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NIRS
(Near Infra-Red Spectroscopy)

• Patří mezi nové technologie
• První použitelné NIRS přístroje

od roku 2008

• Zdrojem záření jsou IR LED diody

• Metoda založena na principu průchodu záření skrz tkáň
• V tkáni dochází k pohlcení, rozptylu

• Paralelní snímání prošlého záření detektory

• Lambert-Beerův zákon



NIRS – biofyzikální princip 

• Lambert-Beer zákon – absorbce záření je závislá na materiálových 
vlastnostech/světelná dráha
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Technologie měření

• V praxi se lze setkat se 2 metodami:

• 1) mBLL = modifikovaný Beer-Lambert zákon
• Porovnání 𝐼0 a 𝐼1
• Měření koncentračních změn (HHb, O2Hb)

• Délka optické trasy ovlivňuje výsledek rSO2

• 2) SRS = Spatial Resolved Spectroscopy
• porovnání 𝐼1 a 𝐼2
• Měření relativní koncentrace (HHb, O2Hb)

• Délka optické trasy neolivňuje výsledek rSO2
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SRS se jeví jako více senzitivní metoda měření v hlubších oblastech



NIRS monitory pro klinickou praxi

INVOS 5100 (Medtronic) FORE SIGHT (CAS Med. Sys) X-100 Equanox (Nonin Medical) 

NIRO 200nx (Hamamatsu) ROOT + O3 (Masimo) 



Porovnání NIRS monitorů

SCHNEIDER, Anna, et al. Comparison of four near‐infrared spectroscopy devices shows that they are only
suitable for monitoring cerebral oxygenation trends in preterm infants. Acta Paediatrica, 2014, 103.9: 934-938.

CONCLUSION:

The commercially available NIRS devices

showed highly significant differences in local

cerebral tissue oxygenation levels, to the

extent that the industry cannot agree on 

uniform and reproducible standards. 

Therefore, NIRS should only be used for

trend measurements in preterm infants.

Rozdíl mezi hodnotami mezi přístroji nepřesahuje 12 %, 
Nejmenší rozdíl NIRO 200nx vs. Invos 5100 < 3%



Artefakty v signálu NIRS



Artefakty v signálu NIRS

Problematika regionální oxygenace, pohybové 
artefakty + řešení, neonatologie/pediatrie

6 záznamů za posledních 10 let



Artefakty v signálu NIRS

• Pohybové artefakty

• Exogenní artefakty

• Výpadky signálu 



Artefakty v signálu NIRS

• Pohybové artefakty -> způsobené pohybem pacienta
• pohyb hlavy do stran, pohyb obočí

SCHOLKMANN, Felix; METZ, Andreas Jaakko; WOLF, Martin. Measuring tissue hemodynamics
and oxygenation by continuous-wave functional near-infrared spectroscopy—how robust are 
the different calculation methods against movement artifacts?. Physiological measurement, 
2014, 35.4: 717

ROBERTSON, Frances C.; DOUGLAS, Tania S.; MEINTJES, Ernesta M. Motion artifact removal for
functional near infrared spectroscopy: a comparison of methods. IEEE Transactions on 
Biomedical Engineering, 2010, 57.6: 1377-1387.

COOPER, Robert, et al. A systematic comparison of motion artifact correction techniques for
functional near-infrared spectroscopy. Frontiers in neuroscience, 2012, 6: 147.



Příklad filtrace

• COOPER, Robert, et al. A systematic comparison of motion artifact correction techniques for functional near-
infrared spectroscopy. Frontiers in neuroscience, 2012, 6: 147.



Příklad filtrace

• COOPER, Robert, et al. A systematic comparison of motion artifact correction techniques for functional near-
infrared spectroscopy. Frontiers in neuroscience, 2012, 6: 147.

Pro filtraci pohybových artefaktů je 
doporučováno použít filtraci typu 
Spline případně Wavelet.



Artefakty v signálu NIRS

• Exogenní artefakty

• Výpadky signálu

SCHNEIDER, Anna, et al. Benchmarking of Four Near Infrared Spectroscopy Devices for
Long Time Use in Neonates. Klinische Pädiatrie, 2018, 230.05: 240-244.

SCHMITZ, J., et al. Feasibility of long-term cerebral and peripheral regional tissue
oxygen saturation measurements. Physiological measurement, 2014, 35.7: 1349.



