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Abstrakt 

Předložená dizertační práce se zabývá metodikou řízení stimulační frekvence 

kardiostimulátorů. V práci je uvedena rešerše stávajících systému řízení kardiostimulátorů, na 

základě kterých jsou definovány požadavky na navrhovanou metodiku řízení, včetně senzorů, 

používaných k měření potřebných fyzikálních či fyziologických parametrů. Práce popisuje návrh 

vlastní metodiky řízení stimulační frekvence kardiostimulátoru na základě měření fyzické 

aktivity, vlivu autonomního nervového systému a farmakologické léčby, která ovlivňuje tepovou 

frekvenci. Pro vyvození velikosti změny tepové frekvence je navržen pravidlový jazykový fuzzy 

model jako báze znalostí on-line expertního systému. Funkce systému využívá principů fuzzy 

množinové matematiky a fuzzy logiky. Implementace navrženého systému je provedena v 

prostředí Fuzzy Toolboxu MATLAB, jehož simulačními prostředky je provedeno ověření 

efektivity řešení. Jsou diskutovány možnosti realizace programu řízení tepové frekvence 

kardiostimulátoru v praktickém systému. 
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Abstract 

The thesis deals with the methodology of controlling the pacing rate pacemakers. This thesis 

presents a literature search of existing management system pacemakers, which are based on 

defined requirements for the proposed management methodology, including sensors used to 

measure the necessary physical and physiological parameters. The work describes the design of 

their own management methodology pacing rate of the pacemaker under groundling physical 

activity, the influence of the autonomic nervous system and pharmacological treatment that 

affects heart rate. For deriving the magnitude of change in heart rate is designed fuzzy rule-based 

language model as a base of knowledge of on-line expert system. The function of system uses the 

principles of fuzzy set mathematics and fuzzy logic. Implementation of the proposed system is 

implemented in the Fuzzy Toolbox MATLAB environment, the simulation engine is used to 

verify the effectiveness of the solution. There are discussed the possibilities of the program heart 

rate control pacemaker in a practical system. 
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Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka Význam 

ACE Angiotenzin konvertující enzym (angiotenzin konvertáza) 

ACEI Inhibitor ACE 

ADH Antidiuretický hormon 

ANP Anaerobní práh 

ANS Autonomní nervový systém 

AP Akční potenciál 

AT I Angiotenzin I typu 

AT II Angiotenzin II typu (způsobuje vazokonstrikci cév) 

ATP Adezintrifosfát  

AV Atrioventrikulární 

BM Bazální metabolismus 

BMR Bazální metabolický výdej (basal metabolic rate) 

CMOS Technologie výroby IO (Complementary Metal–Oxide–Semiconducto) 

CNS Centrální nervová soustava 

CRM Cardiac Rythm management 

EKG Elektrokardiogram 

GIT Gastrointestinální trakt (trávicí trakt) 

Hb Hemoglobin 

ICD Implantabilní kardioverter-defibrilátor 

LSI Integrované obvody s vysokou integrací hradel (large-scale-integration) 

MEMS Mikroelektronické mechanické syst. (Micro-Electro-Mechanical Systems) 

MO Minutový objem 

MV Minutový objem 

Ni-Cd Nikl-kadmiová sloučenina (většinou se užívá pro výrobu baterií) 

NO Oxid dusnatý 

pH Potenciál vodíku – vyjadřuje kyselost či zásaditost roztoku 

PM Kardiostimulátor (Pacemaker) 

QT Interval v EKG signálu mezi komplexem QRS a vlnou T  

QTc Korigovaný QT interval 

RAM Paměť s přímým přístupem (Random-access memory) 

ROM Typ elektronické paměti (Read-Only-Memory) 

SA Sinoatriální 

SpO2 Saturace periferní krve kyslíkem 

SvO2 Saturace venózní krve kyslíkem 

TF Tepová frekvence 

TK Tlak krve 

TKd Tlak krve (diastolický) 

TKs Tlak krve (systolický) 



 

 

  

TO Tepový objem 

TTL Tranzistorově-tranzistorová logika 

VE Ventilační ekvivalent 

WHO World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 

 

 

Seznam použitých symbolů 

 

Symbol Význam 

𝑶𝟐 Kyslík 

𝑪𝑶𝟐 Oxid uhličitý 

𝑽𝑶𝟐

′  Spotřeba kyslíku při zátěži 

𝑪𝒂++ Vápník 

𝑷𝑶𝟐
 Parciální tlak kyslíku 

𝑷𝑪𝑶𝟐
 Parciální tlak oxidu uhličitého 

𝑸𝒕
′  Minutový srdeční výdej 
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Úvod  

S rozvojem lékařské techniky se rozvíjejí možnosti lékařské diagnostiky a dnešní moderní 

medicína, také právě díky lékařské technice, dokáže diagnostikovat nejrůznější onemocnění 

s větší přesností, v dřívějším stádiu, ale současně dokáže diagnostikovat onemocnění, která před 

několika lety diagnostikovat neuměla či nemohla.  

Ruku v ruce s rozvojem diagnostiky musí jít i rozvoj terapeutických přístrojů. 

Kardiostimulační technika v posledních letech prošla poměrně značným vývojem, který 

koresponduje s možnostmi diagnostiky srdečních onemocnění. Počet implantací se za posledních 

deset let zvýšil o několik řádů. Již dávno nedostávají kardiostimulátor pouze pacienti s těžkými 

poruchami srdečního rytmu a kardiostimulátor jen s pevnou stimulační frekvencí. Dnešní 

kardiostimulátory se implantují pacientům s celou řadou různých arytmií i srdečních nemocí 

spojených se srdeční slabostí. Jde o přístroje sledující a regulující nejen trvalou, nebo přechodnou 

poruchu automacie síní i komor a upravující jejich časování, ale přizpůsobují kardiostimulaci 

okamžitým tělesným potřebám pacienta a přitom ho jen minimálně omezují. Pacient může 

sportovat, žít plnohodnotný život. Moderní kardiostimulátory tedy dokáží dynamicky reagovat na 

fyziologické potřeby organismu a stimulovat pouze v případě, kdy je to opravdu potřeba, čímž 

výrazně snižují zátěž srdečního svalu. Řízení těchto kardiostimulátorů probíhá, mimo jiné, na 

základě měření fyzické aktivity pacienta, vlivu autonomní nervové soustavy či jiných vstupních 

parametrů. 

Právě v této oblasti je prostor pro další rozvoj této problematiky. Jelikož žádný senzor není 

dokonalý, je potřeba stále hledat nové fyzikální či fyziologické parametry, které vypovídají o 

stavu a potřebách organismu, a nacházet způsoby jejich měření, na základě kterých by bylo možné 

kardiostimulátory řídit, ale také hledat nové metodiky a algoritmy jejich řízení, které budou 

účinnější a šetrnější k lidskému organismu, výsledek by se měl blížit fyziologii [A7]. 

Předložená dizertační práce se zabývá návrhem nové, doplňující metody řízení 

kardiostimulátoru na základě fyzické a psychické aktivity pacienta a dále pak vývojem algoritmu 

stanovení řídicí veličiny odvozené z měřených dat, na základě které může kardiostimulátor 

aktualizovat hodnotu stimulační frekvence. Předmětem dizertační práce je řešení problému 

stanovení dynamické změny tepové frekvence na základě aktuálního pacientova stavu, respektive 

jeho metabolických potřeb. Cílem navrženého řešení je snížení časové prodlevy mezi aktuální 

fyziologickou potřebou organismu a samotnou stimulační frekvencí kardiostimulátoru. 

Navrhovaná metoda tak koresponduje s aktuálním trendem kardiostimulační techniky, kterým je 

přiblížení se k fyziologickému kardiostimulátoru. 

Pro vyvození velikosti změny stimulační frekvence je navržen pravidlový jazykový fuzzy 

model jako báze znalostí on-line fuzzy orientovaného expertního systému. Toto řešení, 

využívající přístupů umělé inteligence, umožňuje začlenění znalostí lékařského experta do 

výpočtového algoritmu. Vyvozovací algoritmus stanoví velikost okamžité korekce tepové 

frekvence pacienta na základě vstupních proměnných, které respektují jeho fyzickou aktivitu 

pacienta, stav jeho autonomní nervové soustavy a vliv užívaných farmak. Funkce systému 

využívá principů fuzzy množinové matematiky a fuzzy logiky. Jazykový model pro stanovení 

korekce tepové (stimulační) frekvence je možno rozšiřovat o další řídicí pravidla. 

Implementace navrženého systému je provedena v prostředí Fuzzy Toolboxu MATLAB, 

jehož simulačními prostředky je provedeno ověření efektivity řešení. V závěru práce jsou rovněž 
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diskutovány možnosti realizace programu řízení stimulační frekvence kardiostimulátoru v 

praktickém systému. 
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1. Fyziologie srdeční činnosti 

Srdeční sval, myokard, je tvořen dlouhými buňkami (kardiomyocyty), které obsahují příčně 

pruhovaná svalová vlákna (myofibrily) podélně tvořená mnoha jednotkami obsahujícími 

kontraktilní elementy (sarkomery). Buňky srdečního svalu jsou jen zčásti podobné svalům 

kosterním. Na rozdíl od nich nelze srdeční sval ovládat vůlí a jiný je u nich i mechanismus šíření 

vzruchu i průběh akčního potenciálu. Svalová vlákna myokardu nemají neuromuskulární 

ploténky. K jejich dráždění dochází prostřednictvím tzv. konexonů uložených ve spojeních 

krátkých konců kardiomyocytů (interkalární disk) tvořících tak zvláštní strukturu srdečního svalu, 

„soubuní“ (synticium). Interkalární disk obsahuje jak pevné mechanické spojení kardiomyocytů 

(desmozom), tak jejich elektrické propojení (nexus s konexonem) [A26], [2]. 

horní dutá žíla

sinoatriální uzel

pravá síň

pulmonální chlopeň

atrioventrikulární uzel

trojcípá chlopeň

dolní dutá žíla

pravá komora

Purkyňova vlákna

Tawarova raménka

septum

Hisův svazek

levá komora

aortická chlopeň

levá síň

dvojcípá chlopeň

levá a pravá pulmonální tepna

srdečnice

 

Obrázek 1 Schematické znázornění anatomie srdce [A26]. 

Srdce je velmi důmyslnou mechanickou pumpou, která využívá sání (podtlak) i vypuzování 

(přetlak). Skládá se ze čtyř hlavních částí (dutin): dvou síní a dvou komor, jejichž stěny jsou 

tvořeny srdečním svalem (myokardem), svalovými přepážkami (septy) a vstupními a výstupními 

otvory opatřenými chlopněmi, které fungují jako jednosměrné dvoustavové ventily (krev jimi 

proudí v ideálním případě jen jedním směrem; mohou být otevřeny, nebo uzavřeny). Každá ze 

síní je spojena s jednou komorou. Krev je z krevního oběhu nasávána do síně, vytlačována ze síně 

do komory a poté z komory do oběhu. Krevní oběh sestává ze dvou do série zařazených systémů 

(malý, plicní a velký, systémový oběh) [A26], [2]. 

Pravá síň a komora jsou součástí malého (plicního) krevního oběhu. Do pravé síně ústí horní 

a dolní dutá žíla, kterými je přiváděna odkysličená krev z těla (viz Obrázek 1). Mezi pravou síní 

a pravou komorou se nachází trojcípá chlopeň. Pravá komora je pulmonální (semilunární neboli 

půlměsíčitou) chlopní oddělena od plicní tepny, která se záhy rozdvojuje. Vede krev k okysličení 

do levé a pravé plíce. Z plic je okysličená krev přiváděna plicními žilami do levé síně a z ní skrze 

dvojcípou chlopeň proudí do levé komory a odtud přes aortální chlopeň (semilunární, podobná 

pulmonální) do srdečnice (aorty). Z aorty je zásobován celý velký krevní oběh přivádějící 

okysličenou krev do všech tělesných orgánů. Malý (plicní) oběh je nízkotlaký hydraulický systém 

(do 15 mmHg), zatímco velký oběh je vysokotlaký (normálně do 130 mmHg), proto je svalstvo 

levé části srdce mohutnější [A26], [2]. 
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Vlastní srdeční sval je tvořen třemi vrstvami, které jsou důmyslně spirálovitě obtočeny 

kolem síní a komor, což zvyšuje účinnost jejich stahů (kontrakce). Sílu kontrakce komor, zejména 

levé, ovlivňuje několik fyzikálních faktorů. „Předpětí“ srdečního svalu (preload) je dáno 

naplněním komory na konci jejího plnění (end-diastolický objem). Podle Frank-Starlingova 

zákona je stah silnější, je-li předpětí větší. Dále to je „dotížení“ (afterload), což je napětí ve stěně 

svalu v době jeho kontrakce. Je dáno sumou sil, které působí proti kontrakci komory (tlak v aortě, 

který musí být překonán, tloušťka svalu komory a její velikost – Laplaceův zákon). Čím vyšší je 

afterload, tím vyšší je spotřeba kyslíku a tím horší je prokrvení myokardu. 

Pro harmonickou a účinnou funkci srdečního čerpadla je velmi důležitá časová posloupnost 

kontrakce jednotlivých srdečních oddílů. Nejprve dochází ke stahu síní, po něm, po krátké pauze, 

následuje stah komor. Fázi stahu, kontrakci svalových vláken, nazýváme systolou, které však 

předchází diastola, ve které se plní srdeční dutiny. Jak diastolická, tak systolická fáze srdečního 

cyklu je řízená mechanismem nazývaným „spřažení excitace s kontrakcí“. Jde o velmi složité děje 

popisované v oboru fyziologie, elektrofyziologie, elektrochemie i v biomedicíně [2]. 

Excitace je generování a předávání podráždění. Generátory excitace jsou vysoce 

specializované srdeční buňky nadané automacií (srdce má svůj vlastní generátor zajišťující jeho 

rytmicitu, základní srdeční frekvenci, a má dokonce i generátory záložní). Generátorem excitace 

může být také jiná energie, například kardiostimulační impulz, ale také mechanické podráždění 

(úder do hrudníku). Ostatní (neautomatické) srdeční buňky (kardiomyocyty) jsou na přijetí 

excitace a kontrakci připraveny, a to vytvořením „membránového potenciálu“. Srdeční buňka 

svou metabolickou činností za spotřeby energie a kyslíku cestou „iontových membránových 

pump“ vytváří vně a uvnitř buňky trvale rozdílnou koncentraci natriových a kaliových iontů. Tím 

vznikne mezi vnitřní a zevní stranou její membrány napětí okolo -100 mV. Excitace buňky je z 

pohledu membránového napětí jeho rychlá změna až do opačné polarity (depolarizace) a průběh 

celé této změny lze popsat tzv. „akčním potenciálem“ (AP). Začátek AP je rychlá depolarizace 

membrány (fáze 0 a 1), a poté se elektrické poměry membrány vrací do výchozího stavu, což 

nazýváme fází repolarizace. Rozvádění excitace po celém srdci je vlastně předávání startu 

akčního potenciálu z jedné excitované, tj. depolarizované buňky na druhou. Časovou posloupnost 

šíření excitace a kontrakce svalových skupin zajišťuje „převodový systém srdeční“. Ten sestává 

ze shluků zmíněných automatických buněk (uzlů) a vodivých drah podobných kabeláži. Buňka 

vodivých drah podráždění přijme a předá ho buňce, s níž sousedí a s níž je na krátkém konci 

spojena konexonem. Buňka kardiomyocytu obsahující myofibrily podrážení přijme, předá ho v 

synticiu buňce sousední, ale také ho převede na kontrakci, tj. předá pokyn k reakci kontraktilních 

elementů sarkomer myofibril, kterými jsou bílkoviny „aktin“ a „myosin“ (vlastní spřažení 

excitace s kontrakcí). Velikost stahu svalu je pak dána součtem malých šroubovitých posunů 

kontraktilních elementů (aktinu po myosinu) v sérii zapojených sarkomer a počtem v sérii 

zapojených kardiomyocytů se svalovými vlákny. 

Doba trvání akčního potenciálu je u srdečních buněk podstatně delší než u buněk kosterního 

svalstva, což je dáno existencí fáze 2 AP (fáze plató). Její podstatou je zpomalení repolarizace 

buňky pomalým tokem kationtu kalcia do intracelulárního prostoru. Prodloužení repolarizace má 

dva důležité důvody. Prvním je určitá elektrická bezpečnost řádné funkce kardiomyocytů, které 

musí být chráněny před případným velkým počtem excitačních impulzů, proto je v repolarizační 

fázi srdeční buňka nedráždivá (refrakterní fáze AP) a druhým důvodem je potřeba ponechat 

dostatečný čas pro plnění srdečních dutin krví. S repolarizací totiž souvisí na makroúrovni fáze 

uvolnění, relaxace svalových vláken a svalu (diastola). Mechanická odezva na elektrickou 
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depolarizaci i repolarizaci srdečních buněk je poněkud zpožděná. Hovoříme také o elektrické a 

mechanické systole a diastole síní či komor. Pokud ke stahům síní a komor dochází chaoticky, 

bez synchronizace, srdeční pumpa nepracuje správně, je málo účinná až neúčinná. Dalším 

důvodem špatného fungování srdeční pumpy mohou být vady chlopní (zúžení nebo 

nedomykavost, tj. netěsnost), špatné zásobení kyslíkem a živinami (např. při ucpání koronárních 

tepen), poruchy tvorby a přenosu akčního potenciálu (arytmie). 

