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Розробка методу диференціального аналізу даних оксігенації артеріальної
крові у здорових дорослих
Г. П. Чуйко, Є. С. Дарнапук
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Моніторинг сатурації артеріальної крові киснем (оксигенації) набули
особливої ваги внаслідок пандемії COVID-19. Пропонується новий метод
комп’ютерної обробки записів сатурації (так званих SaO2 сигналів), заснований
на вивченні диференціалів (інкрементів) від сигналів. Знаходження
диференціалу для часового ряду передбачає обчислення різності між парами
його сусідніх елементів. Диференціал є ненульовим лише у випадку якщо
елементи в парі є різними. Вивчення диференціалів разом з первинними
сигналами для набору записів (20 суб’єктів) показує, що спектр
спостережуваних рівнів сатурації крові є дискретним та обмеженим (від 2 до
10 рівнів). Окрім того, зміни рівнів сатурації (перемикання) відбуваються лише
між найближчими рівнями.
Запропоновані нові показники варіабельності сатурації крові. Це частоти
перемикань рівнів сатурації (інтенсивності подій) та інтервали поміж ними.
Встановлено що ці показники описуються статистичними розподілами
Пуассона та Ерланга відповідно. Порівняння нових показників варіабельності з
найбільш надійним статистичним – міжквартільним діапазоном – показує, що
нові показники так само передбачають поділ набору даних на три підгрупи за
величиною варіабельності. Цей поділ є статистично значущим на довірчому
рівні 0.99 в обох підходах, проте розподіл по підгрупах дещо різний у цих
методах.
Показано, що запропоновані показники варіабельності SaO2 сигналів є
масштабне інваріантними, тобто не залежать від довжини інтервалу
спостереження. Це є наслідком фрактальності позицій диференціалів на
інтервалі спостереження. Встановлені частоти перемикань для підгруп у
порядку збільшення варіабельності: (0.06, 0.11, та 0.20) Гц. Ці частоти
проявляються на спектрах Фур’є диференціалів SaO2 сигналів.
Ключові слова: оксигенація артеріальної крові, варіабельність, аналіз
диференціалів, розподіли Пуассона та Ерланга, COVID-19.
1. Вступ
Дослідження рівня оксигенації (сатурації) крові, тобто відсотку насичення
гемоглобіну киснем, суттєво активізувалися внаслідок пандемії коронавірусної
хвороби (COVID-19). Для першої стадії цього вірусного захворювання
характерною є «прихована гіпоксія» через недостатню оксигенацію крові
пацієнта [1–3]. Гіпоксія, або нестача кисню, може бути практично невиразною
для рівнів насичення близьких 90 % і нижче. Діапазон норми оксигенації для
здорових дорослих є (95–100) % [4].
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У клінічній практиці переважно уживається пульсоксиметрія – непрямий,
проте неінвазійний, недорогий та зручний метод моніторингу рівня кисню в
крові. Пульс-оксиметри – це невеличкі прилади, які кліпсою закріплюються на
пальцях, або на мочці вуха. Таким способом вимірюють так звану периферійну
оксигенацію (SpO2) [5, 6].
Значно дорожчі, інвазійні та складніші прилади, які називають
аналізаторами газів крові, або CO-оксиметрами, дозволяють прямі, надійніші та
точніші дослідження [7] Вони зокрема вимірюють так звану артеріальну
оксигенація (SaO2) і застосовуються у обладнаних медичних лабораторіях
кваліфікованим персоналом. Ці прилади також є еталонами для калібрації
пульсоксиметрів, звичайно на даних для здорових пацієнтах.
Існують певні розходження в результатах між цими двома методами, які
залежать як від діагнозу пацієнта, так і від діапазону вимірювання [8]. Зокрема,
у Манчестерському університетському госпіталі, для пацієнтів з COVID-19 та
пневмонією спостерігалося систематичне перевищення результатами СОоксиметрії (SaO2) тих даних, які були встановлені пульсоксиметрами (SpO2):
SaO2>SpO2. Середня різниця була 5.3 % при довірчому інтервалі рівному
0.95 [9]. Рекомендації [10] тримати контрольовану пулсоксиметрами сатурацію
киснем пацієнтів з COVID-19 ближче до верхньої межі діапазону (92–96) %
враховують саме цей фактор.
Зростаюча масовість вимірювань сатурації артеріальної крові киснем
потребують нових методів комп’ютерної обробки їх результатів, що зумовлює
актуальність представленої роботи.
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2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми
