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SYSTÉM NA DETEKCIU RAKOVÍN V ĽUDSKÝCH TKANIVÁCH
Opis
Oblasť vynálezu
[0001] . Predkladaný vynález je zameraný na systém rozpoznávania biologických zmien v
tkanivách, najmä sa týka systému využívajúceho elektromagnetické vlny s prevádzkovou
frekvenciou zahrnutou medzi 2,3 a 2,5 GHz.
Doterajší stav techniky
[0002] . Použitie rádiových frekvencií na rozpoznávanie biologických zmien v tkanivách bolo
opísané v niekoľkých patentových prihláškach. WO 01/07909 (Vedruccio) zverejňuje prístroj
obsahujúci koherentnú vysielaciu sondu, ktorá generuje rádiofrekvencie na troch rôznych
vlnových dĺžkach (436, 872 a 1308 MHz) a spektrálny analyzátor. Sonda je manuálne posúvaná
pozdĺž tela pacienta a pokles alebo zmiznutie jedného z troch píkov je považované za indikátor
typu zmeny. Z tohto dôvodu sú tri rôzne vlnové dĺžky považované za nevyhnutné. Prístroj,
komerčne známy ako Trimprob, bol používaný mnohými lekármi, ale považovaný za ťažko
spoľahlivý, pretože výsledky veľmi závisia od prevádzkovateľa.
[0003] . EP 2 364 647 (Centro Studi e Ricerche Sant 'Angela srl) opisuje prístroj na detekciu
anomálií v biologických tkanivách, ktorý sa pokúša prekonať hranice doterajšieho stavu
techniky. Prístroj predovšetkým adresuje problém nedostatočnej spoľahlivosti udržiavaním
konštantnej vzdialenosti medzi vysielačom a anténou. Prístroj '647 sa tiež pokúsil prekonať
závislosť na prevádzkovateľovi automatickým pohybom antény. Výhodný frekvenčný rozsah
je medzi 400 a 1000 MHz.
[0004] . EP 2 465 428 (Medielma srl) tiež adresuje rovnaký problém a snaží sa ho vyriešiť
zvýšením počtu prijímacích antén tak, aby jedna z prijímacích antén bola vždy pripojená k
vysielaču a v dôsledku toho bol prístroj schopný detegovať anomálie. Prístroj je prevádzkovaný
pri frekvencii nižšej ako 700 MHz. Patent v skutočnosti považuje za veľmi dôležité ožarovať
tkanivo pri „podmienkach blízkeho poľa“. Podľa patentu môže byť takáto podmienka
dosiahnutá iba ak je vlnová dĺžka nižšia ako 700 MHz. Nárok 1 udeleného patentu je zameraný
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na systém (1000) na detekciu anomálie tkaniva, obsahujúci: anténne zariadenie (100) sondy
štruktúrované na vyžarovanie úzkopásmového dopadajúceho rádiofrekvenčného signálu pri
frekvencii pod 700 MHz, na ožarovanie tkaniva pri podmienkach blízkeho poľa tak, aby bol
produkovaný výsledný rádiofrekvenčný signál; oscilátor (E-LS) s variabilnou frekvenciou,
ktorý pracuje ako zdroj elektromagnetickej vlny, pripojený k prvému a druhému modulačnému
modulu (MOD1-MOD2) na poskytovanie elektromagnetických signálov; riadiaci modul (4)
nakonfigurovaný na riadenie oscilátora (E-LS) s variabilnou frekvenciou, ktorý pracuje ako
zdroj elektromagnetickej vlny; prijímacie zariadenie (200) štruktúrované na prijatie výsledného
signálu a na poskytovanie zodpovedajúcich prijatých dát; spracovávací modul (300)
štruktúrovaný na spracovanie prijatých dát na poskytovanie informácií indikujúcich detekciu
anomálie v uvedenom tkanive; pričom: anténne zariadenie sondy má pevný frekvenčný rozsah
žiarenia a je štruktúrované tak, že výsledný signál je rozptýlený signál, vyplývajúci z
kombinácie dopadajúceho signálu a indukovaného rádiofrekvenčného signálu produkovaného
ožarovaným tkanivom; anténne zariadenie (100) sondy obsahuje aspoň jednu prvú vysielaciu
anténu (1) pripojenú k prvému modulačnému modulu (MODI) a štruktúrovanú na vyžarovanie
prvých elektromagnetických vĺn majúcich prvú lineárnu polarizáciu a aspoň jednu druhú
vysielaciu anténu (2) pripojenú k druhému modulačnému modulu (MOD2) a štruktúrovanú na
vyžarovanie druhých elektromagnetických vĺn majúcich druhú lineárnu polarizáciu
ortogonálnu na prvú polarizáciu; prijímacie zariadenie (200) obsahuje aspoň jednu jednotku
prijímacích antén obsahujúcu dve prijímacie antény (R H1 – R V1) orientované na prijatie
elektromagnetických vĺn podľa ortogonálnej lineárnej polarizácie, a aspoň jeden demodulačný
modul (DEM 11); spracovávací modul (300) je štruktúrovaný, aby z výsledných dát analyzoval
rozptyl energie elektrického poľa verzus frekvenčný vzor a detegoval uvedenú anomáliu
asociovanú s nulami alebo minimami v uvedenom vzore.
[0005] . EP 3 257 439 (Medielma srl) opisuje vývoj prístroja z '428, pričom anténny vyžarovací
prvok je pomocou servomechanizmu otáčaný o vopred určený uhol v smere i proti smeru
hodinových ručičiek. Aj v tomto prípade ide o pokus o redukciu ľudskej aktivity a definovanie
štandardného spôsobu vykonávania analýzy.
[0006] . USA 2004/0058343 opisuje spôsob detekcie normálnych alebo abnormálnych zložiek
v bunkách, tkanivách alebo organizmoch, vrátane proteínov a nukleových kyselín, tento spôsob
zahrnuje