Již zmíněné automatické buňky převodového systému srdečního se od ostatních liší tím, že 

jejich membránový potenciál není nikdy v klidu, ale po dosažení určitého nejvyššího potenciálu 

(okolo -60 mV) se okamžitě tento potenciál snižuje (fáze spontánní pomalé depolarizace) a po 

dosažení tzv. „prahové hodnoty“ dojde k rychlé depolarizaci (fáze 0 AP). Rychlost pomalé 

depolarizace shluku automatických buněk sinusového uzlu tak určuje spontánní normální tepovou 

frekvenci každého jedince. Tento periodicky vznikající akční potenciál automatických buněk je 

podstatou rytmicity a existence srdečního rytmu. 

Frekvence srdečních stahů je však nervově a hormonálně regulována. Samostatné pokyny 

ke stahu se ale prostřednictvím nervů nepřenášejí, srdce má své vlastní generátory automacie, 

shluky automatických buněk v uzlech. Za normálního stavu vznikají podněty pro stah v 

sinusovém (sinoatriálním) uzlu, asi 15 mm velkém shluku automatických buněk, který je 

lokalizován v blízkosti horní duté žíly (viz Obrázek 2). Ním generovaná tepová frekvence je v 

klidu asi 70 tepů/min. Odtud se akční potenciál šíří svalovinou síní do síňokomorového 

(atrioventrikulárního) uzlíku uloženého v přepážce mezi síněmi a komorami. V oblasti 

atrioventrikulárních chlopní vykazuje myokard sníženou elektrickou vodivost, neboť se zde 

nachází izolační bariéra z fibrózní tkáně. Ta zabraňuje přímému přenosu podráždění ze síní na 

komory. Naopak snadnou cestu pro šíření excitace (akčního potenciálu) představuje na 

síňokomorový uzel navázaný „Hisův svazek“, probíhající v komorové přepážce (septu), který se 

rozděluje na dvě „Tawarova raménka“ (levé a pravé). Z těchto ramének vybíhají drobnější 

zakončující vodivá vlákna převodového systému, nazývaná „Purkyňova vlákna“, která rozvádějí 

podráždění po celé komorové svalovině [A26]. 

sinoatriální uzel

atrioventrikulární uzel

Purkyňova vlákna

pravé Tawarovo raménka

Hisův svazek

leve Tawarovo raménka

Purkyňova vlákna

 

Obrázek 2 Anatomické umístění převodního systému srdečního [A26]. 

Rychlost šíření vzruchu po pracovním myokardu se pohybuje od 0,3 do 1 m/s. Převodní 

systém vede vzruch rychleji 1–4 m/s. Výjimkou jsou S-A uzel a především A-V uzel. V těchto 

buňkách se vzruch šíří rychlostí 0,02–0,1 m/s. 
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1.1 Regulace srdeční funkce 

Regulační systémy v srdci působí podle klasického dělení na jeden nebo více z následujících 

dějů v srdci [9]: 

 Srdeční frekvence – její ovlivnění se nazývá chronotropie (automacie). 

 Síla srdeční kontrakce – její ovlivnění se nazývá inotropie (stažlivost). 

 Rychlost šíření a síňokomorový převod – jeho ovlivnění se nazývá dromotropie 

(vodivost). 

 Vzrušivost myokardu – její ovlivnění se nazývá bathmotropie (dráždivost). 

Toto rozdělení má význam především pro hodnocení účinků různých léků na srdeční činnost 

a její jednotlivé složky. Fyziologicky je však nejdůležitější veličinou, která vyjadřuje funkci 

srdce, minutový srdeční výdej. 
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Obrázek 3 Změny tlaku krve v závislosti na tepové frekvenci se zátěží [9]. 

1.1.1 Minutový srdeční výdej 

Zdravé srdce je schopné měnit množství přečerpané krve v poměrně velkém rozsahu. 

Minutový výdej (MV) srdce (tj. množství krve, které jedna komora přečerpá za minutu) se může 

v případě potřeby zvýšit více než pětkrát oproti klidové úrovni, kdy činí minutový objem (MO) 

asi 5 l/min. Při jednom stahu totiž vypudí komora asi 70 ml krve (TO – tepový objem) a počet 

stahů za minutu je v klidu 70– 80. Vynásobením obou hodnot pak dostaneme hodnotu minutového 

srdečního objemu: 

 

      / min / minMV l TO ml TF tepů   (1.1) 

 

Nejvýznamnějším mechanismem zvýšení minutového srdečního výdeje při zátěži je zvýšení 

srdeční frekvence. Ta při maximální zátěži stoupne až na 180–220 tepů za minutu. Zvýšení 

srdeční frekvence však neznamená pouze více tepů za jednotku času, ale současně se mění také 

poměr mezi trváním systoly a diastoly. Zatímco systola se zkracuje s rostoucí srdeční frekvencí 

jen málo, diastola se zkracuje podstatně. Proto také, když stoupne srdeční frekvence nad kritickou 

hodnotu (tzv. kritická frekvence, obvykle odpovídá hodnotě 180–200 tepů/min), začne váznout 

diastolické plnění komor a s dalším zvýšením frekvence už minutový výdej neroste. 
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Obrázek 4 Schéma Fickova principu [14]. 

Minutový výdej je důležitým ukazatelem čerpací práce srdce, a proto je potřeba mít možnost 

jej měřit. Metoda jeho stanovení se nazývá Fickův princip. Tento princip vychází ze zákona o 

zachování hmoty a jeho význam je zřejmý z obrázku výše (viz Obrázek 4). 

Protože minutový výdej srdce je určován jak srdeční frekvencí, tak velikostí tepového 

objemu, je možné řízení minutového výdeje rozdělit: 

 řízení srdeční frekvence, 

 řízení tepového objemu, 

Na obrázku (viz Obrázek 5) je uvedeno blokové schéma, které přehledně znázorňuje 

mechanismy řízení srdečního výdeje. 

SRDEČNÍ VÝDEJ

tepová frekvence tepový objem

kontraktilita

vegetativní 
nerv. systém

humorální 
regulace

post-ES 
potenciace

Frankův - 
Starlingův 

mechanizmus

tepová 
frekvence

zevní řízení vnitřní řízení  

Obrázek 5 Mechanismy řízení minutového srdečního výdeje [15]. 

1.1.2 Řízení srdeční frekvence 

Řízení srdeční frekvence je téměř výlučně nervové. SA uzel, který je normálně za srdeční 

frekvenci zodpovědný, je pod neustálým tonickým vlivem vegetativního nervového systému. 

Zvýšení tonu sympatiku přitom srdeční frekvenci zrychlí, zvýšení tonu parasympatiku zpomalí. 

U zdravého jedince převažuje za klidových podmínek vliv parasympatiku: medikamentózní 

blokáda parasympatiku TF zvýší, blokády sympatiku naopak sníží. Při blokádě obou systémů je 
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TF okolo 100 tepů za minutu, tedy vyšší než by normálně při plné funkci vegetativního nervstva 

byla. Obrázek 6 zobrazuje vliv sympatiku a parasympatiku na srdeční výdej. 

Parasympatikus působí obecně na srdeční činnost takto: 

 negativně chronotropně – zpomaluje srdeční frekvenci 

 negativně inotropně – snižuje sílu srdeční kontrakce 

 negativně dromotropně – zpomaluje síňokomorový převod 

 negativně bathmotropně – snižuje vzrušivost myokardu 

 

Sympatikus vykazuje obecně účinek opačný, na srdce působí: 

 pozitivně chronotropně – zrychluje srdeční frekvenci 

 pozitivně inotropně – zvyšuje sílu srdeční kontrakce 

 pozitivně dromotropně – zrychluje síňokomorový převod 

 pozitivně bathmotropně – zvyšuje vzrušivost myokardu 

 

SRDEČNÍ VÝDEJ

tepová frekvence tepový objem

SA uzel komorový myokard

tonus parasympatiku tonus sympatiku

+- +

 

Obrázek 6 Účinek sympatiku a parasympatiku na minutový srdeční výdej [15]. 

Srdeční tepová frekvence může být ovlivněna také změnou tlaku krve. Vliv tlaku krve na TF 

je zprostředkován baroreceptorovými reflexy. Zvýšení TK zaznamenané baroreceptory v oblouku 

aorty a v karotických sinech tlumí obecně sympatikus a jedním z důsledků je také pokles TF. 
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Obrázek 7 Hlavní mechanismy řízení tepové frekvence [15]. 

Výše uvedený obrázek (viz Obrázek 7) zobrazuje zapojení sympatiku a parasympatiku do 

procesu řízení tepové frekvence, Obrázek 8 pak představuje jeho přímý vliv na tepovou frekvenci. 
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Obrázek 8 Efekt blokády parasympatiku a sympatiku na srdeční tepovou frekvenci [14]. 

1.1.3 Řízení tepového objemu 

Zvýšení tepového objemu (TO) může v podstatě nastat dvojím mechanismem: Síla 

myokardiální kontrakce závisí na počtu interakcí mezi aktinem a myozinem. Ke zvýšení počtu 

těchto interakcí může dojít buď zvýšeným počtem volných aktivních míst na aktinových vláknech 

v důsledku větší cytosolové koncentrace kalciových iontů, nebo zvýšeným počtem myozinových 

hlavic, které jsou v kontaktu s aktinovým vláknem: 

 zvýšení kontraktility (tedy zvýšení inotropie) – bývá také nazýváno jako 

homeometrický mechanismus regulace síly stahu (homometrická regulace = změna 
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kontraktilní síly daná zvýšenou dostupností 𝐶𝑎++ a zvýšené sensitivity myofilament 

k vápníku. Nezávisí na změnách délky sarkomery. Je zde vnitřní omezení dané 

dostupností vápníkových zdrojů – příkladem může být účinek sympatiku na 

myokard. 

 zvýšení přetížení (zvýšeným žilním návratem) – tento mechanismus je dán 

skutečností, že prodloužení výchozí délky myokardiální sarkomery zvyšuje počet 

interakcí mezi aktinem a myozinem (a počet těchto vazeb určuje sílu 

kontrakce – čím více vazeb, tím větší síla). Tento jev popisuje Frankův - Starlingův 

mechanismus: 

Komory jsou uspořádány sériově – jejich minutové objemy (MO) musí být stejné. Protože 

komory tepou ve stejné frekvenci, musí být rovnováha mezi jejich MO udržována zajištěním 

odpovídajících tepových objemů. To je zajištěno Starlingovým zákonem: stoupne-li např. TO 

(tepový objem) pravé komory, začne do levé komory přitékat více krve, zvětšení její náplně vede 

ke zvýšení jejího TO a MO obou komor se vyrovná [15]. Obrázek 9 znázorňuje jednotlivé 

determinanty, které mají vliv na tepový objem srdce. 

TEPOVÝ OBJEM

střední arteriální tlak 
(afterload)

výchozí délka sarkomery

objem komory na konci 
diastoly (preload)

kontraktilita

tonus sympatiku, 
adrenalin

Množství Ca2+ 
v cytosolu

tlak v předsíni

síla předsíňové 
kontrakce

žilní návrat

centrální žilní tlak

trvání fáze plnění komor

 

Obrázek 9 Souhrn determinant tepového objemu [15]. 

Pro zabezpečení oběhu krve, pro trvalé proudění krve v cirkulaci správným směrem, je 

rozhodující rozdíl tlaků: tok krve je určován tlakovým gradientem, jinými slovy krev může téci 

jen z místa vyššího do místa nižšího tlaku. Základem řízení cirkulace je tedy řízení tlaku krve. 

Faktory, které určují hodnotu arteriálního tlaku krve, je zjednodušeně možné rozdělit do 

dvou základních skupin: 

 faktory fyzikální (objem krve v tepenném systému, poddajnost tepen) 

 faktory fyziologické (čerpací výkon srdce, periferní odpor) 
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1.2 Poruchy regulace srdeční funkce 

Poruchy srdečního rytmu, odborně nazývané arytmie, jsou jedním z nejčastějších srdečních 

onemocnění nejen u nás, ale i ve světě. Jako důsledky předčasně přicházejících stahů, 

abnormálních rytmů nebo poruch vedení elektrických impulsů v srdci způsobují celou řadu obtíží. 

Navíc arytmie mohou být projevem závažného strukturálního onemocnění srdce (nedokrveností 

srdečního svalu, zbytnění jeho svaloviny či jiného postižení, chlopenních vad). Arytmiemi trpí 

jak muži, tak ženy. 

U osob, jejichž srdce selhává v důsledku prodělaného infarktu myokardu či zánětu srdečního 

svalu, může dojít k náhlé srdeční zástavě, bezvědomí a bez okamžité pomoci ke smrti. Příčinami 

náhlých úmrtí jsou hlavně nebezpečné arytmie! Arytmie lze přitom naprosto bezbolestně zachytit 

monitorováním elektrokardiogramu – EKG. Většinou se však ukáže, že je nutné monitorovat 

srdce dlouhodobě. Při jednorázovém natočení EKG může být nález normální. Ale až delší 

monitorování, nebo přímé zachycení obtíží speciálním monitorovacím zařízením arytmii odhalí 

[4], [5], [26]. 

Níže uvedená tabulka (viz Tabulka 1) uvádí stručný přehled arytmií. 

Arytmie

Poruchy tvorby vzruchu Poruchy vedení vzruchu

Sinusové

Sinusová tachykardie
Sinusová bradykardie
Sinusová arytmie
Sinusová zástava (sinus arrest)
Syndrom chorého sinu (sick sinus syndrom)

Supraventrikulární

Supraventrikulární extrasystoly
Síňová tachykardie (fokální, multifokální)
Atrioventrikulární nodální reentry tachykardie (typická, atypická)
Atrioventrikulární reentry tachykardie (ortodomní, antidromní)
Síňové tachykardie typu makroreentry (typický a atypický flutter síní)
Fibrilace síní
Junkční rytmus

Komorové

Komorová asystolie
Indioventrikulární rytmus
Komorové extrasystoly
Komorová tachykardie
Torsade de pointes
Fibrilace komor

Sinoatriální blokáda I. – III. Stupně
Atrioventrikulární blokáda I. – III. Stupně
Raménkové blokády
Fascikulární blokády

 

Tabulka 1 Přehled arytmií [11]. 

Jak bylo zmíněno již výše, srdce se normálně stahuje asi 60 až 100krát za minutu. Tento 

normální rytmus se nazývá sinusový rytmus. Někdy i za běžných okolností pracuje srdce pomaleji 

(například ve spánku), nebo rychleji (například při fyzické zátěži či psychickém vypětí). Při 

srdečních arytmiích může být rytmus srdce abnormálně pomalý, pak se jedná o bradyarytmie 

(řecky brados = pomalý), nebo naopak rychlý, a poruchám rytmu se pak říká tachyarytmie (řecky 

tachos = rychlý). 
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Jelikož se jedná o základní a nejčastější poruchy srdeční funkce, je v níže uvedeném textu 

stručně popsána jejich přesnější charakteristika. 

1.2.1 Bradyarytmie 

Bradyarytmie, chronicky příliš nízká srdeční frekvence, byla jako první porucha srdečního 

rytmu úspěšně ošetřena elektrickou stimulací. K tomuto účelu byl vyvinut kardiostimulátor. 

Vyskytují se však komplexní choroby, u kterých sice srdce tluče chronicky příliš pomalu, a přesto 

je ohroženo epizodami rychlé tachyarytmie, tedy flutterem síní, nebo fibrilací síní. 

Při bradyarytmiích se buď tvoří elektrický vzruch v sinusovém uzlu pomalu, nebo s 

přestávkami (onemocnění sinusového uzlu), nebo je porušeno jeho vedení přes síňokomorový 

uzel do komor (tzv. síňokomorová blokáda) [4], [5], [6]. 

1.2.2 Tachyarytmie 

Zrychlená srdeční činnost, flutter komor nebo fibrilace komor, jsou často vyvolány 

extrasystolou. Extrasystola je mimořádný srdeční stah předcházející normální rytmus, jakoby 

srdce „klopýtalo“.  

Tento přídavný stah srdce však není vyvolán impulsem ze sinusového uzlu, nýbrž svalová 

vlákna přijmou řídicí impulz, který se vytvoří v automatických buňkách převodního systému 

srdečního uložených v komorách. Člověk se zdravým srdcem se s extrasystolou lehce vyrovná. 

Oproti tomu však může u poškozeného srdce dojít k tomu, že impuls ze sinusového uzlu 

„nedokáže obnovit pořádek“. Doba mezi vznikem impulsu a stahem srdce je pak příliš krátká k 

tomu, aby stačily proběhnout jednotlivé fáze kompletního srdečního stahu. 

