1b 

Person 
T1 – T3 

ms 
Hastighet 

m/s  
T1 – T3 

ms 
Hastighet 

m/s 
1 110 3,64  160 5 
1 180 2,22  170 4,71 
1 80 5    
1 240 1,67    
1 110 3,64    
      

2 100 4    
2 200 2    
2 80 5    
2 80 5    
      

3    180 4,44 
3    180 4,44 
3    150 5,33 
      

4 180 2,22  100 8 
4 80 5  250 3,2 
4 250 1,6  240 3,33 
4    200 4 
      

5 200 2    
5 210 1,90    
5 250 1,6    
      

6 160 2,5  150 5,33 
6 170 2,35  140 5,71 
6 160 2,5    
6 190 2,11    
6 150 2,67    
      

7 190 2,11    
      

8 460 0,87  200 4 
8    230 3,48 
      

9 390 1,03    
Tabell 1 tiden T1 – T3 och beräknad  
pulsutbredningshastighet (m/s). 
 
Tiderna varierar väldigt mycket för alla försökspersoner under en och samma 
mätning. Vid stor variation har fler värden redovisats Båda mätningarna genomfördes 
inte på alla personer. 
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4.2 Mätserie 2 

Person Mättillfälle
T2 - T3 

ms  
T3 - T5 

ms 

Blodtryck
Syst.  

mm-Hg 

Blodtryck 
diast.  

mm-Hg 

Puls-
tryck 

mm-Hg
Puls 

slag/min 

T2-T3 andel 
av 

periodtiden 
Vid vila 90 1190 143 94 49 47 7,0 % 1 

 Efter arbete 50 500 161 102 59 109 9,1 % 
Vid vila 50 950 137 71 66 60 5,0 %  2 

 Efter arbete 60 330 176 72 104 154 15,4 % 
Vid vila 130 1180 114 64 50 46 9,9 % 3 

 Efter arbete 85 415 142 82 60 120 17,0 % 
Vid vila 100 720 128 71 57 73 12,2 % 4 

 Efter arbete 50 340 132 100 32 154 12,8 % 
Vid vila 55 710 117 68 49 78 7,2 % 5 

 Efter arbete 90 620 139 75 64 85 12,7 % 
Tabell 2 Resultat från mätserie 2 
 
Om T2 – T3 studeras kan det konstateras att den i tre av fem fall minskar vid arbete 
samt ökar marginellt i ett fall och kraftig ökning kan ses i endast ett av fem fall.  
Pulstrycket ökar i alla fall utom ett. Det går konstatera att för alla mätpersoner ökar 
jämförelsetalet tidsperioden T2-T3 andel av periodtiden, T2 – T5, efter arbete. 
Motsatsen gäller för tiden mellan T3 och T5 dividerad med periodtiden. 
Försöksperson fyra har väldigt liten ökning av T2 – T3 andel av periodtiden och av 
det systoliska trycket. Medan det diastoliska trycket och pulsen ökade. 

4.3 Mätserie 3 
Endast två mätningar genomfördes framgångsrikt. Då mätningarna var motstridiga 
gick det inte konstatera att några av de tider som valts ut hade något verifierbart 
samband med blodtrycket. Det går däremot att konstatera att 
pulsutbredningshastigheten i armen, mätt med mikrofon och FINAPRES, och i benet, 
mätt med mikrofon och PPG, ökar vid arbete (Tabell 3). Sträckorna från hjärtat antogs 
vara 1,5 meter till ankeln respektive 0,8 meter till handleden.  