získanie

spektrografického

vzoru

tvaru

vlny

absorpcie

alebo

rušenia

elektromagnetického žiarenia spôsobeného nukleovou kyselinou, proteínom, bunkou, tkanivom
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alebo organizmom podozrivým z prítomnosti abnormálneho stavu, a porovnávanie vzoru so
spektrografickým vzorom tvaru vlny absorbancie alebo rušenia toho istého žiarenia normálnym
alebo štandardným objektom.
[0007] . Výsledky prístrojov podľa doterajšieho stavu techniky, aj keď sú užitočné, sú
považované za predbežný skríning, pretože posledné slovo o prítomnosti rakoviny je vždy
ponechané na ďalšie vyšetrenia, napr. NMR analýza kolonoskopia, biopsia atď. Vyššie uvedené
vyšetrenia sú však drahé a invazívne.
[0008] . USA 2017/007149 opisuje zobrazovací systém na detekciu anomálií v ľudskom tele
použitím mikrovĺn v rozsahu od 10 do 26 GHz. Systém je zamýšľaný ako náhrada röntgenového
zobrazovania a nenavrhuje použitie mikrovĺn vo frekvenčnom rozsahu od 2 do 3 GHz.
[0009] . Bolo by teda vysoko žiaduce, aby bolo možné zredukovať počet pacientov
podstupujúcich vyššie uvedené invazívne vyšetrenia. Predkladaný vynález predstavuje v tomto
smere veľmi dôležitý krok a poskytuje analytický nástroj so spoľahlivosťou, ktorá je
porovnateľná s nákladnejšími zobrazovacími vyšetreniami.
[0010] . Predkladaný vynález je zameraný na systém na rozpoznávanie biologických zmien v
ľudských tkanivách, konkrétnejšie na detekciu rakoviny v niektorých orgánoch ľudského tela,
bez nutnosti podstúpenia zobrazovacieho vyšetrenia, a jeho výsledkom je diagnostika, ktorá je
presná nielen z hľadiska správneho posúdenia, či je prítomná rakovina, ale aj z hľadiska
lokalizácie rakoviny.
Podstata vynálezu
[0011] . Predkladaný vynález je zameraný na systém na detekciu rakoviny podľa nezávislého
nároku 1. Použitie frekvencie v rozsahu 2,3 – 2,5 GHz umožňuje veľmi spoľahlivú diagnostiku
a lokalizáciu rakoviny.
Stručný opis obrázkov
[0012]
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. Obrázok 1 je blokový diagram uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu.
. Obrázok 2 je blokový diagram ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu.
. Obrázok 3 je obrázok systému podľa blokového diagramu z obrázka 2.
. Obrázok 4 predstavuje obrazovku vysielača systému z obrázka 3.
Podrobný opis vynálezu
[0013] . Vynález je zameraný na systém na detekciu rakoviny obsahujúci: vysielacie zariadenie
obsahujúce aspoň jednu vysielaciu anténu, vysielač a zdroj energie; prijímacie zariadenie
obsahujúce viac ako jednu prijímaciu anténu, prijímač, predspracovávací modul a zdroj energie;
a zariadenie na spracovanie dát obsahujúce mikroprocesor, displej a zdroj energie; pričom
vysielacie zariadenie a prijímacie zariadenie sú nakonfigurované na prevádzku pri frekvencii
zahrnutej medzi 2,3 GHz a 2,5 GHz.
[0014] . Blokový diagram na obr. 1 zobrazuje vysielacie zariadenie 100 obsahujúce anténu 101,
vysielač 102 a zdroj 103 energie; prijímacie zariadenie 200 obsahujúce štyri prijímacie antény
201, prijímač 202, predspracovávací modul 204 a zdroj 203 energie; a zariadenie 300 na