Při tachyarytmiích se buď začne vytvářet elektrický vzruch s vyšší frekvencí v jiném místě 

než v sinusovém uzlu a odtud je aktivován zbytek srdce, nebo může za určitých podmínek 

elektrický impulz kroužit po různě velkém okruhu kolem dokola – například kolem vazivové 

jizvy, která vznikne v důsledku jiného onemocnění srdce (například infarktu myokardu). Je-li 

zdrojem tachyarytmie svalovina síní nebo se současnou účastí síňokomorového uzlu, nazývá se 

tachyarytmií supraventrikulární – tedy nad úrovní komor. Naopak pochází-li porucha srdečního 

rytmu ze svaloviny komor, označuje se jako tachyarytmie komorová [4], [5], [6]. 

 

V současné době je medicína schopná diagnostikovat celou řadu srdečních poruch a 

onemocnění srdce, jejichž základní dělení bylo uvedeno v této kapitole. Ruku v ruce 

s diagnostikou těchto poruch by měla také jít jejich léčba a terapie. Jednou z možností léčby těchto 

poruch je použití přístrojové techniky, která zajišťuje elektroterapii srdečního svalu, tedy 

kardiostimulační či defibrilační technika.  

Počet obyvatel se srdečním onemocněním se stále zvyšuje, čemuž také odpovídá zvyšující 

se počet implantovaných přístrojů. Je tedy zřejmé, že kardiostimulační technika nabývá na 

významu a je kladen velký důraz na její další rozvoj. Následující kapitola stručně popisuje 

základní typy kardiostimulační techniky, režimy stimulace a nastiňuje další směr možného vývoje 

této techniky.  

 



 

 

- 13 - 

2. Kardiostimulace a její řízení 

Vývoj kardiostimulační techniky úzce souvisel s objevy v oblasti elektřiny a později 

elektronických součástek a materiálů. První zevní kardiostimulátory se objevily počátkem 30. let 

v USA. Jednalo se o přístroje na kliku s pružinovým pohonem, který otáčel magnetem, a tím se 

indukoval elektrický proud [11]. 

K prvnímu použití implantabilního kardiostimulátoru u člověka došlo roku 1958 ve Švédsku. 

Napoprvé kardiostimulátor fungoval několik hodin. Systém se skládal z ocelové elektrody, která 

byla implantována epimyokardiálně. Vlastní kardiostimulátor byl vybaven Ni-Cd baterií a 

zapouzdřen v epoxidové pryskyřici [11]. 

2.1 Proces kardiostimulace (kardiostimulátor) 

Kardiostimulátor je elektronické zařízení, generátor elektrických impulsů, který má za úkol 

nahradit vlastní řídicí systém srdce v případě jeho poruchy. Některá srdeční onemocnění, např. 

porucha tvorby a vedení vzruchu v srdečním svalu, mají za následek snížení tepové frekvence, a 

tím omezení zásobování tkání kyslíkem, což způsobuje nepravidelnou srdeční činnost, nebo také 

neschopnost samostatné srdeční aktivity. V těchto případech se používá elektrických impulsů k 

srdeční stimulaci. Tyto impulsy jsou generovány různými typy kardiostimulátorů [A26], [11]. 

Kardiostimulaci můžeme rozdělit: 

 nepřímou 

 přímou: 

o krátkodobou (stimulátor vně těla pacienta) 

o dlouhodobou (stimulátor umístěn pod kůži těla pacienta) 

Kardiostimulátory je možno dělit podle různých hledisek. Přehled dělení implantabilních 

přístrojů je pak uveden na obrázku (viz Obrázek 10). Podle doby trvání stimulace se používají: 

 stimulátory pro krátkodobé použití 

 stimulátory pro dlouhodobé použití 

Dalším kritériem je chování stimulátoru ve vztahu k činnosti srdce. Z tohoto hlediska 

stimulátory dělíme: 

 neřízené 

 řízené 

 

Biventrikulární
(CRT-P)

Kardiostimulátory
(PM)

Jednodutinové

Se senzorem

Bez senzoru

Dvoudutinové

Se senzorem

Bez senzoru

Biventrikulární
(CRT-D)

Jednodutinové
(VR)

Implantabilní kardiovertery-defibrilátory
(ICD)

Dvoudutinové
(DR)

 

Obrázek 10 Rozdělení implantabilní kardiostimulační techniky [11]. 
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Jiným kritériem by mohl být způsob přivedení stimulačních impulsů k srdci. 

Nejjednodušším kardiostimulátorem je stimulátor s pevnou opakovací frekvencí. Naopak 

nejsložitější jsou stimulátory řízené a programovatelné, které vhodným způsobem reagují na 

změněnou činnost srdce [A26]. 

2.1.1 Kardiostimulace nepřímá 

Používá se při náhlých zástavách srdeční činnosti. Elektrody se přikládají na hrudník 

pacienta, nebo se jedna z nich zavede do jícnu co nejblíže k srdci. Amplituda impulsů je 

50, 100, 300 𝑉 / 50 ÷ 300 𝑚𝐴. Při nedokonalém dotyku elektrod je možnost popálení kůže. 

Nevýhodou je i stimulace přilehlých svalů, kdy většina proudu teče přes okolní tkáň. Tato metoda 

se v praxi příliš nepoužívá [A26], [11]. 

2.1.2 Kardiostimulace přímá 

Stimulační elektroda je zavedena do pravé komory. Referenční elektrodu tvoří titanové 

pouzdro kardiostimulátoru. Amplituda stimulačního impulsu je řádově v jednotkách voltů (10 ÷

60 𝑚𝐴), šířka pulsu je nejčastěji okolo 1 𝑚𝑠. Rozsah opakovací frekvence 30 ÷ 150 𝑖𝑚𝑝/𝑚𝑖𝑛. 

(standard 72 𝑖𝑚𝑝/𝑚𝑖𝑛). Tato stimulace může být krátkodobá, nebo dlouhodobá. Krátkodobá 

stimulace se používá pro zjišťování optimálních parametrů stimulačních impulsů [A26], [11]. 

2.1.3 Konstrukční uspořádání kardiostimulátorů 

Požadavky na něj kladené bezprostředně souvisí s dobou stimulace. Stimulátory pro 

krátkodobé použití jsou umístěny vně těla pacienta, jejich geometrické rozměry nejsou omezeny, 

rovněž požadavky na napájecí zdroje nejsou zvláštní. V některých případech to mohou být velmi 

složitá zařízení [A26].  

2.1.4 Kardiostimulátory pro dlouhodobé použití 

Jsou konstruovány jako implantabilní a celý systém – stimulátor se zdrojem, včetně 

elektrody, je uvnitř těla pacienta. Proto musí mít stimulátor malé rozměry, vhodný tvar a jeho 

napájecí zdroj, který není možný vyměnit. Dále musí umožňovat co nejdelší funkci přístroje. 

Přísné jsou i požadavky na nepropustnost implantabilních kardiostimulátorů. První stimulátory 

byly zalévány do epoxidové pryskyřice. Současné kardiostimulátory jsou uzavřeny v kovových 

pouzdrech. 

Kardiostimulátory tohoto typu jsou vždy implantabilní. Typ použitého stimulátoru závisí na 

druhu poruchy tvorby a převodu vzruchů. Můžeme je rozdělit: 

 neřízené 

 řízené 

o P vlnou (inhibované nebo spouštěné) 

o R vlnou (inhibované nebo spouštěné) 

o senzorem aktivity pacienta 

 

Další kapitola stručně pojednává o základních typech řízení kardiostimulátorů a popisuje 

jejich základní principy. Jsou zde uvedeny pouze principy řízených kardiostimulátorů, nikoliv 

kardiostimulátorů neřízených [A26]. 
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2.2 Řízení procesu kardiostimulace (řízení kardiostimulátoru) 

Kapitola stručně popisuje základní principy řízení kardiostimulátorů, které často bývají 

doplněny o snímání dalších parametrů, které mohou ovlivnit stimulační frekvenci 

kardiostimulátoru. Tyto jsou však uvedeny až v dalším textu (viz kapitola 2.3.3). 

2.2.1 Kardiostimulátory řízené P vlnou 

Vlna P je snímána elektrodou umístěnou v pravé síni srdce. Druhá elektroda (stimulační) je 

zavedena do pravé komory. Po zjištění P vlny následuje zpoždění asi 120 𝑚𝑠, než se vyšle 

stimulační impuls (viz Obrázek 11). Třetí elektroda, společná pro stimulaci i pro snímání, je 

umístěna přímo na kovovém pouzdru stimulátoru. Tento typ kardiostimulátoru v podstatě 

nahrazuje porušený převodní systém srdce (spojení mezi sinusovým a síňokomorovým uzlíkem) 

a zachovává synchronní činnost síní a komor. 

0

EKG
P

TR

P

TR

P

TR

zpoždění 
120 ms

 

Obrázek 11 Stimulační pulzy odvozeny od P vlny [A26]. 

V podstatě vykonává funkci protézy nahrazující porušený převodový systém. Tento způsob 

řízení má smysl pouze tehdy, je-li síňová aktivita normální, tj. činnost síní se zrychluje, nebo 

zpomaluje úměrně tělesné námaze. V řadě případů však existuje nesprávná činnost sinusového 

uzlíku.  

Na tuto skutečnost musí kardiostimulátor reagovat. Jestliže poklesne opakovací frekvence P 

vlny pod určitou mez, vnutí stimulátor srdci svůj kmitočet. V tomto případě je však stimulace 

asynchronní, protože od této meze pracuje stimulátor jako stimulátor s pevnou opakovací 

frekvencí a stimuluje pouze komory. U některých typů stimulátorů je možný i jiný režim činnosti. 

Jestliže je stimulátor řízený P vlnou konstruován tak, že umožňuje stimulaci síní i komor, může 

být i v případě neexistující vlny P stimulace synchronní. 

Stimulátor pracuje v tomto případě tak, že vyšle nejdříve stimulační impuls do síně. 

S časovým zpožděním odpovídajícím rychlosti šíření vzruchů v převodním systému vyšle 

stimulační impuls do komor [A26]. 

2.2.2 Kardiostimulátory řízené R vlnou (inhibované) 

Popisovaná metoda je nejběžnější druh kardiostimulace, nazývána též kardiostimulace 

„on demand“ (na požádání). Pro snímání R vlny a stimulaci komor slouží jediná elektroda, 

zavedená do pravé komory. Tento typ kardiostimulátoru pracuje tak, že pokud tepová frekvence 

přesahuje předem zvolený práh, stimulační impulsy nevysílá, přístroj je inhibován (utlumen). 

Jestliže však tepová frekvence poklesne pod tento práh, vnutí přístroj srdci svůj rytmus, je vyslán 

stimulační impuls. Po vyslání stimulačního impulsu následuje refrakterní doba přístroje (asi 

300 𝑚𝑠), kdy přístroj nepřijímá žádné signály do vstupu [A26]. 
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Obrázek 12 Vzájemný vztah mezi stimulačními impulsy a odezvou srdce u stimulátoru 

řízeného R vlnou (inhibovaného) [A26]. 

Stimulace je řízena tak, že je měřen vždy předchozí R – R interval, přičemž je jedno, jestli 

stah komor byl vyvolán samovolnou činností srdce, nebo stimulačním impulsem. Následuje 

měření dalšího intervalu. Nemůže tedy dojít k interferenci rytmů (viz Obrázek 12). 

2.2.3 Kardiostimulátory řízené R vlnou (spouštěné) 

Kardiostimulátor se vyznačuje velkou citlivostí. Další možností, jak odstranit nebezpečnou 

interferenci rytmů, je přizpůsobit činnost stimulátoru činnosti srdce synchronizací, a to R vlnou. 

Jediná elektroda, zavedená do pravé komory, slouží jak ke snímání, tak i ke stimulaci. 

Poklesne-li frekvence komor pod určitou předem nastavenou hodnotu, vnutí 

kardiostimulátor srdci svůj rytmus (tak jako předchozí typ). Vzroste-li tepová frekvence nad tuto 

hodnotu, jsou stimulační impulsy synchronizovány s činností srdce a vysílány ještě v průběhu 

výskytu R vlny. Je nutno si uvědomit, že normální doba trvání celého QRS komplexu je 80 𝑚𝑠, 

zatímco doba trvání stimulačního impulsu je maximálně 1,5 𝑚𝑠. 

Je-li spouštění stimulačního impulsu synchronizováno vrcholem R kmitu, zasáhne vyslaný 

stimulační impuls bezpečně do R kmitu elektrokardiogramu. Při vyšších tepových frekvencích, 

než je předem zvolená horní mez, je stimulátor spouštěn např. každým druhým, popř. třetím 

R kmitem (viz Obrázek 13). 

0

EKG
P

TR TR R R R R R

nízká frekvence
vyšší 

frekvence
vysoká 

frekvence  

Obrázek 13 Stimulační impulsy kardiostimulátoru synchronizovaného R vlnou [A26]. 

V každém případě je zřejmé, že v případě zvýšení tepové frekvence srdce nad horní mez 

jsou stimulační impulsy vysílány zbytečně. Nevýhodou je vyšší spotřeba proudu (než u typu 

„on demand“) a trvalá deformace EKG signálu stimulačními pulsy. Prakticky se tento typ 

kardiostimulátoru nepoužívá [A26].  
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2.2.4 Dvoudutinové kardiostimulátory 

Při tomto typu stimulace jsou stimulovány síně i komory, ale také je jejich elektrická aktivita 

snímána. Pokud není při činnosti srdce zachována přirozená posloupnost činnosti síní a komor, 

zhorší se plnění komor. To nastává zejména při asynchronní jednodutinové stimulaci srdce 

(pacemakerový syndrom). U dvoudutinových kardiostimulátorů (někdy nazývaných bifokálních) 

je řízena činnost síní a komor tak, aby byla zachována jejich přirozená posloupnost. To 

předpokládá správné nastavení zpoždění mezi stimulačním impulsem pro síně a stimulačním 

impulsem pro komory. S možností nastavení zpoždění intervalu P – R, citlivostí detekce vln P a R 

a energií stimulů A a V po implantaci se lze setkat u programovatelných kardiostimulátorů. 

Nevýhodou tohoto způsobu stimulace je nutnost dvou elektrod a složitá elektronika 

kardiostimulátoru [A26]. 

2.2.5 Programovatelné kardiostimulátory 

V dnešní době se převážně vyrábějí a implantují programovatelné kardiostimulátory v 

souvislosti s rozvojem technologie výroby integrovaných obvodů. Hlavní předností 

programovatelných kardiostimulátorů je jejich funkční přizpůsobení požadavkům organismu 

pacienta. Z hlediska vnitřní struktury jsou to značně složitá zařízení, u kterých je možno i po 

implantaci měnit z vnějšku pomocí dálkového ovládání řadu jejich parametrů. Ty lze převádět i 

na jiné druhy kardiostimulátorů. Některé typy ukládají do své paměti údaje o tom, kolikrát byl 

stimulátor inhibován, kolikrát byl do činnosti zapnut po spontánním QRS komplexu, a příp. jiné 

údaje [A26].  

Tyto údaje je potom možné telemetricky z kardiostimulátoru získat a vytisknout ve formě 

hlášení (viz Obrázek 14). 

Může se programovat: 

 opakovací frekvence stimulačních impulsů, 

 šířka stimulačních impulsů, 

 amplituda stimulačních impulsů, 

 citlivost stimulačních impulsů (zesílení kardiostimulátoru), 

 refrakterní doba kardiostimulátoru, 

 AV - zpoždění (atrioventrikulární). 
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Obrázek 14 Spojení mezi programovatelným implantabilním kardiostimulátorem a 

programovacím zařízením [A26]. 
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Existují i stimulátory, které přizpůsobují opakovací kmitočet stimulačních impulsů tělesné 

námaze. Pro tyto účely lze použít senzory tělesné potřeby, jako jsou například saturace (sycení) 

žilní krve kyslíkem, teplotu, pH krve a akustické signály vznikající při činnosti kosterního 

svalstva. Tyto infrazvukové vlny, které se šíří celým tělem, jsou snímány piezoelektrickým 

snímačem, zesíleny zesilovačem, který přenáší kmitočty 10 ÷ 20 𝐻𝑧. Mezi takové 

kardiostimulátory patří např. Activitrax firmy Medtronic nebo Synchrony firmy Siemens. 

Programovatelné stimulátory můžeme rozdělit: 

 dvoukomorové, 

 jednokomorové – tj. pro stimulaci síní, nebo komor. 

Podle složitosti programování je lze rozdělit: 

 jednoduché programování, 

 multiprogramovatelné. 