Варіабельність медичних сигналів є широко відомим фактом, який
віддзеркалює складний динамічний баланс живих організмів з нестабільним
оточенням, так званий гомеостазіс, що відмічалося в [11] загалом для процесів
метаболізму, а в роботі [12] конкретно для сигналів електроміографії.
Оксиметричні сигнали (SpO2 та Sao2), що наведено в [5, 6], як часові
послідовності, не є виключеннями з цієї закономірності. В роботі [5]
показується
можливість
визначення
гіпероксимії
за
допомогою
пульсоксиметрії. Варіабельність оксиметричних сигналів згадується, але
детально не досліджується. В [6] розглядаються принципи роботи
пульсоксиметрії, її точність та її можливості для визначення хвороб,
варіабельність згадується але так само детально не розглядається. Розуміння
варіабельності дає уявлення про адаптивні можливості тої чи іншої системи
життєзабезпечення організму у здоровому стані, або в стані патології.
Варіабельність денного серцевого ритму, зокрема, може бути корисним
показником патологічних станів живих істот [13].
Втім, як відмічено в [14], варіабельність сатурації крові киснем в методі
SpO2 досліджена мало і переважно не такими надійними методами, як згадана
варіабельність серцевого ритму. Зауважимо принагідно, що варіабельність
часових серій в межах методу SaO2 вивчена ще менше.
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Автори [14] вивчали ентропію та багато шкальну ентропію часових серій,
аналізували детрендовані флуктації, користуючись водночас відомими
статистичними методами. Загальний висновок такий: варіабельність є
переважно довготерміновою з деякими ознаками фрактальності. Чіткого зв’язку
між варіабельністю та віком піддослідних не встановлено. Окрім того, ознаки
фрактальності конкретно не названі і їх походження не розкрито.
Загальновідомими статистичними характеристиками варіабельності є
стандартні відхилення (дисперсії), міжквартільні діапазони та загальні розмахи
даних [15]. Втім, пряме застосування цих методів, так само як і дескрипторів
варіабельності з графіків Пуанкаре [12], наштовхується на певні труднощі, які
аналізуються в [16]. Відмінність розподілів ймовірності реальних даних від
нормального розподілу Гауса (мультимодальність, велика доля викидів, асиметрія,
тощо), змушує шукати нові, нетрадиційні способи оцінок варіабельності даних з
оксигенації крові як для SpO2 [14, 16], так і для SaO2 [17].
Зокрема в [16] пропонуються нові показники варіабельності, такі як
кількість спостережуваних рівнів сатурації крові, або ймовірність топових
(найбільш ймовірних) рівнів. Автори роботи [17] застосували техніку
диференціального аналізу первинних записів оксигенації крові і запропонували
змішаний розподіл Пуассона для опису кількості перемикань між
спостережуваними рівнями сатурації. Обидві роботи поділяють набори даних, з
якими працюють, на три складові частини (підгрупи) з суттєво різною
варіабельністю.
Практика вимагає, аби нові способи опису варіабельності, альтернативні
традиційним статистичним методам [15], були достатньо надійними та
простими для розуміння та застосування клініцистами. Окрім того, такі
способи, звісно ж, можуть бути і суто емпіричними, як в [14, 16]. Проте краще
якщо вони мають певне математико-статистичне обґрунтування, як в [17], хоча
в цій роботі намічені лише контури такого опису.
3. Мета та завдання дослідження
Метою роботи є застосування та удосконалення диференціального
(інкрементного) аналізу часових серій SaO2 [17] та його математикостатистичне обґрунтування для коректного опису варіабельності цих сигналів.
Нові, надійні показники варіабельності сатурації артеріальної крові киснем,
запропоновані на основі такого аналізу, можуть бути корисними в клінічній
практиці, зокрема під час пандемії COVID-19.
Задля досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання:
– створити рандомізований, невеликий за обсягом, набір очищених від
артефактів даних для дослідження, користуючись доступними базами медичних
даних, а також вивчити міжквартільні діапазони серій SaO2 набору даних як
найбільш надійний статистичний показник варіабельності;
– виконати комп’ютерний диференціальний аналіз для диференціалів
стосовно серій набору, встановити кількість та позиції перемикань (змін)
спостережуваних рівнів сатурації та встановити статистичний розподіл для
кількості перемикань в серії;