spracovanie dát obsahujúce mikroprocesor 301, displej 302 a zdroj 303 energie.
[0015] . Obr. 2 predstavuje ďalšie výhodné uskutočnenie vynálezu, pričom zariadenie 300 na
spracovanie dát je integrované vo vysielacom zariadení 100 spolu s vysielačom/prijímačom 106
Bluetooth. V tomto uskutočnení vysielač 100 obsahuje anténu 101, vysielač 102, zdroj 103
energie, vysielač/prijímač 106 Bluetooth, mikroprocesor 104 a displej 105. Prijímacie
zariadenie 200 tiež obsahuje vysielač 206 Bluetooth a odosiela dáta do mikroprocesora 104 cez
vysielač/prijímač 106 Bluetooth. V tomto uskutočnení môže prevádzkovateľ vidieť výsledok
analýzy priamo na vysielači 100.
[0016] . Obrázok 3 je obrázkom prototypu systému podľa blokového diagramu z obrázka 2.
Vysielacie zariadenie obsahuje obrazovku, ktorá prijíma dáta z prijímacieho zariadenia
prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Tento prototyp je veľmi ľahký a môže byť ľahko
prepravovaný v taške. Prijímač má veľkosť okolo 0,25 m x 0,20 m a obsahuje štyri antény
umiestnené v štvorcovej konfigurácii.
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[0017] . Obrázok 4 zobrazuje displej vysielača z obrázka 3. Na displeji môže prevádzkovateľ
sledovať odozvu analýzy.
[0018] . V jednom uskutočnení vysielacie zariadenie obsahuje jedinú anténu, ktorou je
voliteľne dipólová anténa s rezonančnou dutinou, alebo smerovú anténu, ktorá má byť použitá
v prípade malých orgánov, a kremenný oscilátor na fixáciu špecifickej emitovanej
rádiofrekvencie. Výhodné typy smerových antén sú antény Yagi. Smerová anténa použitá vo
vysielači podľa predkladaného vynálezu výhodne ožaruje s uhlom zahrnutým medzi 10° a 30°.
[0019] . Vysielač je výhodne štruktúrovaný na vyžarovanie úzkopásmového dopadajúceho
signálu mikrovlnnej frekvencie na ožarovanie tkaniva pacienta. Na účely predkladanej
prihlášky úzkopásmový signál znamená signál s šírkou pásma Bw, ktorá je dostatočne malá na
využitie predpokladu, že odozva v dôsledku interakcie s telom môže byť v rámci šírky pásma
Bw považovaná za konštantnú, za predpokladu, že 1/Bw je pod relaxačnými časmi ožiarených
biologických tkanív pacienta (typická Bw > 1KHz). Frekvencia vyžarovaná vysielacím
zariadením je zahrnutá v rozsahu od 2,3 GHz do 2,5 GHz, najvýhodnejšie okolo 2,4 GHZ, čo
znamená od 2,35 GHz do 2,45 GHz.
[0020] . Prijímacie zariadenie obsahuje viac ako jednu prijímaciu anténu, predspracovávací
modul a zdroj energie.
[0021] . Zdroj energie výhodne obsahuje nabíjateľné batérie. Prijímacie antény sú naladené na
frekvencii vysielacej antény, t. j. od 2,3 GHz do 2,5 GHz, výhodne okolo 2,4 GHz, čo znamená
od 2,35 GHz do 2,45 GHz. Prijímacie antény môžu byť buď smerové alebo všesmerové;
prijímacie antény sú výhodne schopné pokryť 180°.
[0022] . Predspracovávací modul výhodne zahrnuje filter používaný na čistenie signálu s
vylúčením akejkoľvek inej frekvencie odlišnej od emitovanej frekvencie, aby sa eliminoval
elektromagnetický šum prostredia. Signály zo systému prijímacích antén sú digitalizované cez