Programovatelné kardiostimulátory mají obousměrný telemetrický kanál, který může v 

jednom směru provést programování následujících parametrů (liší se podle typů a výrobců), např.: 

 základní frekvenci (v rozsahu 30 ÷ 150 𝑖𝑚𝑝./𝑚𝑖𝑛, po krocích 5 𝑖𝑚𝑝./𝑚𝑖𝑛), 

 amplituda impulsů (2,5; 5; 7,5 𝑉), 

 šířka impulsů (0,13 ÷ 1 𝑚𝑠), 

 absolutní a relativní refrakterní doba (100 ÷ 550 𝑚𝑠), 

 hysterezní hodnoty (10, 15, 25 % skutečného vyčkávacího intervalu T), 

 vstupní citlivost (0,5 ÷ 6 𝑚𝑉), 

Protože je možné programovat různou refrakterní dobu a citlivost stimulátoru, je možná 

síňová a komorová aplikace. Ve druhém směru poskytuje telemetrický kanál následující 

informace: 

 model implantovaného kardiostimulátoru, 

 typ konektoru, 

 zvolenou dutinu a polaritu elektrod, 

 datum implantace, jméno pacienta, 

 datum posledního přeprogramování, 

 nastavení programu, 

 čítání stimulačních impulsů, 

 čítání snímaných dějů, 

 detekce a čítání interference, 

 nitrosrdeční elektrogram, 

 impedance elektrody, 

 potvrzení programového nastavení. 

Programování implantovaného kardiostimulátoru se provádí na programovacím a 

monitorovacím systému (viz Obrázek 14). Telemetrická sonda se přikládá nejvíce 8 cm od místa 

implantace. Po zapnutí programátoru nejprve proběhne test na prověření programátoru. Následně 

mohou být pomocí klávesnice či dotykové obrazovky do programátoru vložena data jak 

identifikační, tak stimulační, která se současně zobrazují na obrazovce. Po odeslání dat z 

programátoru telemetrickým kanálem je kardiostimulátor naprogramován. 
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Kontrola programovatelných stimulátorů je pravidelně prováděna odpovídajícím 

programovacím zařízením, a to pomocí zvláštních testů: 

 test funkce (zda je stimulátor skutečně inhibován pacientovou samovolnou 

aktivitou), 

 test kapacity a impedance zdroje, 

 test stimulační elektrody a stimulačního prahu. 

Jako příklad je v příloze (viz Obrázek 53) uvedeno blokové schéma dvoudutinového 

multiprogramovatelného implantabilního kardiostimulátoru typu DIPLOS (výrobek firmy 

Biotronik) [A26]. 

2.2.6 Kardiostimulátory a režimy jejich stimulace 

V návaznosti na předchozí kapitoly, ve kterých jsou stručně popsány základní poruchy 

srdečního rytmu a základní principy řízení kardiostimulátorů, popisuje tato kapitola stimulační 

režimy kardiostimulátorů, které úzce souvisejí s metodami jejich řízení.  

Způsoby kardiostimulace jsou vyjadřovány písmenovým kódem. Nejvíce je užíván kód 

NBG [NASPE (North American Society of Pacing and Electrophysiology), BPEG (British Pacing 

and Electrophysiology Group), Generic code], přičemž u antibradykardických kardiostimulátorů 

se jedná o kód 3–4 místný (viz Tabulka 2). 

 

I II III IV V 

Stimulovaná 

dutina 

Dutina, v níž je 

snímána aktivita 

Způsob odpovědi 

stimulátoru na sensing 

Programabilita, 

frekvenční adaptabilita 

Antitachykardická 

funkce 

V-komora V-komora T-spouštění P-omezená progr.** 0- žádná 

A-síň A-síň I-inhibice M-multi-progr. P- stimulace 

D-obě dutiny  D-obě dutiny D-oba způsoby C- komunikující S- výboj 

S-komora/síň* 0-žádná dutina 0-žádný 0- žádná D- obě možnosti 

--- S*-komora/ síň --- 
R- frekvenční adaptabilita 

--- 

Tabulka 2 Vysvětlení znaků v NBG kódu. (* údaj S je speciální údaj výrobce, ** jen 

stimulační frekvence a/nebo amplituda impulsu) [11]. 

V praxi jsou nejčastěji používány tyto typy stimulace: 

 VVI – jednodutinová, komorová stimulace (inhibovaná spontánní komorovou 

aktivitou) 

 AAI – jednodutinová, síňová stimulace (inhibovaná spontánní síňovou aktivitou) 

 VVIR, AAIR – oba výše uvedené typy, s adaptabilní frekvencí 

 DDD – dvoudutinová stimulace, která může fungovat v různých režimech (aktivitou 

síní spouštěná komorová stimulace, síňokomorová sekvenční stimulace, aj.) 

 DDDR – dvoudutinová stimulace s adaptabilní stimulační frekvencí 
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 VDD – komorová stimulace, spouštěná spontánní síňovou aktivitou a inhibovaná 

spontánní komorovou aktivitou. V poslední době tento způsob stimulace získává na 

oblibě v souvislosti s použitím tzv. „single pass“ elektrod, umožňujících VDD 

stimulaci pomocí jedné kombinované elektrody pro současné snímání síňové 

aktivity a komorovou stimulaci. 

Podrobný přehled stimulačních režimů a jejich stručný popis je uveden v příloze této práce 

(Podrobný přehled stimulačních režimů) [A26], [11]. 

2.2.7 Režimy s frekvenční adaptací 

Frekvenčně adaptivní režimy jsou označeny písmenem R v NBG kódu kardiostimulátoru. 

Funkce frekvenčně adaptivních režimů je totožná s neadaptivními stimulačními režimy jim 

odpovídajícími kromě toho, že se zvyšuje základní stimulační frekvence, když je zaznamenána 

námaha pohybovým senzorem. Frekvenčně neadaptivní stimulační režimy kardiostimulátoru jsou 

popsány dále. V on demand stimulačních režimech s frekvenční adaptací (DDDR, DDTR/A, 

DDTR/V, DDIR, DVIR, VDDR, VVIR, AAIR), je možné, že síňová a/nebo komorová refrakterní 

perioda může zabírat většinový podíl základního intervalu při vysokých stimulačních frekvencích 

ovlivněných senzorem. Toto smí omezit detekci spontánních událostí, nebo dokonce úplně 

vyloučit jejich snímání [A26]. 

2.2.8 Overdrive režimy 

Overdrive mody snižují pravděpodobnost atriálních tachykardií. V tomto případě stimulátor 

stimuluje frekvencí lehce vyšší než je frekvence vlastního srdečního rytmu. Algoritmus pro 

zrychlenou stimulaci v síních zajišťuje vyšší stimulační frekvenci v síních, která je lehce nad 

frekvencí sinusového uzlu. Zvýšená stimulační frekvence minimalizuje výskyt sensingu vlastních 

síňových událostí. Preventivní overdrive stimulace je použita v módech DDD(R)+, DDT/A(R)+, 

DDT/V(R)+, AAI(R) + a AAT(R)+ [A26], [11]. 

2.2.9 Spouštěná stimulace 

Spouštěné stimulační režimy jsou stejné jako odpovídající on demand režimy kromě toho, 

že snímání síňové/komorové události mimo refrakterní periodu nevede k inhibici impulsu, ale 

naopak k okamžitému výdeji impulsu do odpovídající dutiny.  

Odpovídající stimulační režimy jsou:   

 Demand stimulace  DDD VDD DDI DVI AAI VVI  

 Spouštěná stimulace DDT VDT DDI/T DVT AAT VVT  

Ovšem existují následující odlišnosti. Ve stimulačních režimech DDT,  DDI/T a DVT není 

bezpečnostní AV interval. Toto není nutné, neboť inhibice komorového impulsu během “cross-

talk” (snímání síňového stimulačního impulsu komorovou elektrodou) se v těchto režimech 

nemůže vyskytnout.  

Ve stimulačních režimech DDI/T a DVT není základní interval znovu zahajován při 

komorovém snímání během AV zpoždění [A26]. 
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2.3 Současný stav technologie řízení kardiostimulátoru 

S výhledovým vývojem prostředků pro trvalou kardiostimulaci pomocí implantabilních 

kardiostimulátorů je vedle způsobů léčby bradyarytmií a potlačení tachyarytmií věnována zvláštní 

pozornost systémovému řešení elektronických obvodů stimulátorů – použití digitálních obvodů, 

programování funkcí implantovaných přístrojů (multiprogramovatelné kardiostimulátory) a 

využití mikroprocesorů („softwarové“ kardiostimulátory). Velká pozornost je také věnována 

technologickým problémům, zejména napájecím zdrojům a zapouzdření přístrojů. Jako 

součástem stimulační techniky je věnována pozornost i stimulačním elektrodám, materiálovému 

a konstrukčnímu řešení stimulačních koncovek a způsobům upevnění (fixace) elektrody v srdci. 

Dále vodičům elektrod a jejím izolacím [A4]. K označení funkce a režimu použití 

kardiostimulátorů je používán celosvětově užívaný kód (viz Tabulka 2) [A26]. 

Fyziologický kardiostimulátor – tomuto ideálnímu stimulátoru je nejvíce podobný přístroj s 

kódovým označením DDD. Fyziologický kardiostimulátor lze definovat jako přístroj, který: 

 udržuje normální síňokomorovou aktivitu, tedy posloupnost a časování A a V,  

 mění stimulační frekvenci podle fyziologických potřeb organismu. 

2.3.1 Hardwarový a softwarový kardiostimulátor 

Elektronické obvody těchto kardiostimulátorů jsou sestaveny integrovanými obvody 

technologie CMOS nebo TTL. Tato technologie umožňuje minimální proudový odběr. Pro řešení 

obvodů se nabízí dvojí cesta. 

První klasickou cestou je jednoúčelový zákaznický LSI integrovaný obvod-„hardwarový“ 

kardiostimulátor. Instrukce z programátoru jsou dekódovány a mění obsah jednotlivých registrů. 

Hodnoty parametrů jsou vyjádřeny obsahy registrů – např. registr frekvence obsahuje hodnotu 

předvolby pro čítač v časovacím obvodu, registr amplitudy určuje, kolik stupňů násobiče bude 

zapojeno atd. 

Druhou cestou je použití mikropočítače. Veškeré funkce vykonává mikroprocesor, který je 

řízen instrukcemi uloženými v pamětech ROM a RAM-„softwarový“ kardiostimulátor je uveden 

na obrázku níže (viz Obrázek 15 a). 

a) b)

frekvence
funkce
paměť
polarita

energie A
detekce A

funkce A

AV zpoždění

energie V
detekce V

funkce V

snímač

pH, 
pO2,
teplota, 
respirační frek.

dekodér adres

ROM RAM

hodiny procesor V/V obvody

programovací a 
telemetrická vazba

vstupy a výstupy

 

Obrázek 15 a) Kardiostimulátor s mikropočítačem („softwarový“). B) Výhledový 

fyziologický kardiostimulátor s uvedením možných řídicích veličin a programových 

parametrů [A26]. 
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Na rozdíl od „hardwarového“ kardiostimulátoru lze navíc u „softwarového“ 

kardiostimulátoru měnit i program, podle kterého zařízení pracuje. Tento typ kardiostimulátoru 

umožňuje do již jednou implantovaného stimulátoru vložit později program pro stimulační 

metodu ještě nepoužívanou. Jednou z cest ke zvýšení spolehlivosti jak vlastních obvodů, tak i 

programu, je zálohování složitějších programů základním programem v paměti ROM, který např. 

zaručí, že v případě poruchy začne přístroj pracovat jako VVI kardiostimulátor se stimulační 

frekvencí 70 𝑖𝑚𝑝./𝑚𝑖𝑛 a plnou výstupní amplitudou. V tomto směru se vyvíjejí jednoúčelové 

mikroprocesory pro implantabilní kardiostimulátory. 

Současný vývoj kardiostimulátorů směřuje k realizaci tzv. fyziologického 

kardiostimulátoru, který bude svými vstupy a výstupy zapojen do uzavřené smyčky biologických 

regulačních soustav (viz Obrázek 15 b). Vyvíjejí se snímače, které umožní určovat stimulační 

frekvenci podle dechové frekvence, teploty, pH, QT intervalu, hluku prostředí snímané 

mikrofonem a podle dalších měřitelných veličin. Tento typ stimulace se nazývá Frekvenčně 

reagující kardiostimulace s označením R na 4. pozici kódu (viz Tabulka 2) [A26]. 

2.3.2 Frekvenčně reagující kardiostimulace 

Tento typ kardiostimulace je využíván při tzv. chronotropní inkompetenci postiženého 

srdce, tj. při neschopnosti zvýšit tepovou frekvenci, která by byla úměrná námaze. Na rozdíl od 

programovatelných kardiostimulátorů s pevnou stimulační frekvencí, umožňují frekvenčně 

reagující přístroje zvýšení stimulačního kmitočtu v závislosti na tělesné zátěži, a tedy i minutový 

srdeční výdej odpovídající metabolickým požadavkům. 

Jak je uvedeno v [8] kardiostimulátory s frekvenční adaptací zlepší nejen hemodynamiku, 

pracovní kapacitu a metabolické ukazatele, ale především kvalitu života svých nositelů. 

Dvoudutinové frekvenčně reagující přístroje (DDDR) také automaticky monitorují některé 

elektrofyziologické veličiny. 

2.3.2.1 Chronotropní inkompetence 

Přesná definice tohoto patologického stavu v zásadě nebyla definována. Obecně se jedná o 

stav, kdy organismus není schopen zvýšit srdeční frekvenci adekvátně metabolickým 

požadavkům. Jak je uvedeno v [8], neexistuje přesný interval, jaká srdeční frekvence je při dané 

zátěži normální a jaká je ještě nedostatečná. Chronotropní inkompetence se tedy může projevit 

nejen při maximální, ale i při submaximální pracovní zátěži, která odpovídá tělesnému zatížení 

v běžném denním životě. 

2.3.2.2 Biosenzory 

V níže uvedeném textu je uveden přehled senzorů, které transformují fyziologické veličiny 

na změnu stimulační frekvence. Jak je uvedeno v [8], nejčastěji se k tomuto účelu využívá tělesná 

aktivita, interval QT a parametry dýchání. Nedostatky jednotlivých senzorů, především jejich 

netypická reakce je řešena kombinací různých senzorů. Tyto senzory slouží nejen k řízení 

stimulační frekvence, ale i k monitorování fyziologických dějů. 

Frekvenčně reagující kardiostimulátory dovedou při tělesné zátěži nebo i při jiném 

fyziologickém podnětu zvýšit svou stimulační frekvenci. Obsahují senzor, který reaguje na 

některý z takových fyziologických či fyzikálních parametrů, jež mají vztah k srdeční frekvenci. 

Signály ze senzoru jsou zesíleny a pomocí vhodného algoritmu transformovány ve změny 

stimulační frekvence.  
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Některé z používaných principů dokonce umožňují negativní zpětnou vazbu a tedy 

autoregulaci stimulačního kmitočtu (Obrázek 16) [8]. 

Δ fyziologického / 
fyzikálního 
parametru

 Δ Stimulační 
frekvence

Senzor 

Algoritmus
Podíl lékaře

Záporná zpětná 
vazba

Δ TF

 

Obrázek 16 Schéma frekvenčně reagujícího kardiostimulátoru [8]. 

2.3.3 Stručný přehled senzorů a principů jejich užití 

Žádný ze senzorů zatím není ideální. Používané principy vykazují četné nespecifické reakce 

a žádný z nich nesplňuje požadavky na optimální senzor. Ten by měl mít stejné schopnosti jako 

zdravý sinusový uzel: měl by reagovat rychle a proporcionálně nejen na fyzickou námahu, ale i 

na ostatní fyziologické podněty, které ovlivňují srdeční frekvenci. Jeho odpověď by měla být 

specifická a spolehlivá a stabilní po dlouhou dobu. 

Níže uvedená tabulka (viz Tabulka 3) poskytuje stručný přehled senzorů, které již byly 

v klinické praxi použity. Ze všech principů jsou v současné době nejčastěji využívány tyto tři 

principy: tělesná aktivita, interval QT a respirace [8], [23]. 

 

Princip Fyziologický parametr Senzor 

Mechanický Svalová aktivita 

Pohyb těla 

Kontraktilita myokardu 

Piezokrystal 

Akcelerometr 

Akcelerometr na hrotu elektrody 

Teplota Teplota centrální žilní krve Termistor 

EKG Interval QT 

Depolarizační gradient 

AV interval 

Unipolární elektroda 

Bipolární elektroda 

A a V elektroda 

Impedance Frekvence dýchání 

Minutová ventilace 

Systolický objem 

Preejekční perioda 

ANS kontraktilita 

Pomocná transtorakální elektroda 

Bipolární elektroda 

Multipolární elektroda 

Multipolární elektroda 

Unipolární elektroda 

Chemický Saturace O2 ve smíšení žilní krvi 

pH 

Červený/infračervený optický senzor 

Ir/IrO2 elektroda 

Ostatní dp/dt Tlakový senzor 

Tabulka 3 Přehled senzorů využívaných pro frekvenčně reagující kardiostimulace [8]. 
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Senzory reagující na změny srdečního cyklu jsou senzory detekující změny v metabolickém 

systému pacienta. Dostupné senzory však nedetekují přímo neurochemické signály, ale detekují 

odezvu organismu na jejich činnost. Senzory uvedené v tabulce výše (viz Tabulka 3), pak můžeme 

rozdělit do těchto skupin [22], [23]: 

1. Primární senzory: umožnují přímé sledování hladiny obíhajících katecholaminů a 

neuronálních signálů. Tyto senzory by byly ideální, protože sledují okamžité 

metabolické potřeby organismu. 