– визначити дистанції між позиціями перемикань (змін) в кожній серії
набору та встановити статистичний розподіл ймовірностей, який описує
дистанції між ними.
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4. Матеріали і методи дослідження
4. 1. Набір даних для дослідження
Використані дані з порталу медичних баз даних PhysioNet [18]. Детально ці
дані були описані в джерелі [19]. Біля двох тисяч (1985) записів артеріальної
оксигенації (SaO2) довжиною в одну годину при частоті дискретизації 200 Гц
були надані лабораторіями Массачусетського центрального госпіталя (США).
З цієї бази даних були випадковим чином відібрані спочатку 25 записів
довжиною у три хвилини кожна. Таким чином, кожна серія (запис) мала
довжину у 36000 відліків. Набір був перевірений на наявність артефактів і три
записи були відсіяні внаслідок їх наявності.
Ще два записи демонстрували нульову варіабельність (один з таких
фігурує в наборі даних [17]). Ці записи мали одне-єдине значення сатурації
протягом всієї своєї довжини. Вони теж були виключені з набору як своєрідний
артефакт, зумовлений обмеженою довжиною серій. Отже, загалом було
залишено 20 записів, які склали набір даних для дослідження варіабельності
SaO2. Зауважимо, що набори даних цієї роботи і [17] перекриваються, але не є
тотожними.
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4. 2. Комп’ютерна обробка серій набору даних
Рандомізований відбір записів (серій) вимірювань реалізовано програмою з
пакету «RandomTools», який входить до системи комп’ютерної математики Maple
2020 (Канада) [20]. Імпорт набору даних з бази [18, 19] здійснювався терміналом
“Cygwin64”, який є у вільному доступі на порталі PhysioNet [18]. Команди
терміналу дозволяють, зокрема, налаштувати бажану довжину записів, оскільки
портал PhysioNet обмежує цей параметр зі зрозумілих причин. Термінал також
дозволяє обрати зручний текстовий формат імпортованого файлу.
Пошук артефактів у первинно відібраних записах було проведено
програмами з програмного пакету «Statistics». Зокрема були знайдені гігантські
викиди даних (йдеться про декілька сотень значень сатурації крові киснем нижче
1 %, що фізіологічно не реально, принаймні для живих людей) в трьох записах.
Комп’ютерна обробка описаного вище набору даних також відбувалася за
допомогою програмних пакетів Maple 2020. Були використані різні пакети цієї
системи
комп’ютерної
математики:
«LinearAlgebra»,
«Statistics»,
«SignalProcessing», та «plots». Лише для виконання третього та четвертого
завдань з розділу 3 довелось написати окрему програму мовою програмування
Maple (так звану процедуру [20]).
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5. Результати дослідження часових серій SaO2
5. 1. Міжквартільні діапазони як найбільш надійний статистичний
показник варіабельності
Так звані коробкові графіки (англ. box-and-whisker plots, box plots) є зручним
засобом візуалізації варіабельності наборів даних. Вони спираються на
статистичний розподіл даних на квартілі, показуючи міжквартільний діапазон у
вигляді висоти коробок, а повний розмах даних у вигляді вертикальних ліній з
рисками («вусів»). Викиди можуть бути показані окремим точками [15, 16]. Рис. 1
показує коробкові графіки (діаграми) для описаного вище набору даних SaO2.
Коробкова діаграма переконує в існуванні щонайменше трьох підгруп у
наборі даних. Це підгрупа з малою (формально навіть нульовою)
варіабельністю, яка складається з 6 суб’єктів (IDs 1, 2, 5, 10, 15, 16). Підгрупа з
відносно великою варіабельністю (приблизно 2 %), яка налічує 6 суб’єктів (IDs
3, 6, 11, 12, 13, 14). Проміжна підгрупа, яка має середню (приблизно 1 %)
варіабельність і налічує 8 суб’єктів (IDs 4, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20). Різниця у
типових варіабельностях між підгрупами є статистично значущою на рівні
довіри 0.99.