prijímač a odoslané do predspracovávacieho modulu. Z predspracovávacej jednotky je signál
odoslaný do spracovávacej jednotky, ktorá je výhodne buď vo vysielacom zariadení alebo v
samostatnom zariadení, napr. v laptope alebo ekvivalentnej konzole.
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[0023] . Jednotka na spracovanie dát poskytuje prostredníctvom algoritmu spracovania
parametre predstavujúce miery spätne rozptýleného vlnového poľa z hľadiska rôznych
charakteristík, ako napríklad atenuácie, polarizácie, rezonancie a interferencie. Najvýhodnejšie
je jednotka na spracovanie dát nakonfigurovaná na spúšťanie algoritmov, ktoré určujú
prítomnosť núl alebo miním (t. j. hodnôt pod prahovou hodnotou) v prijatom signáli, a
asociovaných s prítomnosťou tkanivových anomálií, konkrétnejšie rakovín. Príklady týchto
algoritmov sú opísané v EP 2 465 428. Jednotka na spracovanie dát môže tiež obsahovať displej
a zdroj energie, ktorý výhodne obsahuje nabíjateľné batérie. Prijímacie zariadenie alternatívne
obsahuje vysielač Bluetooth a komunikuje dáta s vysielacím zariadením, ktoré obsahuje
jednotku na spracovanie dát a vizualizuje výsledky diagnózy na obrazovke.
[0024] . Veľkosť prijímača je kompaktná. Je dôležité poznamenať, že prijímač frekvencie 2,4
GHz je malý, pretože veľkosť antény súvisí s vlnovou dĺžkou λ žiarenia (2,4 GHz, λ = 12 cm).
Pretože je používaná viac ako jedna prijímacia anténa, je dĺžka prijímača výhodne menšia ako
0,80 m, výhodnejšie menšia ako 0,50 m, ešte výhodnejšie menšia ako 0,30 m.
[0025] . Šírka prijímača je výhodne menšia ako 0,30 m a hrúbka menšia ako 0,030 m. Táto
zredukovaná veľkosť a hrúbka prijímača umožňuje jeho položenie na medickom lôžku pod
pacientom v polohe zodpovedajúcej vyšetrovanému orgánu.
[0026] . Z hľadiska zredukovanej veľkosti vysielača aj prijímača môže byť zariadenie podľa
vynálezu ľahko a bez problémov prepravené na lôžko pacienta alebo na inú lokalitu. Celé
zariadenie môže byť v skutočnosti vložené do tašky, čo umožňuje ľahkú prepravu. Celková
hmotnosť zariadenia podľa vynálezu je veľmi obmedzená, napr. nižšia ako 10 kg, výhodne
nižšia ako 5 kg, výhodnejšie nižšia ako 2 kg.
[0027] . Zariadenie podľa vynálezu môže byť použité v akejkoľvek miestnosti a na
akomkoľvek dostupnom medickom lôžku a nevyžaduje vyhradené medické lôžko a miestnosť.
[0028] . Na tento účel je zariadenie podľa tohto vynálezu výhodne poskytnuté s nabíjateľnými
batériami, ktoré umožňujú prevádzku zariadenia bez potreby externého zdroja energie.
[0029] . Ďalšou výhodou zariadenia podľa predkladaného vynálezu je schopnosť detegovať
polohu rakoviny. V prípade rakoviny prostaty je zariadenie podľa vynálezu schopné určiť, či
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sa rakovina nachádza v ľavom alebo pravom laloku. Na získanie tejto informácie bolo doposiaľ
potrebné vykonať NMR analýzu. Obdobne pre kolorektálny karcinóm, zariadenie podľa
vynálezu umožňuje diagnostiku črevného traktu, kde je rakovina prítomná.
[0030] . Spôsob použitia zariadenia podľa vynálezu je jednoduchý. Prijímač je položený pod