Artefakty v signálu NIRS

• Exogenní artefakty

• Výpadky signálu

SCHNEIDER, Anna, et al. Benchmarking of Four Near Infrared
Spectroscopy Devices for Long Time Use in Neonates. Klinische
Pädiatrie, 2018, 230.05: 240-244.

Obrovský rozsah změn mezi měřeními však ukázal, že kvalita 
měření může být vážně ovlivněna nerozpoznanými artefakty 
po vyloučení jiných možných příčin. 

Žádné zařízení nemělo spolehlivou detekci artefaktů pro 
dlouhodobá měření u velmi malých a předčasně narozených 
dětí.



Artefakty v signálu NIRS

• Exogenní artefakty

• Výpadky signálu

SCHMITZ, J., et al. Feasibility of long-term cerebral and peripheral
regional tissue oxygen saturation measurements. Physiological
measurement, 2014, 35.7: 1349.

Dlouhodobá měření NIRS rSO2 jsou proveditelná, většina 
artefaktů je způsobena chybějícími hodnotami, které jsou 
snadno rozpoznatelné.



Řešení ?

• COOPER, Robert, et al. A systematic comparison of motion artifact correction techniques for
functional near-infrared spectroscopy. Frontiers in neuroscience, 2012, 6: 147.

Pro filtraci pohybových artefaktů je 
doporučováno použít filtraci typu 
Spline případně Wavelet.



Artefakty v signálu NIRS

• Z praxe: 

• Nesprávné nalepení sondy na pacienta
• Vliv externího světla



Artefakty v signálu NIRS

• Z praxe: 

• Nesprávné nalepení sondy na pacienta
• Vliv externího světla

Jak se projeví artefakty do 
záznamů rSO2 u různých 
přístrojů?



Experiment

• Zdroje artefaktů
• Externí světlo (intenzivní světlo ve viditelné oblasti-vyšetřovací lampa)
• Nesprávně nalepená sonda

• Pohyb hlavy probanda do stran

• Použité přístroje NIRS
• SenSmart X-100
• INVOS 5100C
• ROOT O3

Sondy umístěny na referenčním materiálu



Výsledky 
SenSmart X-100



Výsledky 
INVOS 5100C



Výsledky 
ROOT O3



Shrnutí

Měřený artefakt SenSmart X-100 INVOS 5100C ROOT O3

Reference 
(Baseline)

rSO2: 81–84 %
jemné oscilace 
hodnot

rSO2: 70–74 %
jemné oscilace 
hodnot

rSO2: 68–73 %
jemné oscilace 
hodnot

Externí světlo rSO2: 83–86 %
nepatrný vzrůstající 
trend

automatické detekce 
externího světla 
přístrojem (alarm)

rSO2: 69–80 %
Nejprve pokles a poté 
vzrůstající trend

Nesprávně 
nalepená sonda

rSO2: 84–87 %
nepatrný klesající 
trend

rSO2 mezi 74–79 %
klesající trend

rSO2: 64–78 %
Výrazný klesající trend

Pohyb hlavy rSO2: 88–100 %
výrazné oscilace 

rSO2: 79–89 %
výrazné oscilace 

rSO2: 71–79%
výrazné oscilace 



Závěr

• Výskytu artefaktů nelze ve všech případech zabránit

• Osvětlení oblasti NIR senzoru ovlivňuje signál rSO2 

• Technologie monitoru INVOS rozlišuje okolní světlo – ALARM

• Pro filtraci pohybových artefaktů je doporučováno použít filtraci typu 
Spline případně Wavelet.

• Aproximace či interpolace chybějících dat?





Oxygenační indexy

• Fractional cerebral tissue
oxygen extraction
(FcTOE)

• Frakční tkáňová extrakce 
kyslíku mozkem

• Význam: relativní množství 
kyslíku odebíraného 
mozkovou tkání z arteriální 
krve

• FcTOE – reflektuje změny v 
oxygenaci mozku 
způsobené příčinami, které 
neovlivňují arteriální 
saturaci
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Fractional somatic tissue
oxygen extraction (FsTOE)

• Frakční extrakce kyslíku 
somatickou tkání

• Význam: relativní množství 
kyslíku spotřebovaného 
vnitřními orgány z arteriální 
krve
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Cerebro-splanchnic
oxygenation ratio (CSOR)

• Poměr regionální saturace 
hlavy a těla

• Význam: ukazatel 
rovnováhy mezi zásobením 
mozku a břišních orgánů
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