 
Mätning Vmin m/s Vmax m/s

Mätperson 1 mellan bröst till arm 4,44 7,27 
Mätperson 1 mellan bröst till ben 5,17 6,94 
Mätperson 2 mellan bröst till arm 5,71 11,43 
Mätperson 2 mellan bröst till ben 5,4 8,57 
Tabell 3 Max och min pulsutbredningshastighet i arm och ben. 
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4.4 Mätserie 4 
 

Person Position 
T2-T3 

ms 
T3-T5 

ms 

Syst. 
mm-
Hg 

Diast. 
mm-
Hg 

Pulstryck 
mm-Hg 

Puls 
PPG 

slag/min

T2-T3andel 
av 

periodtiden 
Periodtid 

ms 

1 
 

Liggande 85 720 132 64 68 75 10,6 % 805 
1 Högläge 120 630 127 57 70 80 16,0 % 750 

2 
 

Liggande 40 960 157 86 71 60 4,0 % 1000 
2 Högläge 80 1220 135 56 79 46 6,2 % 1300 

3 
 

Liggande 70 830 124 75 49 67 7,8 % 900 
3 Högläge 80 720 77 35 42 75 10,0 % 800 

4 
 

Liggande 50 740 136 79 57 76 6,3 % 790 
4 Högläge 50 730 97 44 53 77 6,4 % 780 

5 
 

Liggande 95 900 184 93 91 60 9,5 % 995 
5 Högläge 115 760 144 66 78 69 13,1 % 875 

6 
 

Liggande 90 980 150 74 76 56 8,4 % 1070 
6 Högläge 70 1000 122 46 76 56 6,5 % 1070 

Tabell 4 Resultat från mätserie 4 
 
Det går att konstatera enligt tabell 4 att i fyra fall ökar tidsperioden T2-T3 när benet 
höjs. I ett fall är T2 – T3 oförändrad och i ett annat fall minskar T2 – T3 något.  
Om kompensering för pulsfrekvensen införs på samma sätt som tidigare genom 
division med periodtiden ses att T2 – T3 andel av periodtiden ökar i fem av sex fall. 
Motsatsen gäller för tiden mellan T3 och T5.Nedan syns i tabell 5 
pulsutbredningshastigheten för de mätpersoner där även hjärtljud spelades in.  
 
 Pulsutbredningshastighet

Person Liggande Högläge 
2 6,0 4,7 
5 4,3 4,0 
6 3,5 3,6 

Tabell 5 Pulsutbredningshastighet i 
ben vid låg respektive högläge 
 
I figur 12 till höger syns att artärljudet 
på ankeln kommer efter första 
hjärtljudet men före det andra. 
Pulsutbredningshastigheten är här 
betydligt lägre än vid cykling. Även 
jämfört med vilovärdena från mätserie 
3 som var uppmätta med 
försökspersonen sittande är de något 
lägre. 
 

t [s] 
Figur 12 Hjärtljud och artärljud.  
Y-axeln har godtycklig enhet. 
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5 Diskussion 
Datainsamlingen kunde ha gjorts med högre samplingsfrekvens men det hade 
antagligen inte påverkat signalkvaliteten och möjligheten att bestämma korrekta tider. 
Om ytterligare lågpassfiltrering skett, förutom den filtrering som utfördes vid 1250 Hz 
av mätkortet, på det sätt som Johan Bergström gjorde i sitt arbete, borde signalen ha 
varit lite jämnare [4]. Det hade dock inte varit avgörande för korrekt avläsning.  
En förbättring som hade varit önskvärd är mindre mikrofon och PPG-prob. Det skulle 
nämligen möjliggöra högre noggrannhet vid avläsning av tider. 
Det intressantaste att studera var skillnaderna mellan tiderna från PPG-signalens 
uppgång (T2) till den bioakustiska pulsen (T3), som benämns som artärljud, och 
hjärtcykelns längd (T2 – T5) och det förhållande som gäller mellan dessa tider. 
Periodtiden definieras här som tiden från en uppgång på PPG-kurvan (T2) till näst 
kommande uppgång (T5).  