pacienta v súlade s kontrolovaným orgánom. Potom je vysielač zapnutý a umiestnený do
kontaktu s telom čo najbližšie k vyšetrovanému orgánu, ako je to možné.
[0031] . Vo výhodnom uskutočnení obrazovka systému z obr. 3 a 4 poskytne
prevádzkovateľovi snímku obrazovky požadujúcu výber orgánu, ktorý má byť vyšetrený.
Možný postup vyšetrenia prostaty a tračníka je tu uvedený ako príklad. Je však zrejmé, že je
možná iná prezentácia informácií. Podobne môžu byť v ponuke systému uvedené ďalšie
orgány. Ak je orgánom prostata, prevádzkovateľ ju vyberie a obrazovka požiada o vyšetrenie
ľavého laloku prostaty. Prevádzkovateľ umiestni vysielacie zariadenie v súlade s ľavým
lalokom a stlačí tlačidlo na obrazovke na uloženie dát. Obrazovka potom požiada o vyšetrenie
pravého laloku a prevádzkovateľ umiestni vysielacie zariadenie na pravý lalok a znova stlačí
tlačidlo.
[0032] . Pri výbere tračníka ako orgánu bude obrazovka požadovať analýzu 6 rôznych miest,
ktoré zodpovedajú príslušným bodom, ktoré majú byť vyšetrené: 1) pravá bedrová jama (slepé
črevo a vzostupný tračník), 2) pravý bok (vzostupný tračník a pečeňový ohyb), 3) mezogastrium
(priečny tračník), 4) ľavý bok (slezinový ohyb a zostupný tračník), 5) ľavá bedrová jama
(zostupný tračník a esovitá kľučka), 6) hypogastrium (esovitá kľučka a kolorektálny tračník).
Prevádzkovateľ umiestni vysielač postupne na každé miesto a stlačí tlačidlo na získanie dát.
[0033] . Vo výhodnom uskutočnení vynálezu teda systém obsahuje softvér prispôsobený na
vyšetrenie aspoň jedného z nasledujúcich orgánov: prostaty, tračníka, prsníka a štítnej žľazy.
Vyšetrenie je výhodne vedené displejom systému a prevádzkovateľ stlačením tlačidla uloží dáta
namerané systémom a indikujúce, či je vyšetrenie pozitívne alebo negatívne. Keď je dokončená
celá oblasť, ktorá má byť vyšetrovaná, systém poskytne výsledok vyšetrenia (pozitívny alebo
negatívny) a prípadne oblasť, kde sa rakovina nachádza (ľavý alebo pravý lalok v prípade
prostaty, oblasť tračníka v prípade tračníka atď.).
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[0034] . Procesor je výhodne prispôsobený na ukladanie dát z množstva vyšetrení
zodpovedajúcich aspoň jednému pracovnému dňu. Procesor môže napríklad uložiť aspoň 100
výsledkov z vyšetrení. Týmto spôsobom môže prevádzkovateľ vykonať niekoľko vyšetrení a
na konci dňa pripojiť systém k procesoru, ako napríklad počítaču, a stiahnuť dáta. Systém podľa
vynálezu je teda výhodne prispôsobený na prenos uložených dát do externého procesora. Prenos
je výhodne vykonávaný prostredníctvom pripojenia Bluetooth (106, 206).
Experimentálna časť
Vyšetrenie prostaty
[0035] . 155 urologických pacientov bolo hodnotených multiparametrickou NMR a systémom
z obrázka 3 a 4 podľa vynálezu (2,4 GHz). Výsledky sú porovnané s výsledkami transrektálnej
ultrazvukom vedenej biopsie prostaty, ktorá je považovaná za zlatý štandard v diagnostike
rakoviny prostaty.
[0036] . Pre každú metodológiu boli vykonané dve rôzne analýzy: prvá analýza celej prostaty
(tabuľka 1) a druhá analýza na posúdenie laterality možnej rakoviny prostaty (tabuľka 2).
Tabuľka 1
2,4 GHz