2. Sekundární senzory: detekují fyziologické změny úzce spjaté se srdeční činností. 

 změny frekvence dýchání 

 změny obsahu kyslíku v krvi 

 změny teploty a pH krve 

 změny objemu vypumpované krve a tlaku v pravé srdeční komoře. 

3. Terciální senzory: detekují např. vibrace způsobené tělesnou námahou. 

2.3.3.1 Senzory tělesné aktivity 

V praxi je nejčastějším senzorem akcelerometr (terciální sensor). Ten snímá pohyb těla při 

fyzické aktivitě pacienta. Jeho výstupem je elektrický signál úměrný tomuto pohybu. Na základě 

výstupního signálu akcelerometru kardiostimulátor odhaduje zvýšené potřeby pacienta 

související se zátěží a převádí je na zvýšení rychlosti stimulace. Akcelerometr je konstrukčně 

piezoelektrický krystal a bývá umístěn v hybridním integrovaném obvodu přímo v pouzdře 

implantovaného přístroje. Reaguje na aktivitu v kmitočtovém rozsahu typickém pro 

fyziologickou aktivitu, tj. asi 1–10 Hz. Senzor vyhodnocuje kmitočet i amplitudu signálu. 

Kmitočet je měřítkem četnosti pohybu, amplituda měřítkem jeho intenzity. Senzor snímá různé 

druhy aktivity pomocí poměru zatížení ve třech směrech souřadné soustavy.  

Pro stimulaci používané akcelerometry mohou být založeny na různých principech 

(piezokrystal uvnitř přístroje, který však není fixován k pouzdru, piezoresistivní princip, 

magnetická kulička pohybující se uvnitř cívky, kapacitní, MEMS). Oproti klasickému 

piezokrystalu nejsou falešně citlivé na zevní otřesy, např. při jízdě autobusem či cestování 

helikoptérou, ale ostatních nevýhod senzorů aktivity se zcela nezbavily. Při stejném stupni fyzické 

zátěže nedosahují akcelerometry frekvenční úrovně piezokrystalu, ale moderní akcelerometry se 

díky vylepšenému algoritmu v mnohém přiblížily metabolickým senzorům. 

Neocenitelnou předností jak piezokrystalu, tak akcelerometru je prakticky okamžitý nástup 

frekvenční odpovědi a také to, že nejlépe ze všech senzorů napodobují přirozený cirkadiánní 

průběh srdeční frekvence. Zcela nově byl akcelerometr umístěn na hrot stimulační elektrody a 

použit ke snímání kontrakcí pravé komory, a tím k řízení stimulační frekvence. 

Klinické zkušenosti ukázaly, že senzory aktivity jsou vhodné zejména pro starší osoby, které 

nevykonávají déletrvající ev. namáhavější práci. 

Senzory tělesné aktivity se pro svou jednoduchost, dlouhodobou spolehlivost a poměrně 

snadné programování užívají ve světě nejčastěji. Infrazvukové vlnění však není úměrné tělesné 

zátěži, a proto ani chování stimulační frekvence není proporcionální; při chůzi nebo ergometrické 

zátěži na běhátku frekvence výrazně kolísá a s ukončením zátěže prudce klesá [8], [20], [A7]. 

Přes pokročilé algoritmy a možnosti nezávislého nastavení několika parametrů 

akcelerometru není jeho klinické využití optimální [A8], [A17], [A22].  

Z fyzikálního principu snímá akcelerometr pohyby, které nesouvisejí s fyzickou aktivitou 

pacienta – např. vlastní dechové pohyby, tep srdce, třes související s Parkinsonovou chorobou, 
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zrychlený pohyb v dopravních prostředcích. Na druhou stranu pak nesnímá pohyby s fyzickou 

aktivitou související, především pohyby končetin.  

I přes tyto nevýhody jsou senzory fyzické aktivity nejrozšířenějšími senzory 

v kardiostimulační technice. Jsou hojně využívány v různých modelech kardiostimulátorů firem, 

jako jsou např. Medtronic, Vitatron, Biotronic, Siemens aj. [20], [A7]. 

2.3.3.2 Měření intervalu QT 

Působením katecholaminů, zejména noradrenalinu, se při stoupající srdeční frekvenci 

úměrně zkracuje interval QT elektrokardiogramu. Stejně tak se zkracuje interval QT 

stimulovaného stahu a pouze ten je použitelný pro řízení kardiostimulátoru. Jakožto metabolický 

senzor dosáhl širokého použití a dnes je druhým nejrozšířenějším senzorem. Zajišťuje 

proporcionální zvyšování stimulačního kmitočtu s narůstající námahou a shodně s hladinou 

noradrenalinu reaguje i na emoční podněty a na změnu tělesné polohy. Určitou nevýhodou je 

zhruba o dvě minuty opožděný nástup frekvenční reakce, která někdy dosáhne vrcholu až po 

skončení tělesné zátěže a pak dlouho doznívá. Elektroda může být konvenční, jedině však 

komorová. Na její snímací schopnost jsou kladeny vysoké nároky. Její hrot by měl mít co největší 

povrch, aby byla spolehlivě detekována vlna T. Dlouhodobá činnost těchto kardiostimulátorů 

může být nepříznivě ovlivněna postupným zhoršováním snímací funkce elektrody vlivem 

polarizace [8]. 

2.3.3.3 Měření dechové frekvence 

Tento způsob vychází z poznatku, že tepová frekvence je přímo úměrná frekvenci dýchání. 

Dechová frekvence je registrována jako rytmické kolísání transtorakální elektrické impedance při 

dýchání. Nezbytná je auxiliární senzorová elektroda zavedená horizontálně do podkoží na přední 

stěnu hrudníku, jejíž proximální pól vysílá měřicí mikroimpulsy. Impedance je měřena podle 

Ohmova zákona mezi distálním pólem a pouzdrem stimulátoru. Ten lze napojit na běžnou 

endokardiální elektrodu, jak síňovou, tak komorovou. Frekvenční reakce spolehlivého 

metabolického senzoru vykazuje zpoždění 30–45 sekund a je naprosto proporcionální.  

Dnes jsou kardiostimulátory řízené frekvencí dýchání většinou vytlačeny stimulátory 

řízenými minutovou ventilací [8], [20].  

2.3.3.4 Měření minutové ventilace 

Minutovou ventilaci (minute ventilation) dostaneme vynásobením frekvence dýchání 

(respiration rate) objemem vzduchu inhalovaném během jednoho nádechu (tidal volume). 

Změny minutové ventilace jsou úzce spojeny se srdeční činností a objemem vypumpované 

krve. Pro měření minutové ventilace se využívá měření změny transtorakální impedance 

(impedance měřená mezi hrotem a pouzdrem kardiostimulátoru skrze plíce). Transtorakální 

impedance vzrůstá během nádechu, klesá při výdechu. 

Výhody měření minutové ventilace: 

 velká citlivost na fyziologické změny 

 odezva na metabolické potřeby, které nejsou způsobeny fyzickou aktivitou 

 není potřeba zvláštní měřící kabel od kardiostimulátoru 

Podíváme-li se na torakální bioimpedanci podrobně, zjistíme, že slabě závisí na dechové 

činnosti, avšak výrazně se mění v závislosti na srdeční aktivitě. Změny její hodnoty se v krátkých 

časových intervalech periodicky opakují. Hlavní harmonická tohoto signálu leží mezi 0,2 a 1 Hz 
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a je způsobována dýcháním. Vyšší harmonické odrážející činnost srdce leží mezi 1 a 3 Hz 

(resp. 60 až 180 tepů/min).  

Hodnoty mimo tento interval jsou sice možné, ale jejich pravděpodobnost je zanedbatelná a 

není nutno se jimi tedy zabývat. Protože však z naměřeného průběhu bioimpedance nelze 

jednoznačně určit vyšší harmonické, může být sledování srdeční činnosti komplikované.  

Velikost relativně silných srdečních pulsů koresponduje s objemem krve vypumpovaným 

srdcem. Vynásobíme-li tuto hodnotu srdečním tepem, dostaneme parametr vcelku přesně 

charakterizující krevní oběh. V kombinaci s hodnotou obsahu kyslíku v krvi v určitém bodě 

krevního oběhu lze určit fyzickou zátěž organismu. 

Respirační parametry a partikulární ventilace (objem vzduchu inhalovaný při nádechu 

vynásobený frekvencí dýchání) jsou fyziologickými proměnnými, které odrážejí metabolické 

potřeby organismu při různých stupních zátěže. Měření těchto parametrů společně se signály 

z ostatních senzorů (např. akcelerometr) je dostatečnou informací pro logickou část 

kardiostimulátoru k tomu, aby pokryla všechny potřeby pacienta [20]. 

Tento princip je komplexnější a je citlivý jak na dechovou frekvenci, tak na dechový objem, 

což zajišťuje ještě těsnější vztah tepové frekvence ke stupni fyzické zátěže. Reakční doba činí jen 

15–20 sekund a u nových modelů se dokonce přibližuje reakční době senzoru aktivity [8]. 

2.3.3.5 Měření teploty centrální žilní krve 

Teplota centrální žilní krve je ze všech biosenzorů spjata se srdeční frekvencí nejtěsněji. 

Kardiostimulátor se speciální termistorovou elektrodou v pravé komoře reaguje na celou řadu 

fyziologických podnětů, nejen na tělesnou zátěž. Stimulační frekvence se mění s tělesnou 

polohou, odpovídá na pití horkého či studeného nápoje, zvýší se při horečce i při horké koupeli. 

Stejně jako piezokrystal a akcelerometr také teplota centrální žilní krve přesně odráží cirkadiánní 

průběh tělesné aktivity. Naproti tomu největším nedostatkem tohoto metabolického principu je až 

čtyřminutová prodleva na začátku fyzické aktivity podmíněná přechodným poklesem centrální 

žilní teploty při přítoku chladné krve z dolních končetin.  

Počáteční pokles teploty je kompenzován algoritmem arbitrárně zvyšujícím stimulační 

frekvenci na začátku fyzické námahy a následný proporcionální vzestup frekvence je řízen dalším 

algoritmem [8].  

Senzorovou elektrodu s termistorem lze použít jen v komorové verzi; v síňové pozici, kde 

krev není dostatečně promíšena, se neosvědčila. Pro opožděnou odpověď a nutnost dvojího 

složitého algoritmu je použití teploty smíšené žilní krve jakožto samostatného senzoru 

v budoucnu značně omezeno [20]. 

2.3.3.6 Měření vypumpovaného objemu 

Na začátku zvýšené aktivity se množství vypumpované krve rapidně zvyšuje, při pokračující 

aktivitě však zůstává konstantní. Měření vypumpovaného objemu je založeno na měření 

impedance mezi dvěma elektrodami. 

Tato metoda má však také svá omezení: 

 měření impedance muže být ovlivňováno kontrakcí komor 

 změny AV intervalu mohou mít vliv na vypumpovaný objem nezávisle na fyzické 

aktivitě 
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2.3.3.7 Pre-ejection interval senzor 

Pre-ejection interval je část kardiálního cyklu mezi začátkem elektrické a mechanické 

systolické činnosti (kontrakce komor). Tento interval se zkracuje se zvětšujícím se 

vypumpovaným objemem. Začátek elektrické systoly je detekován změnou na QRS komplexu. 

Pre-ejection interval lze sledovat pomocí měření bioimpedance a změny objemu krve uvnitř 

pravého komor. 

Omezení: 

 Pre - ejection senzor je závislý na měření vypumpovaného objemu, jehož měření 

bylo popsáno výše [20]. 

2.3.3.8 Měření obsahu kyslíku v centrální tepně 

Na počátku fyzické aktivity klesá obsah kyslíku v krvi do té doby, než se srdeční činnost 

(srdeční tep) zvýší tak, aby pokryla zvýšenou potřebu organismu. Senzor pro měření obsahu 

kyslíku v centrální tepně používá metodu optické spektrografie. Speciálně navržené vedení 

emituje infračervené světlo skrz tepnu s protékající krví. Z odražené složky záření lze určit 

relativní obsah kyslíku, resp. 𝐶𝑂2. 

Výhody: 

 rychlá odezva na změny fyzické aktivity 

 výborná citlivost 

 pomocí zpětnovazebního obvodu lze navrhnout samoregulující obvod 

kardiostimulátoru 

Omezení: 

 vyžaduje speciální vedení 

 potenciální problémy se stabilitou 

 tkáně rostoucí okolo senzoru mohou znemožnit jeho správnou činnost [20]. 

2.3.3.9 Měření změn tlaku v pravé komoře 

Změna tlaku v pravé komoře je způsobována srdečním tepem. Změna tlaku muže být měřena 

speciálním senzorem s piezoelektrickým krystalem. Při zvýšení tlaku dochází k namáhání 

krystalu a ke generování elektrického signálu [20]. 

2.3.3.10 Měření krevního pH 

Během zvýšené tělesné aktivity vzrůstá pH krve. Je to způsobeno spotřebovaným 𝐶𝑂2 ze 

svalu. pH se zvýší okamžitě v návaznosti na fyzické aktivitě, avšak jeho návrat k původní hodnotě 

může trvat i 15 minut. pH senzor není citlivý na aktivity jiné než tělesné (např. horečka, 

emoce, atd.). Speciálně navržené senzory pro měření pH krve mají problémy především se 

stabilitou a stálostí parametrů [20]. 

 

Z výše uvedeného přehledu měřených parametrů a senzorů k tomu používaných je zřejmé, 

že ani jedna z metod není ideální. Tomuto se dá předejít použitím vhodné kombinace několika 

senzorů, čímž se odstraní necitlivost na některé druhy změn biologického subjektu. To nám 

umožní zvýšit rychlost odezvy případně zvýšení citlivosti. Lze také sledovat parametry, které se 

srdeční činností přímo nesouvisejí. 
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2.4 Současný stav kardiostimulace 

V odvětví CRM působí celosvětově asi 7 společností (řazeno abecedně): Biotronik (Něm), 

Boston Scientific (USA), Ela Sorin (It.), Medico (It), Medtronic (USA), St. Jude Medical (USA), 

Vitatron (Fr). V ČR bylo v roce 2011 implantováno 8980 PM a 2751 implantabilních 

defibrilátorů. Jedná se tedy o relativně veliký trh, navíc s trvalým růstem.  

Grafy uvedené v příloze (viz Obrázek 54 a Obrázek 56) zobrazují vývoj počtu implantací 

PM a ICD přístrojů v ČR za několik posledních let. Z dosavadního vývoje se dá předpokládat, že 

v budoucnu bude nárůst přístrojů obdobný. Další obrázky (viz Obrázek 55 a Obrázek 57) uvádějí 

procentuální rozdělení nejčastěji implantovaných přístrojů z jejich celkového počtu. 

Je zřejmé, že v budoucnu se počet implantací bude zvyšovat, a s tím budou kladeny další 

požadavky na vývoj této techniky v různých jeho odvětvích (stimulační elektrody, napájení PM, 

stimulační režimy, senzory) [A7], [A4], [A6], [A16], [A9]. 

Současná kardiostimulační technika není dokonalá a vždy bude prostor pro její další vývoj, 

který směřuje k fyziologickému kardiostimulátoru. Jedním z hlavních nedostatků současné 

kardiostimulační techniky je nedokonalost senzorů, které jsou používány pro snímání 

nejrůznějších veličin. Možným řešením je kombinace několika senzorů, nejlépe rychlý senzor 

(nejčastěji tělesná aktivita) se senzorem metabolickým (intervalem QT, minutovou ventilací). 

Další problematickou částí této oblasti je nastavení kardiostimulátoru pro daného pacienta, 

které probíhá na základě zkušeností lékaře, anamnézy a vyšetření pacienta. Je žádoucí, aby toto 

nastavení neprobíhalo metodou „pokus – omyl“, ale na základě objektivních měření a potřeb 

pacienta. 

Především z těchto důvodů bylo vypsáno toto téma dizertační práce, jejímž cílem je 

především lépe přizpůsobit nastavení kardiostimulátoru dle aktuálních potřeb pacienta, ale také 

návrh doplňkového systému měření tělesné aktivity, který by zkrátil reakční dobu 

kardiostimulátoru na fyzickou zátěž.  

Přehled současného stavu řešené oblasti a jeho posouzení vedly k určení cílů dizertační 

práce. 
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3. Cíle dizertační práce 

Cíle dizertační práce byly rozděleny do dvou oblastí, teoretické a praktické. Cíle v obou 

oblastech jsou popsány v dalším textu. 

 V oblasti teoretické byly definovány tyto cíle: 

o Návrh metody řízení kardiostimulátoru na základě fyzické a psychické aktivity 

měřené osoby (pacienta). 

o Vývoj algoritmu výpočtu řídicí veličiny kardiostimulátoru na základě měřených 

dat. Výstupem algoritmu je informace, na základě které kardiostimulátor sníží, 

nebo zvýší hodnotu stimulační frekvence. 