Рис. 1. Коробкова діаграма (графік) набору даних з сатурації киснем
артеріальної крові (SaO2). Горизонтальна вісь показує ідентифікаційні коди
(IDs) суб’єктів (записів), вертикальна вісь – сатурацію у відсотках
Нульовий міжквартільний діапазон для першої підгрупи виглядає дещо
дивним на перший погляд. Втім, варто взяти до уваги кількість
спостережуваних рівнів сатурації в записах для цієї підгрупи (від 2 до 4 рівнів).
Тоді неможливість розподілу двох або трьох спостережуваних рівнів на чотири
квартілі стає зрозумілою.
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5. 2. Диференціали записів (серій) SaO2 та їх статистичний розподіл
Операція знаходження диференціалу першого порядку (інкременту) для
часового ряду передбачає обчислення різності між сусідніми парами елементів
серії (запису), починаючи з другого та першого елементів, третього та другого, і
так далі. Диференціал є ненульовим, якщо наступний елемент серії
відрізняється від попереднього. Ненульові диференціали вказують позиції, де
відбувається зміна в елементах часового ряду (серії, запису).
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Рис. 2. Записи SaO2 та їх диференціали для трьох типових суб’єктів трьох
різних підгруп: а – запис SaO2 для типового суб’єкта підгрупи з ID 5; б – запис
SaO2 для типового суб’єкта підгрупи з ID 12; в – запис SaO2 для типового
суб’єкта підгрупи з ID 3; г – диференціали записів для суб’єкту групи з ID 5; ґ –
диференціали записів для суб’єкту групи з ID 12; д – диференціали записів для
суб’єкту групи з ID 3; амплітуди даються у відсотках
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Рис. 2 показує три серії (записи) вимірювань SaO2 для трьох типових
суб’єктів з трьох різних підгруп, описаних вище, у порядку зростання
варіабельності зліва направо. Там же наведені графіки диференціалів цих трьох
серій у тому ж порядку. Кількості ненульових диференціалів є такими: 10, 22,
та 37 відповідно.
Насамперед, зауважимо однакові амплітуди для всіх диференціалів, які
приблизно дорівнюють 1 %. Це означає, що зміна (перемикання за
термінологією [17]) спостережуваного рівня сатурації можлива лише в
найближчий вищий, або ж нижчий рівень з певного обмеженого спектру таких
рівнів (від 2 до 10 для суб’єктів обраного набору даних). Отже, спектр
можливих рівнів сатурації артеріальної крові киснем може бути обмеженим і
дискретним.
Вважатимемо подією будь-яку зміну (перемикання) можливого рівня
сатурації крові. Тоді графіки диференціалів ілюструють потоки таких
дискретних подій на одному і тому ж інтервалі часу (t=3 хвилини), або відліків
(N=36000). Кількість таких подій (10–40) є малою у порівнянні з кількістю
випробувань (N), отже це рідкі події.
Кожна така подія (перемикання) незалежна від інших, тобто не має
післядії, впливу на наступні події. Кожна подія відбувається окремо від інших,
а не парами, трійками, тощо, тобто потік подій є ординарним. Нарешті,
ймовірність потрапляння того чи іншого числа подій на малий інтервал часу
t залежить тільки від довжини інтервалу t і не залежить від того, де саме на
осі часу він розташований. Отже, потік є стаціонарним.
Стаціонарний та ординарній потік подій без післядії описується
розподілом Пуассона для числа подій на довільному фіксованому інтервалі
(часу, або випробувань) [15, 17]. Зрозуміло, що інтенсивність потоку, основний
параметр розподілу Пуассона, зберігається лише в межах підгрупи. Вона
повинна змінюватися від підгрупи до підгрупи, як це видно з рис. 2.
Отож, підгрупи можна формувати, виходячи з інтенсивності потоку
перемикань, тобто підбираючи до підгрупи суб’єкти з близькими числами
подій. Саме таким шляхом було виділено три підгрупи:
– Підгрупа малої інтенсивності перемикань з середньою інтенсивністю 11
подій на серію. Вона включає сім суб’єктів (IDs 1, 2, 5, 7, 10, 15, 16). Ця група
перетинається, але не повністю тотожна описаній вище в розділі 5.1 групі з
малою варіабельністю.
– підгрупа проміжної інтенсивності перемикань з середньо інтенсивністю
21 подія. Ця група включає 9 суб’єктів (з IDs 4, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19, 20);
– підгрупа вищої інтенсивності: 37 подій в середньому. Вона включає
чотири суб’єкти (IDs 3, 9, 13, 18).
Різниця у середніх інтенсивностях подій між підгрупами є статистично
значущою на рівні довіри 0.99.
Розподіл Пуассона дає ймовірність спостереження x подій на фіксованому
інтервалі, якщо інтенсивність подій дорівнює :