NMR

Skutočne pozitívny (TP)

19

15

Falošne pozitívny (FN)

7

6

Skutočný zápor (TN)

129

130

Falošne negatívny (FN)

0

4

Tabuľka 2
Skutočne pozitívny (TP)

2,4 GHz

NMR

22

19
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Falošne pozitívny (FN)

10

8

Skutočný zápor (TN)

275

277

Falošne negatívny (FN)

3

6

[0037] . Výsledky v tabuľke 1 ukazujú, že zariadenie podľa vynálezu nevyprodukovalo žiadne
falošne negatívne výsledky a počet falošne pozitívnych výsledkov porovnateľný s počtom
získaným pomocou NMR. Je dôležité poznamenať, že najnebezpečnejšími prípadmi sú falošne
negatívne, pretože keď dôjde k falošnému negatívu, tak je osoba diagnostikovaná ako zdravá v
skutočnosti postihnutá rakovinou. Tabuľky 3 a 4 uvádzajú štatistické vyhodnotenie dát z
tabuľky 1 a 2 v tomto poradí, pomocou výpočtu citlivosti, špecificity, negatívnej prediktívnej
hodnoty (NPV), pozitívnej prediktívnej hodnoty (PPV) a presnosti, pričom:
[0038] .
Citlivosť = TP / (TP + FN) ∙ 100
[0039] .

Špecificita = TN / (TN + FP) ∙ 100
[0040] .

[0041] .

[0042] .
Presnosť = (TP + TN) / (TP + FP + TN + FN) ∙ 100
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Tabuľka 3 Štatistická analýza výsledkov tabuľky 1
Citlivosť

Špecificita

PPV

NPV

Presnosť

2,4 GHz

100

94,85

73,08

100

95,48

NMR

78,95

95,59

71,43

97,01

93,55

Tabuľka 4 Štatistická analýza výsledkov tabuľky 2
Citlivosť

Špecificita

PPV

NPV

Presnosť

2,4 GHz

88,00

96,49

68,75

98,92

95,81

NMR

76,00

97,19

70,37

97,88

95,45

[0043] . Z dát z tabuliek 3 a 4 je zrejmé, že zariadenie podľa predkladaného vynálezu je vysoko
spoľahlivé a umožňuje skríning pacientov na detegovanie prítomnosti rakoviny prostaty
ľahkým a hospodárnym spôsobom. Prístroj je vhodný aj na rozpoznávanie zmien iných
orgánov, napríklad na skríning kolorektálneho karcinómu, rakoviny prsníka a rakoviny štítnej
žľazy.
Vyšetrenie tračníka
[0044] . Bola vykonaná prospektívna jednocentrová zaslepená štúdia po sebe nasledujúcich
dospelých podstupujúcich kolonoskopiu. Predtým, ako pacienti podstúpili kolonoskopiu, boli
vyšetrení systémom podľa vynálezu.
[0045] . Počas procedúry boli subjekty oblečené. Ručné zariadenie bolo presúvané ponad
brucho a elektromagnetická odozva signálov tkanív bola zaznamenaná (2,4 GHz). Jediný
vyšetrovateľ vykonal test pomocou systému. Abnormálne signály boli identifikované a
zaznamenané ako malígne alebo benígne (adenóm, hyperplastické polypy alebo divertikuly).
Zistenia boli porovnané s nálezmi z kolonoskopie. Potom bola vykonaná štatistická analýza.
VÝSLEDKY
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[0046] . Celkovo bolo po dobu 5 mesiacov zaregistrovaných 107 po sebe nasledujúcich
pacientov spĺňajúcich kritériá zahrnutia. Najčastejšou indikáciou kolonoskopie bola zápcha,
hnačka, bolesť brucha alebo fekálna krv. Systém podľa vynálezu detegoval a charakterizoval
všetkých 32 adenokarcinómov a polypov.
[0047] . Spôsob identifikoval rakoviny a polypy s 96,97 % citlivosťou, 78,38 % špecificitou a
84,11 % diagnostickou presnosťou v porovnaní s kolonoskopiou. Pozitívna prediktívna hodnota
bola 66,67 % a negatívna prediktívna hodnota 98,31 %. Medzi 107 subjektmi bolo 16 falošne
pozitívnych výsledkov (14,95 %) a 1 falošne negatívny (0,93 %) výsledok. Výsledky sú zhrnuté
v tabuľke 5.
Tabuľka 5
2,4 GHz