 V oblasti praktické byly definovány tyto cíle: 

o Implementace a odladění algoritmu v simulačním prostředí. 

o Simulační testování správnosti funkce navrženého systému. 

o Ideový návrh hardwarového a softwarového řešení reálného řídicího systému. 
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4. Metodika řešení způsobu řízení kardiostimulátoru 

Cílem dizertační práce není návrh vlastního nového biofyzikálního principu řízení 

kardiostimulátoru, jelikož toto je problém velmi rozsáhlý. Předkládaná dizertační práce s výhodou 

využívá vlastního řídicího algoritmu kardiostimulátoru, jehož struktura a funkce se liší 

v závislosti na výrobci a vhodně jej doplňuje o vstupní parametr poskytující informaci o 

předpokládané změně TF na základě fyzické zátěže pacienta. Zároveň tento algoritmus bere 

v úvahu i jiné faktory, které mohou regulaci TF ovlivnit. 

Jak je uvedeno v kapitole 2.3.2, současné řídicí algoritmy kardiostimulátorů využívají pro 

řízení různé měřené parametry, které mohou být získány pomocí nejrůznějších senzorů, které ale 

mají různou vypovídající hodnotu o fyzické zátěži pacienta. 

MODEL

DTF

SNÍMÁNÍ

STIMULACE

VSTUPNÍ DATA

EXTERNÍ 

DATA

 

Obrázek 17 Blokové schéma navrhovaného systému řízení kardiostimulátoru. 

Obrázek 17 představuje blokové schéma znázorňující koncepci řízení kardiostimulátoru 

pomocí fyzické aktivity. Z tohoto schématu je zřejmé zapojení zamýšleného modelu do 

stávajícího řízení kardiostimulátoru. Navrhovaný model obsahuje algoritmus, který zpracovává 

vstupní parametry, na základě kterých, je určena řídicí veličina pro stávající algoritmus 

kardiostimulátorů, kterou je změna tepové frekvence. 

 

Cílem navrhovaného systému řízení a samotného modelu jsou: 

 Přesnější nastavení parametrů kardiostimulátoru dle potřeb pacienta. Nikoliv 

metodou „pokus – omyl“, či na základě pocitů pacienta, ale na základě skutečných 

měřených dat. 

 Zrychlení reakce odezvy kardiostimulátoru na fyzickou zátěž pacienta. 

 

Za tímto účelem bylo potřeba vybrat vhodné vstupní parametry, na základě kterých by byla 

řídicí veličina určována. Především to musely být parametry, jejichž změna koreluje se změnou 

fyzické zátěže, ale především je jejich změna dostatečně rychlá.  

4.1 Využití jazykového fuzzy modelu pro vyvození požadované 

změny TF 

Je zřejmé, že analytické řešení problematiky řízení kardiostimulátorů by bylo velmi složité 

a zároveň se jedná o typ úlohy, která v analytické oblasti nemá dostatečné řešení. Aby řešení této 

úlohy bylo dostatečně robustní, je potřeba do něj zapojit expertní znalosti a právě z tohoto důvodu 

byla pro návrh řešení využita metoda fuzzy orientovaného diagnostického expertního systému.  

Následující obrázek (Obrázek 18) představuje vyhodnocovací řetězec obsahující blok 

zjištění vstupních dat, který není v této práci řešen, pouze se v kapitole 2 stručně pojednává o 
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senzorech používaných k měření doplňkových fyzikálních veličin, které je možné použít pro 

řízení kardiostimulátorů. 

Blok Přenos informace do kardiostimulátoru rovněž není předmětem předložené dizertační 

práce, proto je v závěru práce nastíněna pouze koncepce celkového systému řízení PM včetně 

přenosu dat.  

 

Vstupní data

Výpočet hodnot 
vstupních 

proměnných fuzzy 
modelu

Přenos informace 
do 

kardiostimulátoru

Určení ΔTF
Analýza pomocí 

fuzzy modelu

Změna stimulační 
frekvence 

kardiostimulátoru

 

Obrázek 18 Blokové schéma určení požadované změny tepové frekvence. 

Poslední blok s názvem změna stimulační frekvence kardiostimulátoru není v práci řešen. 

Vycházíme z předpokladu, že implementaci řídicí veličiny ve formě změny tepové frekvence 

bude do algoritmu řízení kardiostimulátorů implementovat samotný výrobce přístroje. To z toho 

důvodu, že algoritmy řízení PM se u různých výrobců mohou lišit. 

4.2 Výběr vstupních proměnných navrhovaného systému 

Na základě informací uvedených v textu výše byly jako nejvýznamnější faktory, které 

ovlivňují tepovou frekvenci zvoleny tyto: 

 Fyzická zátěž [A5] 

 Psychická zátěž, stres, stáří pacienta (jeho psychický stav) 

 Farmaka 

Tyto faktory byly konzultovány s lékařem a byly shledány jako dostatečné a vhodné pro 

určení změny tepové frekvence jakožto řídicí veličiny kardiostimulátoru. Proto byly vybrány 

3 měřitelné vstupní proměnné modelu, které nejlépe reprezentují výše uvedené faktory. Jsou to: 

 Rozdíl koncentrace kyslíku v arteriální a venózní krvi. Tento parametr 

reprezentuje složku fyzické zátěže. Je to parametr, který s fyzickou zátěží přímo 

koreluje a odráží spotřebu kyslíku ve svalech. Jedná se tedy o prvotní parametr, 

který přímo koreluje s fyzickou zátěží organismu.  

 Inotropie. Jedná se o parametr, který představuje složku psychické zátěže, kterou 

reprezentuje vliv autonomního nervového systému, konkrétně vliv sympatiku a 
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parasympatiku. Některé ze současných modelů kardiostimulátorů (například model 

Cyclos 990 od firmy Biotronik aj.) již ve svém algoritmu pro řízení zahrnují 

vliv ANS.  

 Farmaka. Většina pacientů, kteří mají implantován kardiostimulátor, užívají léky, 

které přímo či nepřímo ovlivňují regulaci tepové frekvence. Tyto léky mohou 

výslednou hodnotu TF značně ovlivnit, proto je potřeba vzít jejich vliv v úvahu při 

návrhu modelu. 
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Obrázek 19 Blokové schéma navrhovaného systému řízení kardiostimulátoru na základě 

fyzické aktivity s definovanými vstupy modelu. 

Výše uvedený obrázek (viz Obrázek 19) znázorňuje blokovou strukturu navrhovaného 

systému řízení kardiostimulátoru s již definovanými vstupními proměnnými modelu.  

Samotná struktura navrženého modelu bude popsána později. V další kapitole (kapitola 4.3) 

je stručně popsán význam jednotlivých měřených parametrů, které jsou zároveň vstupy 

navrženého modelu a jejich vliv na regulaci tepové frekvence. 
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4.3 Stanovení vstupních a výstupních jazykových proměnných 

V níže uvedeném textu je stručně definován pojem fyzické zátěže, a dále pak popsána reakce 

kardiovaskulárního a respiračního systému na zátěž včetně základních regulačních dějů 

v organismu. 

4.3.1 Tělesná zátěž a její definice 

Tělesná zátěž vede k souhře komplexních a navzájem se ovlivňujících fyziologických dějů 

umožňujících příčně pruhovaným svalům podávat větší pracovní výkon. Více zatížená svalovina 

klade vyšší nároky na přísun kyslíku, a tím roste zátěž kardiovaskulárního aparátu. Dlouho je 

známo, že fyzická aktivita vede k vzestupu minutového výdeje srdečního. Toho srdce dosahuje 

zvýšením srdeční frekvence a tepového objemu, avšak přesné mechanismy vedoucí ke zvětšení 

tepového objemu jsou velmi složité. Po velké fyzické námaze dochází k řadě fyziologických změn 

[16], [21], [A5].  

4.3.1.1 Rozdělení zátěže 

Reakce na fyzickou zátěž je velice komplexní fyziologický děj a řada jeho aspektů zůstává 

i přes velké úsilí mnoha vědeckých laboratoří po celém světě dodnes neprozkoumána. Fyzickou 

zátěž můžeme dělit podle různých kritérií. Nejčastěji používané způsoby dělení jsou 3: 

 zátěž kontinuální (nepřetržitá) a intermitentní (přerušovaná odpočinkem nebo velmi 

lehkou zátěží), 

 koncentrická (vzniká při práci svalů na přední straně stehna, které nás zvedají při 

chůzi do schodů) a excentrická (vzniká při práci týchž svalů, když nás brzdí cestou 

ze schodů), 

 zátěž izometrická, neboli statická a izotonická, neboli dynamická. 

Právě poslední způsob dělení nejvíce ovlivňuje to, jak se naše tělo dokáže na zátěž při 

tréninku přizpůsobit. V běžném životě či ve sportu se v čisté podobě zátěž statická a dynamická 

prakticky nevyskytují. Podle druhu aktivity jsou buď oba typy zátěže vyrovnány (např. cyklistika, 

fotbal), nebo může převážit statická komponenta (např. vzpírání, práce na žebříku, ale kupodivu 

i sprint), či dynamická komponenta (např. běh nebo plavání na dlouhé vzdálenosti). Určité rysy 

jsou proto všem typům fyzické zátěže či sportovní aktivity společné, jiné jsou typické jen pro 

některé sportovní disciplíny či aktivity [21]. 

4.3.1.2 Tělesná zátěž a pracující sval 

Všechny typy fyzické zátěže zvyšují nároky na příslušné skupiny příčně pruhovaných svalů, 

které ke své práci potřebují větší množství energetických zdrojů, kyslíku, živin, rychlejší odvod 

tepla a metabolitů. Kyslík a živiny mohou svaly získat jednak větší extrakcí z protékající krve, 

jednak mohutnějším průtokem krve. Tím ale současně narůstají nároky na kardiovaskulární 

aparát. Když takto zvýšené nároky nelze z různých důvodů uspokojit, je možné dosáhnout 

stejného pracovního výsledku jiným typem zátěže. Může to být intermitentní či lehčí zátěž, nebo 

jiný typ pohybové aktivity, který vede ke stejnému cíli, ale zapojuje menší množství svalů, a 

vyžaduje tedy delší dobu k dosažení cíle. 

Již první vteřiny práce příčně pruhovaného svalu vedou ke zvýšení průtoku krve. Tato tzv. 

fáze I dosahuje svého plató po 5–7 sekundách. O příčině tohoto velmi rychlého děje se spekuluje. 

Podle některých autorů se na zvýšení průtoku krve podílí svalová pumpa. Nejjednodušší 
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představa o ní je asi taková, že sval každou kontrakcí vytlačí krev z žilních částí svalového řečiště 

směrem k srdci, a po následné relaxaci se tak zvýší tlaková diference přes kapilární systém, což 

zvýší průtok krve svalem. Někteří autoři se ale domnívají, že rychlé zvýšení průtoku krve svalem 

na začátku mechanické práce je čistě vasodilatační děj.  

Po fázi I nastupuje za 15–25 vteřin fáze II. V této fázi se na zvýšení průtoku svalem podílí 

řada vasodilatačních vlivů, jako je hladina adenozinu, ATP, draslíku, vodíkového iontu, NO, 

prostanoidů aj., avšak žádný z nich se nejeví jako dominantní. Dalším mechanismem, který 

přispívá k vazodilataci, je zřejmě propagace vasodilatační odpovědi retrográdně směrem od 

tepenných větví nižšího řádu k tepenným větvím vyššího řádu, jejichž vazodilatace je významná 

pro prokrvení dané oblasti. V době odpovídající fázi I a II nastává počáteční vazokonstrikce v kůži 

a podkoží, kde je převaha alfa1 receptorů sympatiku, takže pokles periferní resistence svalů 

dilatací arteriol je ještě významnější. 

Po různě dlouhé době může nastoupit fáze III zvýšení průtoku, jejíž mechanismy jsou 

nejméně prozkoumané. Rozdíly mezi horními a dolními končetinami v dynamice fáze I jsou 

zřejmě minimální. Nástup fáze II je rovněž přibližně stejný, avšak svaly předloktí dosahují zřejmě 

rychleji vyrovnaného stavu než svaly nohou. 

Pracující sval si nárokuje značnou část minutového výdeje, takže například při bicyklové 

ergometrii může až 85 % srdečního výdeje směřovat do svalů dolních končetin. Jestliže se k práci 

nohou přidá ještě svalová zátěž na horních končetinách, je patrná určitá nevelká tendence 

k vazokonstrikci v dolních končetinách, která pomůže redistribuci s větším prokrvením horních 

končetin, změna je však nevelká. Tato centrální redistribuce je ale pravděpodobně odpovědná za 

zastavení vzestupu průtoku krve játry, což může mít vliv na vzestup hladiny laktátu v krvi. Naproti 

tomu má úsilí dýchacích svalů vliv na redistribuci minutového výdeje ve svůj prospěch mnohem 

větší. Se zvýšenými nároky svalů na perfuzi rostou nároky na srdeční výdej [16], [21]. 

4.3.1.3 Vliv fyzické zátěže na organismus 

Pro posouzení vlivu zátěže, a zvláště pak zátěže fyzické na funkci organismu je třeba znát 

základní hodnoty energetické přeměny – bazální metabolismus – a uvědomit si vzájemné vazby 

i funkci regulačních mechanismů organismu [9]. 

Hodnota bazálního metabolismu (BM) člověka je určena výdejem energie uvolněné v jeho 

těle za standardizovaných podmínek klidu (fyzickém i psychickém) 12–18 hodin po jídle, při stálé 

teplotě okolí. Rozdíly v BM jedinců jsou závislé nejen na věku a pohlaví, ale také na tělesné 

teplotě, hladovění, funkci endokrinního systému a teplotě okolního prostředí [9]. 

Základní fyziologické funkce a procesy jako krevní oběh, složení krve, dýchání, regulace 

teploty, trávení atp. jsou řízeny autonomním nervovým systémem, který je propojen s CNS. Tyto 

procesy řízení probíhají v uzavřených smyčkách.  

Regulace krevního oběhu – koordinace cirkulace – je v těle zajištěna třemi hlavními 

mechanismy: 

1. Velikostí srdeční kontrakce, která je dle Starlingova zákona řízená množstvím krve 

vracející se do srdečních komor – žilním návratem – a plněním srdce. 

2. Arteriální receptory tlaku, které řídí srdeční aktivitu pomocí vegetativního 

nervového systému propojeného s centry v CNS. Do této regulace jsou zapojeny jak 

nervové dráhy, tak faktory humorální. Obě tyto regulace působí navzájem nezávisle 

a doplňují se. Ovlivňují sílu srdeční kontrakce. 
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3. Rozhodujícím faktorem je i stálý objem cirkulující krve. Zásadní význam mají 

ledviny. 

Zvýšené nároky na přívod kyslíku k tkáním při zátěži jsou zajišťovány: 

1. Vzestupem srdečního výdeje, který je určen součinem tepové frekvence a tepového 

objemu. Při zvyšující se zátěži se zvyšuje jak tepová frekvence, tak tepový objem. 

2. Redistribucí srdečního výdeje, která spočívá ve zvýšeném přívodu krve pracujícím 

svalům na úkor méně důležitým orgánů (v daném okamžiku), při zachování 

prokrvení životně důležitých orgánů (CNS). 

3. Vzestupem kyslíkové extrakce, která způsobuje zvýšení arteriovenózní diference 

kyslíku zejména ve svalech. Jde tedy o jeho efektivnější využití (viz Obrázek 20). 
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Obrázek 20 Změny spotřeby kyslíku u různě zdatných jedinců [9]. 

Tepová frekvence nenese úplnou informaci o reakci oběhového systému na zátěž. Její 

sledování je výhodné především v tom, že se snadno měří. Při zátěži roste tepová frekvence 

lineárně s rostoucí zátěží až do dosažení určitého maxima. 

Dalším významným parametrem je systolický tlak krve. Jeho součin s tepovou frekvencí 

(dvojitý produkt) nese informaci o kyslíkové spotřebě myokardu, jeho energetických nárocích a 

o koronárním průtoku [9], [16], [A5]. 

Rychlost změn příjmu kyslíku na počátku zátěže a po jejím ukončení se liší u různých skupin 

jedinců. Rozdíl mezi trénovaným a netrénovaným probandem je především ve využití kyslíku 

z vdechovaného objemu vzduchu (viz Obrázek 20). Podobné rozdíly pak mají také tepová 

frekvence a krevní tlak (viz Obrázek 21 a Obrázek 3). 
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Obrázek 21 Změny tepové frekvence se zátěží [9]. 

Maximální tepová frekvence odpovídá maximální spotřebě kyslíku (maximální aerobní 

kapacitě) a je závislá na věku, pohlaví, zdatnosti a řadě dalších parametrů okolního prostředí. 

Tabelovaným maximálním hodnotám tepové frekvence dle WHO přibližně odpovídá rovnice: 

 

  220 10%TF věk    (4.1) 

 

Za bezpečnou tepovou frekvenci je obvykle považována frekvence při 75% aerobní kapacity 

s přihlédnutím k věku a pohlaví. 