P o is  x ,   

exp      

x

(1)

.

x!

Ймовірність спостереження x подій у змішаному розподілі Пуассона [21]:
для гетерогенного набору даних, який у нашому випадку складається з трьох
підгруп з різними інтенсивностями подій, можна записати у такому вигляді:
3

P x 

 ni 
  P o is  x ,  i  ,
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(2)
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де ni – кількість суб’єктів в i-й підгрупі, n=20 – повна кількість суб’єктів у
наборі даних.
Гістограми є корисним статистичним інструментом відображення даних,
дозволяючи уявити реальні розподіли ймовірностей. Для створення коректних
гістограм важливі два параметри: ширина так званого «кошику» (або «смуги»,
регулярного інтервалу гістограми) та початкова точка першого такого інтервалу
[22]. Стосовно ширини «кошику» існують певні емпіричні правила оцінки,
залежні від варіабельності та кількості даних [23]. Неоднозначність вибору
початкової точки можна усунути усереднюючи декілька (m≤10) разів зсунуті
гістограми, або ж так звані “averaged shifted histograms, ASH” [22].
Рис. 3 показує ординарну та ASH-гістограму для досліджуваного набору
даних та криві складного (змішаного) розподілу Пуассона на їх тлі.
Тримодальність фактичного розподілу ймовірностей та гетерогенність набору
даних є наочними.
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Рис. 3. Гістограми та розподіл Пуассона для досліджуваного набору даних: а –
ординарна; б – ASH (m=3); горизонтальна вісь показує кількість перемикань у
серії, вертикальна – ймовірності; криві показують ймовірності обчислені за (2)
для змішаного розподілу Пуассона
Відповідність між гістограмами та кривою складного (змішаного)
розподілу Пуассона виглядає цілком задовільною. Крива якісно вірно передає
співвідношення мод та мінімумів гістограм. Варто відмітити, що ASH