5.1 Mätserie 1 
De hastigheter som ges av tiderna mellan de två mikrofonerna på armen antyder 
hastigheter på maximalt ca 5 m/s. Tiden mellan hjärtljud och artärljud på handleden 
ger en maximal medelhastighet av 8 m/s. Detta indikerar att 
pulsutbredningshastigheten från hjärta ut till den punkt där mikrofonen trycks mot 
armen skulle var väldigt hög. Om mätningarna hade varit samtida hade vissa resultat 
varit väldigt sensationella och andra helt omöjliga. Exempelvis försökspersonen där 
medelhastigheten från hjärtat till handleden beräknades till 8 m/s medan hastigheten 
från överarmen ner till handleden beräknades till endast 2,2 m/s. Nu är det inte så att 
mätningarna är genomförda samtidigt vilket hade varit önskvärt. Orsaken till det är 
helt enkelt att det endast fanns tillgång till två uppsättningar mikrofon och 
mikrofonförstärkare. I övrigt ligger de uppmätta hastigheterna väl i det intervall som 
uppmättes i en studie 2002 där de simultant mätte med PPG och dopplerultraljud [15]. 
Det styrker antagandet som gjorts att det är första artärljudet efter hjärtljudet som hör 
samman med hjärtljudet. Vidare skulle det motsatta innebära 
pulsutbredningshastigheter på under 0,3 m/s som troligtvis är lägre än 
flödeshastigheten vilket inte är möjligt. Vid vissa mätningar syns det klart och tydligt 
två artärljud på överarmen och resultatet påminner mycket om dem som erhållits i 
tidigare studie på karotisartären [4]. Artärljuden på överarmen liknar hjärtljuden 
väldigt mycket och överensstämmer i sitt inbördes tidsmässiga förhållande med 
hjärtljuden. I dessa fall går det se att artärljudet på handleden alltid kommer efter 
första artärljudet på överarmen men oftast före det andra. Den slutsats som kan dras 
av detta är att det måste vara det första hjärtljudet eller den tryckpuls som uppkommer 
med det som fortleds ner till handleden. Det kan också antas troligt att det är samma 
samband som gäller på benet då den bioakustiska signalen och dess förhållande till 
PPG-signalen företer sig på samma sätt. Det enda som skulle kunna säga emot detta är 
om den akustiska signal som registreras på överarmen och den som registreras på 
handleden har olika ursprung. Det är dock inte troligt då det vanligaste på överarmen 
ändå var en signal med samma utseende som den puls som registreras på handleden. 
Att kunna registrera två signaler med olika ursprung på samma ställe på armen verkar 
inte realistiskt. Dock existerar det enligt tabell 2 och tabell 4 skillnader mellan den 
bioakustiska signalen och PPG-signalen som kanske kan utnyttjas för registrering av 
fysiologiska parametrar. 
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5.2 Mätserie 2 
Blodtrycket minskade inte kontinuerligt efter cykelpasset varför de utförda 
mätningarna inte gick att använda fullt ut . Det som är intressant att se när 
mätningarna studeras är att T2 – T3 och T3 – T5 inte varierar som de borde om flödet 
och ljudet rörde sig med olika hastighet. I stället tycks PPG- och den bioakustiska 
signalen ligga i ungefär samma tidsmässiga förhållande till varandra. Detta antyder att 
de har samma basala ursprung. Dock varierar tiderna lite och de ändrar sig på lika sätt 
för de flesta försökspersoner. Det som händer är att tiden T2 – T3 i de flesta fall 
minskar eller förblir ungefär lika efter cykelpasset. T2 – T3 ökar sin andel av 
periodtiden, T2 – T5, och tiden T3 – T5 minskar sin andel. Detta antyder ändå ett 
samband mellan tiderna och blodtrycket. Det verkar också finnas en koppling mellan 
T2 – T3 andel av (T2 – T5) och blodtrycket men det motsägs i mätning 4 där trycket 
sänks i stället vilket ger samma resultat. 

5.3 Mätserie 3 
Det gick tyvärr inte se någon direkt koppling mellan blodtryck och tider i denna 
mätning vilket medfört att endast jämförelsen av pulsutbredningshastigheten mellan 
armar och ben var användbar. Hastighetsberäkningen är grov och gör inte anspråk på 
att vara exakt, då den verkliga sträckan mellan mätpunkterna inte är känd utan 
uppskattades. 