 

  max 200 10%subTF věk    (4.2) 

 

Spotřeba kyslíku srdečním svalem bývá hodnocena nepřímo indexem „tlak – čas“. Součin 

maximálního systolického tlaku krve a maximální tepové frekvence vyjadřuje maximální 

možnosti „vnitřní práce“ srdce a je označován jako Robinsonův index. Dobře koreluje se 

spotřebou kyslíku v srdečním svalu a koronárním průtokem [9], [13]. 

4.3.2 Fyziologická reakce kardiovaskulárního systému na zátěž 

Reakce organismu na dynamickou zátěž bude výrazně odlišná od reakce na zátěž statickou. 

V dalších odstavcích jsou oba případy stručně popsány. 

4.3.2.1 Reakce organismu na dynamickou zátěž 

Pro dynamickou zátěž je charakteristické cyklické zatížení se střídáním napětí a uvolnění 

svaloviny (izotonická svalová kontrakce). To příznivě ovlivňuje krevní oběh, přívod živin a 

kyslíku k pracujícím svalům i odvod zbytků látkové výměny. Reakce kardiovaskulárních hodnot 

na tuto zátěž závisí především na druhu, intenzitě a délce trvání zátěže i na individuálních 

vlastnostech jedince a řadě zevních vlivů. 
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Reakce na dynamickou zátěž probíhá ve třech fázích. Úvodní fáze předchází vlastnímu 

fyzickému výkonu. TF se zvyšuje nad obvyklou klidovou hodnotu vlivem emocí a podmíněných 

reflexů v komplexu změn, které označujeme jako předstartovní stavy. Je pozorována určitá 

závislost na předpokládané náročnosti zátěže. 

Pro úvodní fázi je typický prudký vzestup TF v iniciální fázi, poté následuje pozvolnější 

vzrůst a TF se ustálí na hodnotě odpovídající ustálenému stavu (steady-state), pokud intenzita 

zátěže nepřesahuje úroveň anaerobního prahu (ANP). Při jeho překročení TF dále narůstá. 

Následná fáze po ukončení zátěže začíná prudkým poklesem TF, později klesá pozvolněji. 

Výchozí hodnoty mohou být dosaženy až po desítkách minut [19]. 

Tepový objem se při zátěži zvyšuje z klidových hodnot až na dvojnásobek (120–150 ml), 

nejvyšších hodnot dosahuje při srdeční frekvenci kolem 110–120 tepů za minutu. Při dalším 

zvyšování zátěže již zůstává konstantní. Minutový objem srdeční se může zvýšit až pětinásobně 

(ze 4–5 l na 20–25 l za minutu). Při zátěžích blížících se maximu při frekvencích kolem 180–190 

tepů za minutu dochází k významnému zkrácení doby nutné k optimálnímu plnění srdečních 

komor a tepový objem i minutový objem srdeční se u netrénovaných jedinců snižují. Pokles vede 

k přerušení zátěže [18]. 

Systolický krevní tlak (TKs) se při dynamické zátěži zvyšuje, při konstantních zátěžích nižší 

až střední intenzity dosahuje brzy rovnovážného stavu. Diastolický tlak zůstává bez výraznějších 

změn. 

Zátěže vyšších intenzit vedou k dalšímu postupnému zvyšování TKs. Nejvyšší hodnoty byly 

měřeny při submaximálních zátěžích (180–240 mmHg) s poklesem k výchozím hodnotám za 30–

60 min. Při maximálním krátkodobém zatížení je vzestup TKs méně výrazný a doba návratu po 

přerušení činnosti k původním hodnotám kratší. Diastolický tlak TKd může vzhledem k rozšíření 

(dilataci) periferních cév klesat, v některých případech naopak i stoupat [19]. 

4.3.2.2 Reakce organismu na statickou zátěž 

Pro statickou zátěž je typické vydávání síly bez pohybu (izometrická svalová kontrakce). 

Statické zatížení je většinou spojeno s udržováním předmětů v určité poloze. 

Odpověď krevního tlaku na statickou zátěž může být extrémní. Při vysoké intenzitě tréninku 

vzpěračů, kde je větší podíl statické složky zátěže, byly popsány hodnoty TK přesahující 

480/350 mmHg (Robergs, 1996). Rozdíly v reakci základních parametrů na dynamické a statické 

zatížení jsou patrny z tabulky (viz Tabulka 4) [19]. 

 

Parametr 
Dynamické 

zatížení 

Statické 

zatížení 

Srdeční frekvence ↑↑↑ ↑ 

Periferní odpor ↓↓ ↑↑↑ 

Systolický TK ↑↑↑ ↑↑↑↑ 

Diastolický TK 0↑↓ ↑↑ 

Systolický objem ↑↑ 0 

Minutový srdeční výdej ↑↑↑↑ ↓ 

Tabulka 4 Reakce základních hemodynamických parametrů na dynamické a statické 

zatížení [19]. 
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4.3.3 Fyziologická reakce respiračního systému na zátěž 

Při tělesné práci se zvyšuje metabolismus v pracujících svalech. Energie je získávána 

aerobním katabolismem glykogenu a neoxidační glykolýzou glukózy. Tím stoupá požadavek na 

dodávku kyslíku a odstraňování 𝐶𝑂2 jako produktu metabolismu. Zvýšený nárok je hrazen 

zvýšením činnosti oběhového a respiračního ústrojí, která zajišťují výměnu plynů mezi tkáněmi 

a atmosférou. Funkce obou ústrojí jsou těsně spjaty [13]. 

Systém přenosu kyslíku má několik částí: 

 Plicní, která je určena ventilační kapacitou, perfuzí plic a přenosem plynů přes 

alveolokapilární membránu. 

 Krevní, která závisí především na množství hemoglobinu (Hb). 

 Oběhovou, která závisí na minutovém srdečním výdeji. 

4.3.3.1 Vztah ventilační a oběhové rekce při zátěži 

Udržení adekvátní tkáňové oxygenace a homeostázy 𝐶𝑂2 při zátěži vyžaduje těsné propojení 

mezi periferním metabolismem a kardiovaskulárním a respiračním systémem. 

Zvýšená 𝑉𝑂2

′  je zajišťována vzestupem minutového srdečního výdeje (𝑄𝑡
′) a zvýšením 

extrakce kyslíku z krve. Platí vztah: 

 

 
 2 2

' '

,O t a v O
V QC


  (4.3) 

 

Kde 𝐶(𝑎−𝑣),𝑂2
 je arteriovenózní rozdíl (diference) obsahu kyslíku. Minutový výdej srdeční 

stoupá přibližně lineárně se spotřebou kyslíku a velikostí zátěže. A to přibližně o 6 𝑙 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 na 

každý 1 𝑙 𝑉𝑂2

′ ∙ 𝑄𝑡,𝑚𝑎𝑥
′  u zdravého jedince je přibližně pětinásobek klidové hodnoty, může 

dosáhnout až 35 𝑙 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 v závislosti na věku, pohlaví a tělesné konstituci [13]. 

Vzestup srdečního výdeje je způsoben především zvýšením tepové frekvence. Tepový 

objem stoupá jen v počátku zátěže, pak se již nemění. Změna tepového objemu je závislá na 

poloze, ve vzpřímené poloze je klidová hodnota nižší a při zátěži stoupá asi na dvojnásobek, vleže 

je klidová hodnota vyšší a zátěžové zvýšení menší. Vztah mezi tepovou frekvenci a spotřebou 

kyslíku je natolik těsný, že se tepové frekvence někdy využívá k predikci 𝑉𝑂2

′ . Maximální tepová 

frekvence, které je při zátěži dosahováno, je závislá na věku. Platí přibližně vztah (Cotes, 1993): 

 

 max 210 0.65f věk vletech    (4.4) 

 

Ventilace při zátěži stoupá mnohem více než srdeční výdej, a tak se celkový poměr ventilace-

perfuze zvyšuje [13]. 

Při fyzické zátěži dochází k intenzivnějším a rychlejším metabolickým změnám 

způsobujícím zvýšenou spotřebu kyslíku. To vede ke snížení jeho parciálního tlaku 𝑃𝑂2
 a zvýšení 

parciálního tlaku 𝑃𝐶𝑂2
 v krvi. Tyto změny působí buď přímo, nebo pomocí chemoreceptorů na 

dýchací centra, což má za následek intenzivnější práci plic. Zvýšená ventilace při zátěži souvisí 

se zvýšenou stimulací z periferie, se vzestupem tělesné teploty a s uvolňováním kyseliny mléčné 

ve svalech. 

Při práci svalů roste spotřeba kyslíku a výdej oxidu uhličitého až desetinásobně. Organismus 

toho dosahuje zvýšeným využitím kyslíku, zlepšenou funkcí hemoglobinu, zrychleným oběhem 
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krve, zvýšeným vyplavováním erytrocytů, a zvláště pak zvýšenou plicní ventilací. Svalová práce 

však není závislá na okamžitých možnostech zásobení kyslíkem. Kosterní sval může pracovat 

i anaerobně. Kyslíkový dluh se „vyplácí“ až po ukončení svalové aktivity. 

Hospodaření s oběma plyny lze při zátěžovém testu hodnotit ventilačními ekvivalenty pro 

kyslík a oxid uhličitý. Hodnoty těchto ekvivalentů udávají kolik ml 𝑂2 je organismus schopen ze 

100 ml vzduchu využít, anebo kolik ml 𝐶𝑂2 odevzdá do 100 ml vydechovaného vzduchu. 

 

 
 2 2,objem plynu O CO

VE
ventilovaný vzduch

  (4.5) 

 

Průměrná hodnota je u zdravých jedinců 4-7 (%) pro 𝑂2 a 3-5 (%) pro 𝐶𝑂2. Při chorobách 

respiračního systému se tyto hodnoty snižují [16]. 

4.3.3.2 Vliv tělesné zátěže – využití O2  

Spotřeba kyslíku při zátěži závisí na intenzitě a typu zátěže a na velikosti svalových skupin 

zapojených do činnosti. Při submaximálních výkonech je vztah mezi spotřebou kyslíku (𝑉𝑂2

′ ) a 

výkonem lineární.  

V ideálním případě je koncentrace kyslíku v arteriální krvi rovná 100 %, a pokud by byl 

organismus bez zátěže, což není možné, byla by 100% také koncentrace O2 ve venózní krvi. Ve 

skutečnosti však musíme počítat s bazálním metabolismem organismu, který spotřebuje pro svou 

činnost cca 15 % z množství O2 ve venózní krvi. Každý další úbytek pak odpovídá 

spotřebovanému kyslíku ve svalech, tedy přímo úměrně na fyzické zátěži. 

Samotné určení koncentrace (saturace) kyslíku v krvi se dá provést několika způsoby: 

 Laboratorním vyšetřením odebrané krve. 

 Speciálním optickým katetrem pro měření SvO2 [27], [28]. 

 Neinvazivně zpracováním signálu SpO2. 

Stanovení koncentrace kyslíku v reálném čase je poměrně komplikované a není předmětem 

předkládané dizertační práce. 

4.3.4 Vliv psychické zátěže – inotropie  

Inotropie (nebo též inotropismus) je ovlivnění síly svalového stahu, týká se většinou 

srdečního svalu. Pozitivní inotropie znamená zesílení svalové kontrakce (pozitivně inotropní 

účinek na srdce má např. zvýšená aktivita sympatického nervového systému), naopak negativní 

inotropie vyjadřuje pokles síly svalové kontrakce (např. negativně inotropní účinek na srdce má 

např. zvýšená aktivita parasympatického nervového systému) [14], [26]. 

4.3.4.1 Autonomní nervová soustava 

Autonomní nervová soustava (ANS), nebo také vegetativní soustava, je součástí centrálního 

i periferního nervového systému, jehož úlohou je udržovat optimální vnitřní podmínky organismu 

(homeostázu). Tato činnost je vykonávána bez vědomé činnosti jedince. ANS udržuje srdeční a 

dýchací frekvenci, vykonává proces trávení, pocení, močení, tvoří sliny, ovládá průměr zornice, 

má důležitou úlohu v pohlavním vzrušení.  
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Ačkoliv nejvíce jeho činností je nevědomých, některé, jako proces dýchání, pracují 

v součinnosti s vědomými procesy. Jeho hlavními součástmi jsou senzorický systém, motorický 

systém (sestávající z parasympatického a sympatického systému) a další orgány. 

Pojem autonomní nervový systém by se dal jednoduše definovat jako „organizované skupiny 

senzorických a motorických neuronů, jež inervují útroby“. Tyto neurony tvoří reflexní oblouky, 

z nichž část je vedena míchou vertikálně do mozkového kmene, konkrétně do jeho části zvané 

prodloužená mícha. Pokud je poškozen pouze centrální nervový systém (CNS), život je stále 

možný, neboť nejsou zcela zasaženy jeho hierarchicky podřízené části řídící činnosti 

kardiovaskulární, trávicí a dýchací soustavy [29]. 

4.3.4.2 Funkce sympatiku a parasympatiku 

Sympatikus a parasympatikus obvykle pracují protichůdně. Jejich vztah však není absolutně 

antagonistický, neboť se často navzájem doplňují. Ne zcela platí představa, že sympatikus funguje 

jako „akcelerátor“ a parasympatikus jako „brzda“. Sympatikus se především účastní dějů 

vyžadujících okamžité reakce, zatímco parasympatikus dějů probíhajících v celkovém tělesném 

klidu. Například vstávání z pozice vsedě a vleže by v případě neexistence reakcí sympatiku vedlo 

k náhlému neudržitelnému poklesu krevního tlaku a ke kolapsu. Jiným příkladem je stálý vliv 

sympatiku a parasympatiku na srdeční frekvenci v důsledku změn způsobených nádechem a 

výdechem. Celkově jsou tedy sympatikus a parasympatikus systémy, které (obvykle 

v protichůdném vztahu) regulují životní funkce jednotlivých orgánů za účelem dosažení 

homeostázy.  

Některé jejich typické činnosti a reakce jsou tyto: 

Sympatikus 

Je zodpovědný za okamžité reakce organismu na hrozící nebezpečí: mobilizuje zásoby 

energie a inhibuje proces trávení: 

 Odvádí krev z trávicí soustavy a z kůže. Mechanismem je vazokonstrikce. 

 Zvyšuje perfuzi (průtok krve) kosterní a srdeční svalovinou a plícemi (perfuze 

kosterní svaloviny může být zvýšena až o 1200%). 

 Dilatuje (rozšiřuje) bronchioly (průdušinky), což zvyšuje alveolární výměnu plynů. 

 Zvyšuje srdeční frekvenci a kontraktilitu kardiomyocytů (srdečních svalových 

buněk), čímž zvyšuje celkový výkon srdce: Především do kosterních svalů může 

proudit zvýšené množství krve. 

 Dilatuje zornice, čímž zvyšuje množství světla vstupujícího do oka na sítnici. 

 Mění akomodací dioptrickou mohutnost čočky tak, aby světelné paprsky dopadaly 

na sítnici. Zaostřuje tak obraz při pohledu na objekty v různé vzdálenosti. 

Parasympatikus 

Zajišťuje činnost organismu v klidu a bezpečí. Zařizuje zklidnění celkové činnosti 

organismu (přechod z vlivu sympatiku). Stimuluje proces trávení. 

 Dilatuje cévy vedoucí do gastrointestinálního traktu (GIT je trávicí soustava), čímž 

zvyšuje perfuzi jeho jednotlivých oddílů. Toto je důležité při trávení, protože 

jednotlivé části GIT mají v průběhu trávení zvýšené nároky na zásobování nejen 

živin, kyslíku, ale i vody pro tvorbu trávicích šťáv. 
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 Parasympatický nervový systém může kontrahovat bronchioly, čímž sníží úroveň 

alveolární výměny plynů. Toto koná za běžných okolností ve stavu, kdy organismus 

potřebuje málo kyslíku. 

 Během akomodace způsobuje zúžení zornic a čoček. 

 Parasympatikus stimuluje sekreci slin a zrychluje peristaltiku. 

 Řídí plnění erektilních orgánů krví (tj. jejich erekci) [14], [26], [29]. 

4.3.5 Vliv farmak – korekce sekundárních účinků 

V současné době je v kardiologické praxi využíváno velké množství léků, které mají 

primární či sekundární vliv na tepovou frekvenci srdce. Problematika farmakokinetiky a 

farmakodynamiky je velmi rozsáhlá, a proto byly pro tento model vybrány jen základní skupiny 

léků, které mají přímý vliv na tepovou frekvenci. Jsou to: 

 Beta-blokátory, 

 Ivabradin, 

 kardiotonika, 

 vazodilatátory (AC inhibitory), 

 inhibitory AT receptorů, 

 CA blokátory, 

Každá z těchto účinných látek v principu funguje jinak a ovlivňuje různé části, funkce 

kardiovaskulárního systému. Všechny z výše uvedených léků různou měrou ovlivňují tepovou 

frekvenci pomocí těchto faktorů: 

 změna střední hodnoty TF, 

 změna prahových hodnot TF (maximální a minimální hodnota TF), 

 změna dynamiky TF, 

4.3.5.1 Beta-blokátory 

Beta-blokátory (BB) patří do skupiny sympatolytik, blokují beta-adrenergní reakce. Jejich 

účinkem je kompetitivní antagonismus s beta-adrenomimetiky, tj. tlumí účinek sympatiku a 

sympatomimetik na beta-adrenergních receptorech:  

 snižují srdeční frekvenci, 

 snižují sílu kontrakce, 

 snižují vodivost převodního systému, 

 snižují vzrušivost myokardu. 