гістограма краще узгоджується з теоретичним розподілом, ніж ординарна, що
було підкреслено в [22]. Вона також точніше дає положення мод та мінімумів.
5. 3. Довжина інтервалів між перемиканнями та їх статистичний
розподіл
Математична статистика стверджує, що інтервали між подіями потоку
Пуасона описуються розподілом Ерланга [15]:
 x
n
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де x довжина інтервалу між послідовними перемиканнями; n кількість
випробувань (n=36000);  має той же зміст, що і в розподілі Пуассона (1).
Рис. 4 показує ASH-гістограму (m=3) та графік складного (змішаного)
розподілу Ерланга, отриманого аналогічно складному розподілу Пуассона.
Відповідно до центральної граничної теореми теорії ймовірностей для такого
великого значення параметру n>>1 розподіл Ерланга добре апроксимується
нормальним розподілом із середнім значенням n/ та дисперсією n/2.
Узгодження гістограми та складного розподілу Ерланга виглядає
задовільним, принаймні з якісної точки зору. Як гістограма так і теоретичний
розподіл підтверджують гетерогенність набору даних та існування в ньому
підгруп.
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Рис. 4. Діаграми: а – ASH-гістограма (m=3) довжин інтервалів між
перемиканнями; б – графік змішаного розподілу Ерланга для гетерогенного
набору даних
Математичне очікування (середнє значення) для розподілу Ерланга
дорівнюю відношенню n/, а стандартне відхилення n0.5/. У табл. 1 ці
теоретичні показники порівнюються з усередненими експериментальними в
кожній з трьох підгруп.
Можна констатувати, що середні довжини інтервалів між перемиканнями
задовільно узгоджуються з їх теоретичними оцінками. Проте, стандартні
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відхилення розрізняються на порядок і більше. Причиною є мала кількість
суб’єктів у підгрупах тому усереднені в межах підгруп величини (нижній рядок
табл. 1) мають досить великі дисперсії. Отже, уточнення цих величин, як і
середніх інтенсивностей перемикань, потребують збільшення кількості записів
(суб’єктів) у наборі даних.
Якщо інтенсивності перемикань, отримані вище для кожної з трьох
підгруп (11, 21, та 37 перемикань на 3-хвилинний інтервал спостереження
відповідно), перерахувати в частоти, то можна отримати (0.06, 0.11, та 0.20) Гц
відповідно. Ці частоти лежать у смугах F1–F2 частотної класифікації [24].
Рис. 5 представляє періодограми трьох функцій нижнього ряду рис. 2 у цих
частотних смугах.
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Таблиця 1
Порівняння теоретичних та фактичних оцінок для середніх довжин інтервалів
між перемиканнями та їх стандартних відхилень по трьом підгрупам; довжини
інтервалів та їх стандартні відхилення даються у відліках
Тип значень
Підгрупа малої
Проміжкова
Підгрупа вищої
варіабельності
підгрупа
варіабельності
Теорія
327317
17329
9865
Фактично
2806504
1758454
982105

Fo

Рис. 5. Періодограми, отримані швидким перетворенням Фур’є диференціалів
записів SaO2 показаних на рис. 2: a – типового суб’єкта підгрупи з ID 5; б –
типового суб’єкта підгрупи з ID 12; в – типового суб’єкта підгрупи з ID 3;
квадрати амплітуд Фур’є (вертикальна вісь) задані у відносних одиницях
Виявлено характерні структури: дублет піків в діапазоні (0.04–0.05) Гц на
графіку ліворуч, дублет в діапазоні (0.095–0.11) Гц на середньому графікові,
дублет в діапазоні (0.18–0.20) Гц на правому. Ширини цих діапазонів є
порівняльними з теоретичною роздільною здатністю по частоті (0.006 Гц), яка
визначається частотою дискретизації (200 Гц) та кількістю точок для швидкого
перетворення Фур’є (215<n). Діапазони частот можна вважати достатньо
близькими до наведених вище оцінок: (0.06, 0.11, та 0.20) Гц з урахуванням
величини роздільної здатності.
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6. Обговорення результатів дослідження даних сатурації киснем
артеріальної крові
Функції, показані на рис. 2, мають цікаві особливості: їх перші похідні по
аргументу (кількості відліків, або часу) дорівнюють нулю майже всюди на
інтервалі спостереження. «Майже» в цьому реченні означає: «за виключенням
дискретного набору точок (позицій) міри нуль» [25]. Цей дискретний набір
точок є позиціями перемикань, показаними на тому ж рис. 2 у нижньому рядку.
Сам по собі цей набір точок (позицій) є асимптотичне безкінечно малою
часткою всього сигналу і має виразно неоднорідну структуру, тобто є
фракталом певної Хаусдорфової розмірності сам по собі [25, 26]. Фрактальна
природа серій SpO2 відмічалася раніше в [14], а для SaO2 у роботі [17].
Фрактальна природа означає, що фрагмент такого набору, скажімо, ті
позиції, які належать лівій половині інтервалу спостереження, статистично
еквівалентний цілому набору. Отже, має ту саму інтенсивність подій
(перемикань між рівнями сатурації), або ж середній інтервал поміж ними, як і
повний набір. Таким чином, масштабування (зменшення, чи навпаки,
збільшення) довжини інтервалу спостереження не може суттєво змінити
інтенсивність перемикань, або середній інтервал поміж ними для підгруп, які
були визначені вище. Вони є інваріантами масштабування, принаймні в тому
інтервалі масштабів, для якого виконується ступеневий закон скейлінгу [26].
Отже, саме фрактальність моментів перемикань рівнів сатурації крові киснем є
ключем до розуміння отриманих результатів.
Варто відмітити узгодженість показників варіабельності, запропонованих в
цій роботі (частота перемикань та інтервали часу між ними) як між собою, так і
з міжквартільними діапазонами, найбільш надійним статистичним показником
варіабельності. Існує передбачувана сильна і негативна кореляція між кількістю
перемикань та середніми інтервалами поміж ними. Коефіцієнт лінійної
кореляції дорівнює –0.888 і є статистично значущим на довірчому рівні 0.99.
Отже, чим більшим є один показник, тим менше є інший, і навпаки.
Періодограми рис. 5 свідчать, що характерні частоти перемикань між
можливими рівнями сатурації крові киснем є малими (перші частотні смуги
класифікації [24]). З одного боку це підтверджує статистичну рідкість таких
подій. З іншого, дозволяє працювати зі значно меншими частотами
дискретизації, ніж ті, що звичайно використовуються, без втрати суттєвої
інформації про процеси перемикання рівнів оксигенації.
Отримані результати узгоджуються з результатами [16] стосовно поділу
наборів даних на три підгрупи, хоча в тій роботі розглядався інший набір даних
та аналізувалися вимірювання SpO2. Втім питома вага підгруп в наборах дещо
різна: (35, 45, та 20) % для набору даних SaO2 проти (22.5, 55, та 22. 5) % для
набору даних SpO2 [16]. Питома вага підгрупи з вишкою варіабельністю
приблизно однакова, але питомо вага підгрупи з найменшою варіабельністю
помітно менша на користь проміжної підгрупи в результатах [16]. Малі ємності
наборів (20, або 36 [16] суб’єктів) є обмеженням точності оцінок існуючих
досліджень.