 Pulsutbredningshatighet i arm och i ben
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Figur 13 Jämförelse mellan pulsutbrdeningshastigheten i arm och ben plottat mot det 
diastoliska trycket. 
 
Pulsutbredningshastigheten ökar i både armar och ben vid arbete och därmed då 
trycket och pulsfrekvensen ökar vilket kan ses i figur 13. Detta tillsammans med att 
tidsförhållandet mellan artärljud och PPG-kurvans uppgång är det närmaste konstant 
tyder på att de båda signalerna fortleds med lika hastighet. Detta innebär också att den 
delen av den akustiska signalen som eventuellt skulle bero av fortledning i kärlväggen 
är försumbar. Att pulsutbredningshastigheten för de allra högsta trycken går ner kan 
kanske förklaras med att kärlet vidgas kraftigt utan att trycket ökar lika mycket.  
Detta kan i sin tur innebära att flödeshastigheten går ned vilket kan medföra en 
nedgång i pulsutbredningshastigheten. 
 

mm-Hg 

[m/s] 
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Figur 14 Högt tryck. 

 
Figur 15 Lågt tryck 

 
I figur 14 och 15 ovan kan det ses att även med helt olika tryck och pulsfrekvens 
behåller PPG-pulsen och artärljudet sina inbördes positioner. Detta stöder teorin om 
att ljuden uppstår lokalt. Dessutom syns att artärljudet kommer mellan hjärtljuden 
vilket innebär att det skulle höra samman med första hjärtljudet.  

[mm-Hg] 

tid [s] 

[mm-Hg]

tid [s] 
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5.4 Mätserie 4 
Även här bekräftas sambandet mellan artärljudet och första hjärtljudet vilket tydligt 
syns i figur 12. Det går inte se någon kraftig förändring i pulsutbredningshastigheten 
utom för person 2 (Tabell 5). Detta visar tydligt att det inte bara är blodtryck som 
påverkar pulsutbredningshastigheten. Person 2 har till och med betydligt lägre 
pulsfrekvens när benet är i högläge.  
Det kan konstateras att tiden före (T2 – T3) artärljudet (T3) mellan två uppgångar av 
PPG signalen (T2 och T5) ökar för fyra personer, förblir oförändrad i ett fall, och i 
sjätte fallet ökar T2 – T3 något när benet höjs. T2 – T3 andel av periodtiden ökar i alla 
fall utom ett när benet höjs. När benet läggs i högläge medför det att det lokala 
blodtrycket i ankeln sjunker. För motsvarande mätning utförd i mätserie 2 där 
försökspersonen hade cyklat och därmed höjt sitt blodtryck skedde förändring av tiden 
i motsatt rikting men däremot T2 – T3 andel av periodtiden ökade vilket även skedde i 
mätning 2 där trycket höjdes. I mätserie 4 kunde kanske resultat förklaras med att det 
är några centimeter mellan PPG och den bioakustiska proben som då skulle orsaka en 
tidsskillnad som följaktligen skulle variera med flödeshastigheten vilken i sin tur har 
samband med trycket.  
 
Min teori är att när tryckvågen når fram till en valfri punkt i blodkärlet överförs energi 
som dels omvandlas till akustisk energi vilket ger artärljuden och dels till 
rörelseenergi hos blodkropparna vilket manifesterar sig i form av att de börjar snurra 
vilket i sin tur bidrar till uppgången av PPG-kurvan. Blodkropparnas massa gör att de 
har en viss tröghet som dels gör att PPG-pulsen kommer något senare än den 
akustiska men framför allt att PPG-signalens puls får en betydligt längre utsträckning 
i tiden. Även blodkropparnas friktion mot varandra och den omgivande vätskan borde 
bidra till den initiala fördröjningen jämfört med den akustiska manifestationen av 
pulsvågen i blodkärlet. Det krävs troligtvis att blodkropparna tillförs en viss mängd 
rotationsenergi innan de i huvud taget vrider på sig.  
När trycket sjunker minskar även pulsutbredningshastigheten. Därmed kommer 
tidsskillnaden mellan signalerna att öka. 
Enligt två olika formler påverkas pulsutbredningshastigheten på detta vis.  