Citlivosť

Špecificita

PPV

NPV

Presnosť

96,97

78,38

66,67

98,31

84,11

[0048] . Kolonoskopia je veľmi invazívne vyšetrenie, ktoré si vyžaduje dlhú prípravu, zatiaľ
čo vyšetrenie systémom podľa vynálezu je ľahko vykonateľné a nevyžaduje žiadnu prípravu.
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Nároky
1.

Systém prispôsobený na detekciu rakoviny, systém obsahujúci:
a.

vysielacie zariadenie (100) štruktúrované na vyžarovanie úzkopásmového
dopadajúceho rádiofrekvenčného signálu a ožarovanie tkaniva pacienta,
vysielacie zariadenie (100) obsahujúce aspoň jednu vysielaciu anténu (101),
vysielač (102) a zdroj (103) energie;

b.

prijímacie zariadenie (200) obsahujúce viac ako jednu prijímaciu anténu (201),
prijímač (202), predspracovávací modul (204) a zdroj (203) energie; a

c.

jednotku na spracovanie dát nakonfigurovanú na spúšťanie algoritmov, ktoré
určujú prítomnosť hodnôt pod prahovou hodnotou v prijatom signáli
asociovaných s prítomnosťou rakoviny v testovanom tkanive, obsahujúcu
mikroprocesor (301; 104) a displej (302; 105);
vyznačujúci sa tým, že vysielacie zariadenie (100) a prijímacie zariadenie (200)
sú nakonfigurované na prevádzku pri frekvencii zahrnutej medzi 2,3 GHz a 2,5
GHz.

2.

Systém podľa nároku 1, pričom jednotka na spracovanie dát obsahujúca mikroprocesor
(104) a displej (105) je integrovaná vo vysielacom zariadení (100) spolu s
vysielačom/prijímačom (106) Bluetooth, a pričom prijímacie zariadenie (200) tiež
zahrnuje vysielač/prijímač (206) Bluetooth.

3.

Systém podľa nárokov 1 – 2, pričom prevádzková frekvencia je zahrnutá medzi 2,35 GHz
a 2,45 GHz.

4.

Systém podľa nárokov 1 – 3, pričom vysielacie zariadenie obsahuje jedinú anténu a
kremenný oscilátor na fixáciu špecifickej emitovanej rádiofrekvencie.

5.

Systém podľa nárokov 1 – 4, pričom vysielacia anténa (101) je smerová anténa, ktorá
ožaruje s uhlom zahrnutým medzi 10° a 30°.

6.

Systém podľa nároku 5, pričom smerová anténa je anténa Yagi.
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Systém podľa nárokov 1 – 6, pričom zdroj (103, 203, 303) energie obsahuje nabíjateľnú
batériu.

8.

Systém podľa nárokov 1 – 7, pričom procesor obsahuje softvér prispôsobený na
vyšetrenie aspoň jedného z nasledujúcich orgánov: prostaty, tračníka, prsníka a štítnej
žľazy.

9.

Systém podľa nárokov 1 – 8, pričom mikroprocesor je prispôsobený na ukladanie
výsledkov z množstva vyšetrení.

10.

Systém podľa nároku 9, pričom mikroprocesor je prispôsobený na ukladanie aspoň 100
výsledkov z vyšetrení.

11.

Systém podľa nárokov 9 – 10, pričom systém je prispôsobený na prenos uložených dát
do externého procesora.
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Obr. 2
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Obr. 3

Prostata

Obr. 4