Виходячи з результатів цього дослідження, а також робіт [2, 3, 14, 16, 17],
можна окреслити дві важливі проблеми для подальшого вирішення:
– чи змінюється (і як саме) спектр спостережуваних рівнів сатурації а/або
варіабельність сатурації при патологіях, зокрема важких формах COVID-19;
– чи рівномірно ризик важких форм COVID-19 розподілений по підгрупах
з різною варіабельністю. Можливо, існує більш уразлива підгрупа, зокрема
підгрупа з максимальною варіабельністю оксигенації крові.
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7. Висновки
1. Сформовано набір даних для досліджень сатурації киснем артеріальної
крові, при чому виявилося, що загальнодоступна база даних [18, 19] містить
певну кількість даних з артефактами (3 випадки з 25). Набір даних є
гетерогенним, що видно вже на коробковій статистичній діаграмі. Здорові
дорослі поділяються на три різні підгрупи за величиною варіабельності
оксигенації артеріальної крові, і цей розподіл є статистично значущим на
довірчому рівні 0.99.
2. Спектр спостережуваних рівнів оксигенації є обмеженим і дискретним, а
зміна (перемикання) рівнів може відбуватися лише між найближчими з них.
Число перемикань на інтервалі спостереження описується складним (змішаним)
розподілом Пуассона. Варіабельність оксигенації артеріальної крові може
характеризуватися масштабне інваріантними (незалежними від довжини
інтервалу спостереження) показниками, зокрема частотами (інтенсивностями,
числом) перемикань між рівнями сатурації.
3. Інтервали часу між перемиканнями підкорюються складному
статистичному розподілу Ерланга. Вони так само можуть бути масштабноінваріантними показниками варіабельності процесу оксигенації артеріальної
крові. Обидва запропоновані нові показники варіабельності добре
узгоджуються з традиційними (міжквартільними діапазонами).
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Подяка
Автори вдячні Maplesoft (підрозділ Waterloo Maple Inc., Canada) в
отриманні доступу до ліцензійної копії Maple 2020.
Результати цієї статті є частиною досліджень науково-дослідної теми
«Розробка апаратно-програмного комплексу неінвазійного моніторингу тиску
крові та частоти серцевих скорочень подвійного призначення» (номер
державної реєстрації № 0120U101266, 2020-2021), що фінансується з коштів
державного бюджету.
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