1. d
aEgv

*
**

ρ
=

, 
PeEE γ*0= , 2. uEpv −=

ρ*2  

Där v är pulsutbredningshastigheten, u är flödeshastigheten, E är elasticitetsmodulen 
för kärlväggen, E0 är elasticitetsmodulen för kärlväggen när trycket är noll, Ep är 
artärens funktionella styvhet kallad Petersson modulen, P ät blodtrycket, γ är en 
kärlkoefficient mellan 0,016 och 0,018, g är gravitationskonstanten, ρ är blodets 
densitet, a är kärlväggens tjocklek och d är kärlets diameter [13,15]. 
 
Hastighetssänkningen gör att det tar längre tid för pulsvågen att färdas från PPG-
proben till mikrofonen vilket gör att fördröjningen blir mindre tydlig och framstår 
som mindre vid mätningen. Då PPG-proben sitter först på kombinationsproben 
kommer det göra att skillnaden verkar mindre än vad den egentligen är. Om proben 
vänds vilket endast utförts i enstaka fall fås en kortare tid (ca 10 - 40 ms) mellan T2 
och T3 än normalt ( ca 40 - 130 ms).  
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PPG signalen har en grundfördröjning på grund av blodets tröghet och friktion och en 
negativ fördröjning på grund av avståndet mellan sensorerna. När pulsens hastighet 
stiger kommer den negativa fördröjningen att minska och den andra kommer då att 
framträda mer.  
Flödeshastigheten påverkar också pulsutbredningshastigheten vilket formel 2 tar 
hänsyn till och formel 1 möjligen gör indirekt. En annan viktig faktor är pulstrycket 
som är skillnaden mellan det systoliska och diastoliska trycket. 
Pulsutbredningshastigheten skulle minska om diametern ökar förutsatt att trycket inte 
sjunker. Om diametern och elasticitetsmodul på kärlet inte varierar så linjärt med 
trycket som det ibland antas eller att kärlets diameter kan ändras av andra orsaker än 
blodtrycket. Då kanske det är förklaringen till nedgången på slutet i figur 13 och att 
tiden T2 – T3 andel av periodtiden ökar både i mätserie 2 och 4 trots att trycket ökar i 
2 men sjunker i 4. Tiden T2 – T3 verkar dock öka när trycket sjunker och minska när 
trycket höjs.  
 

6 Slutsats 
Den slutsats som kan dras av genomförda mätningar är att PPG-signal och bioakustisk 
signal i perifera artärer tycks ha samma ursprung. Detta då de behåller sitt inbördes 
förhållande oavsett blodtryck, pulsfrekvens eller om mätningen sker på arm eller ben. 
Det innebär att förhållandet bibehålls även med helt olika avstånd från hjärtat. 
Artärljudens hastighet varierar mycket och verkar följa pulsutbredningshastigheten 
mätt med hjärtljud och PPG. Det vill säga att ljuden beror av turbulens i blodflödet 
när en pulsvåg passerar. Dessutom kan det antas att det är det första hjärtljudet som 
motsvaras av artärljuden då de alltid kommer efter första och oftast före andra 
hjärtljudet. Tiden T2 – T3 ökar när trycket sjunker och minskar när trycket höjs. Det 
vill säga att tiden variera med trycket. För att kunna utnyttja denna tidsperiod krävs 
dock ytterligare studier. Förhållandet mellan tiderna före (T2 – T3) och efter (T3 T5) 
artärljudet under periodtiden verkar variera med trycket men tyvärr varierar de olika 
under skilda mätförhållanden.  
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