Zpomalením srdeční frekvence se sníží spotřeba kyslíku myokardem a zároveň se sníží 

vylučování reninu v ledvinách. Pokud jsou beta-blokátory podávány krátkodobě, mohou způsobit 

snížení srdečního výdeje a zvýšení periferního odporu. Tento efekt mají neselektivní beta-

blokátory, neboť je blokována vazodilatace při zachovalé funkci alfa-adrenergních receptorů 

působících vazokonstrikci. Naopak efektem dlouhodobého užívání je snížení periferního 

odporu [30]. 

4.3.5.2 Ivabradin 

Ivabradin (Procoralan) je léčivá látka, patřící do skupiny inhibitorů If kanálů. Jedná se o 

první látku, která se specificky váže na f-kanály lokalizované na membráně buněk pacemakeru 

v sinoatriálním uzlu [32], [33], [34].  
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Jak bylo prokázáno, ivabradin díky svému jedinečnému mechanismu působení, který 

selektivně inhibuje proud If, účinně snižuje srdeční frekvenci a následně spotřebu kyslíku 

myokardem. Ivabradin také zlepšuje dodávku krve do myokardu působením na plnící čas levé 

komory a koronární adaptaci na fyzickou zátěž. Navíc bylo prokázáno, že zachovává 

myokardiální kontraktilitu, zdroj hlavních potenciálních příznivých vlivů na klinický průběh 

ischemické choroby srdeční. Dále byla podrobně hodnocena kardiální tolerance přípravku. Kromě 

fyziologického prodloužení intervalu QT vyplývajícího ze snížení srdeční frekvence bylo 

prokázáno, že lék Procoralan zachovává QTc, což potvrzuje optimální kardiální toleranci 

ivabradinu [31], [32], [33], [34]. 

4.3.5.3 Kardiotonika 

Kardiotonika (kardiostimulující léčiva) potencují srdeční funkci zvyšováním srdeční 

frekvence (chronotropie) a myokardiální kontraktility (inotropie), což zvyšuje velikost srdečního 

výdeje a arteriální tlak (zvyšováním kontraktility se snižuje TF, ale s potenciací komorových 

arytmií). Některé z těchto léků způsobují systémovou vazodilataci, jiné mají naopak 

vasokonstrikční účinky. Účinky těchto léků na srdeční sval je předurčují k použití při srdečním 

selhání, kardiogenním šoku a hypotenzi. Při léčbě srdeční nedostatečnosti se dnes dává před 

kardiotoniky přednost postupům, které snižují nároky na činnost myokardu – tj. snížení afterloadu 

či preloadu, případně obojího (diuretika, organické nitráty, blokátory vápníkových kanálů, ACE 

inhibitory) [35]. 

4.3.5.4 Vazodilatátory (ACE inhibitory) 

ACE inhibitory (IACE), nebo také inhibitory enzymu angiotenzin-konvertázy (angiotensin-

converting-enzyme inhibitor), jsou skupinou léčiv určených především k léčbě vysokého tlaku 

krve a městnavého srdečního selhání, které je důsledkem slabšího svalového výkonu srdce (např. 

po infarktu myokardu), vedoucího k městnání přečerpávané krve a vzniku otoků. Princip působení 

těchto léčiv je založen na jejich ovlivnění tzv. renin-angiotenzin systému, který je v organismu 

zodpovědný za řízení a stabilizování tlaku krve. IACE zabraňují převodu (konverzi) 

angiotenzinu I (AT I) na angiotenzin II (AT II), který způsobuje stahování (vazokonstrikci) cév.  

Za tento převod (AT I na AT II) odpovídá právě angiotenzin konvertující enzym (ACE), 

který tyto léky blokují (inhibují). Zmíněné městnavé srdeční selhání je typickým projevem vyšší 

hladiny aldosteronu, jehož množství inhibitory ACE nepřímými fyziologickými vazbami rovněž 

ovlivňují. 

Z popisu renin-angiotenzin-aldosteron systému vyplývá, že pokud je nějaká látka 

inhibitorem ACE, tak lze zabránit vzniku vazokonstrikčního angiotenzinu II., který pomocí ACE 

vzniká z angiotenzinu I. Díky tomu dojde ke snížení tepenné rezistence, zvýšení žilní kapacity, 

snížení srdečního výdeje, srdečního indexu a tepového objemu. Dalším účinkem inhibitoru ACE 

je zvýšení propustnosti ledvinných cév, což vede ke zvýšenému vylučování sodíku do moči 

(zvýšená natriuréza). Na základě zpětnovazebních fyziologických mechanismů způsobuje 

přerušení konverze AT I na AT II zvýšení objemu reninu v krvi. Rovněž se ze stejných důvodů 

zvyšuje hladina angiotenzinu I (AT I). Naopak vlivem působení inhibitoru ACE dojde ke snížení 

AT II a aldosteronu. Vzhledem k tomu, že ACE štěpí na neaktivní metabolity látku bradykinin, 

je jeho hladina po podávání IACE zvyšována. Předpokládá se, že zvýšená hladina bradykininu je 

zodpovědná za charakteristický vedlejší účinek dlouhodobého podávání inhibitorů ACE, kterým 

je suchý kašel. 
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Lze tedy shrnout, že klíčovou klinickou odpovědí IACE je snížení hladiny AT II. Samotný 

AT II má za normálních okolností tyto klinické účinky: 

 Zvýšení krevního tlaku díky vazokonstrikci (zúžení krevních cév) se zvýšením 

periferního cévního (tepenného) odporu. Dlouhodobá konstrikce vede ke zmnožení 

hladkých svalových buněk v cévách, což vede ke zbytnění (hypertrofii) cév. 

Vazokonstrikční působení má významný vliv na ledviny, protože zúžení odvodných 

ledvinných cév zvyšuje průtokový (perfuzní) tlak v glomerulech. Ke zvýšení tlaku 

krve a jejího objemu vede rovněž aldosteron (viz výše), jehož vylučování je 

způsobeno působením AT II na nadledvinky. 

 Přispívá k remodelaci (přestavbě) srdečních komor ve smyslu jejich zbytnění. 

Zprostředkovatelem nefunkčního zbytnění komor je fibrogeneze a programová 

buněčná smrt. 

 Zvyšuje hladinu vasopresinu neboli antidiuretického hormonu (ADH), a to svým 

působením na zadní část podvěsku mozkového čili hypofýzy. Tento hormon působí 

na ledviny a způsobuje zadržování vody v organismu. 

Tyto klinické účinky AT II vysvětlují působení léčiv s obsahem IACE, která: 

 snižují tlak krve 

 zlepšují hospodaření s vodou v organismu (snížení otoků) 

 ulevují od příznaků městnavého srdečního selhání 

 jsou schopny pozitivní přestavby tkáně nejen srdečních komor, ale i samotných cév 

 mají ustalující vliv na hemodynamiku a tlakové poměry v ledvinách [36], [37]. 

4.3.5.5 CA blokátory 

Látky blokující kalciový kanál (blokátory kalciového kanálu) snižují tok kalcia přes 

membránu do buňky blokem L-typu vápníkového kanálu, a způsobují tím dlouhodobou dilataci 

hladkého svalu. Nejcitlivější je sval cévní, především arteriální, jehož uvolnění vede ke snížení 

cévní rezistence. Dilatace nastává i u mimocévního hladkého svalstva bronchů, GIT a dělohy. 

V srdci jsou na kalciu závislé „struktury pomalé odpovědi“ (SA a AV uzel), ale také kontraktilní 

mechanismy. Blokádou kalciového kanálu klesá vodivost a inotropie myokardu – klesá minutový 

srdeční výdej.  

Dilatují koronární tepny a brání projevům ischémie. Ovlivněním SA a AV uzlu potlačují 

supraventrikulární tachyarytmie. Dilatace v systémovém řečišti způsobuje pokles tlaku krve a 

může vést k reflexnímu zvýšení srdeční frekvence, zejména u krátkodobě působícího nifedipinu 

[38]. 

Všechny faktory, které ovlivňují požadavky na velikost okamžité tepové frekvence, byly 

vzaty v úvahu při návrhu modelu řízení kardiostimulátoru. 
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5. Syntéza jazykového fuzzy modelu 

Úlohu dynamického stanovení aktuální tepové frekvence můžeme považovat za úlohu 

složitou, kterou řadíme obecně mezi úlohy rozhodovací. Počítačová podpora lékařských 

rozhodovacích procesů vyžaduje vytvoření abstraktních (programových) modelů rozhodovacích 

situací. Uvažujeme-li rozhodování ve složitých reálných situacích, bývá problematika vytvoření 

kvalitních, dostatečně adekvátních počítačových modelů systémů, o jejichž chování rozhodujeme, 

značně obtížná.  Praxe ukázala, že abstraktní popis takových systémů, využívající běžné nástroje 

konvenční numerické matematiky a logiky (soustavy rovnic, nerovností, logických kalkulů), 

nedává uspokojivé výsledky. 

Při řešení takových problémů vyjděme ze skutečnosti, že reálné rozhodovací problémy 

dovede řešit lékař – zvláště expert ve svém oboru – pomocí svých mozkových, mentálních, 

intelektuálních uvažovacích procesů. Počítačovou formalizací takových procesů se zabývá vědní 

obor Umělá inteligence [39]. Využívá přitom nových, nekonvenčních přístupů, které plynou z 

analýzy lidského uvažování. Umělá inteligence je definovaná věda o vytváření strojů a systémů, 

které budou při řešení určitého úkolu užívat takového postupu, který – kdyby tak postupoval 

člověk – bychom považovali za projev jeho inteligence. 

5.1 Počítačová formalizace vágních mentálních modelů 

Lidské rozhodovací procesy nejsou numerické – při rozhodování ve složitých situacích 

výsledné řešení nevypočítáváme, nýbrž vyvozujeme nenumerickými jazykovými prostředky. Při 

uvažování využíváme především slov a vět přirozeného jazyka, které jsou základem konstrukce 

nenumerických jazykových modelů řešených problémů [40], [41]. Tyto modely vytváří odborník 

na základě informací, znalostí a zkušeností. Prvním problémem je tedy počítačová formalizace 

takových (nenumerických, znalostních, jazykových) modelů. Druhým problémem je pak návrh 

algoritmů, které by operacemi nad takovými modely dovedly vyvodit obdobně kvalitní závěry 

(rozhodnutí) jako expert, kdyby řešil tentýž problém s využitím svého expertního (mentálního) 

modelu. 

Základní vlastností lidských znalostí, formalizovanými slovně, je jejich neurčitost (vágnost). 

Tato vlastnost kontrastuje s matematickými, numerickými formulacemi, které jsou precizní, ostré. 

Analýzy ukázaly, že právě vlastnost lidského mozku efektivně využívat vágnosti je důležitou 

podmínkou kvality jeho uvažování. První podmínkou konstrukce počítačových jazykových 

modelů je řešení problému formalizace vágnosti jako neurčitosti slovních pojmů. Jednou z 

nejrozšířenějších metod je metoda fuzzy množinové matematiky. Druhý problém – konstrukce 

logických vyvozovacích algoritmů, které jsou schopny využít vágnost pro výstupní doporučení, 

je řešen cestou použití přístupů nekonvenční vícehodnotové jazykové fuzzy logiky [40], [41]. 

Programovým nástrojem pro řešení složitých problémů jsou v tomto případě expertní 

systémy [42].  Expertní systémy jsou založeny na myšlence převzetí znalostí od experta (tj. jeho 

znalostí objektivních i subjektivních) a jejich vhodné počítačové reprezentace, která by umožnila 

počítačovému programu využívat těchto znalostí zhruba stejným způsobem, jako jich využívá 

expert. Takový expertní systém je použit i pro řešení úlohy modifikace (řízení) tepové frekvence 

kardiostimulátoru. 



 

 

- 45 - 

5.2 Fuzzy orientovaný expertní systém 

Jádro expertního systému (viz Obrázek 22) tvoří řídicí (inferenční) mechanismus, který 

operacemi nad bází znalostí na základě aktuálních dat (dotazu) upřesňuje (aktualizuje) obecný 

model a vyvozuje odpověď (závěr) [42]. 

 

Obrázek 22 Architektura diagnostického expertního systému. 

Báze znalostí jako obecný model chování studované soustavy je tvořena expertními 

znalostmi, které jsou formalizovány vhodnou reprezentací. Kromě pravidlové reprezentace, která 

je preferována v tomto textu, existuje řada dalších možností. 

Aktualizace modelu je provedena vstupem konkrétních dat k danému případu. Konkrétní 

data jsou reprezentována bází dat a mohou být získána jako jazykové hodnoty od uživatele 

(operátora), přímým měřením nebo kombinovaně. Výsledkem činnosti diagnostického expertního 

systému je seznam ohodnocených  závěrů – cílových hypotéz (diagnóz). 

Uživatelsky významnou částí expertního systému je vysvětlovací podsystém. Ten poskytuje 

informace o konkrétním postupu, jímž bylo dosaženo závěru. Tak může uživatel sám posoudit 

kvalitu báze znalostí i inference a výsledek odvození případně dodatečně modifikovat. 

Lze říci, že cílem expertního systému je dosahovat obdobně kvalitních závěrů při řešení 

složitých problémů, jako by stejný problém řešil lékař – expert v daném oboru. Expertní systémy 

jsou schopny efektivně využívat eventuální nejistoty jak v bázi znalostí, tak v bázi dat.  

Typickou vlastností expertních systémů je schopnost efektivně využít neurčitosti 

nekonvenčních modelů neurčitých (vágních) soustav.  Základem těchto modelů je počítačová 

reprezentace expertních znalostí (mentálních modelů expertů). Jednotlivé typy expertních 

systémů se liší způsobem reprezentace znalostí a způsobem formalizace jejich přirozené 

neurčitosti.  

V praxi jsou velmi rozšířené expertní systémy, které využívají reprezentace znalostí formou 

podmíněných pravidel a formalizace jejich neurčitostí pomocí aparátu fuzzy množinové 

matematiky. Jako inferenční (vyvozovací) mechanizmy využívají tyto modely přístupy jazykové 

fuzzy logiky [43].   

Fuzzy orientované expertní systémy používají pro formalizaci znalostí známých IF-THEN 

pravidel ve formě: 

 

    IF , THEN ,předpoklad antecendent důsledek konsekvent  (5.1) 

 

 Antecedenty i konsekventy pravidel jsou vágní fuzzy výroky – jejich pravdivostní hodnota 

leží v intervalu 〈0;1〉. Struktura fuzzy výroků obsahuje jazykové proměnné, jejich jazykové 



 

 

- 46 - 

 hodnoty a fuzzy logické spojky. Typickou formou je výraz: 

 

 isX A  (5.2) 

 

kde 𝑋 je jazyková proměnná a 𝐴 je její příslušná jazyková hodnota. Vágnost jazykových 

hodnot je formalizována fuzzy množinami. Zakladatelem fuzzy množinové matematiky je 

americký profesor kalifornské univerzity v Berkeley - Lotfi Asker Zadeh. 

5.2.1 Fuzzy množiny 

Fuzzy množiny jsou v pravidlech jazykových modelů využity pro formalizaci významu slov 

přirozeného jazyka (malý, velký, téměř, skoro apod.) [43]. Přirozenou vlastností slov je jejich 

vágnost – tedy neurčitost, kterou musí fuzzy množina efektivně formalizovat. Tento problém je 

přímo spojen s problémem rozhodování o náležení, nebo nenáležení prvku do množiny. 

V převážné většině praktických případů lze jen obtížně tvrdit, že určitý prvek do určité 

množiny náleží či nenáleží. I když prvek nese dominantní znaky vlastností prvků určité množiny 

𝐴, může ve víceméně menší míře vykazovat také znaky vlastností množiny 𝐵. Rozhodnutí o 

přiřazení prvku do množiny A je pak nejednoznačné.  

Situaci může efektivně řešit přístup, v němž kromě pojmu absolutního náležení či nenáležení 

prvku do určité množiny zavedeme pojem částečného náležení prvku do množiny. Jde zřejmě o 

zobecnění pojmu stupně příslušnosti, kdy rozšíříme definiční obor jeho hodnot ze dvou 

diskrétních (0,1) na uzavřený interval 〈0,1〉. 

 

 : 0,1F U   (5.3) 

 

Množiny, které umožňují definovat velikost stupně náležení prvků podle (5.3) se nazývají 

fuzzy množiny. Fuzzy množina 𝐹 je definována jako přiřazení, které každému prvku u univerza 

𝑈 přiřazuje hodnotu funkce jeho příslušnosti do fuzzy množiny 𝐹 rovnou 𝜇𝐹(𝑢). 

 

    /FF u u U   (5.4) 

 

V praxi je fuzzy množina 𝐹 prvků u ztotožněna s její funkcí příslušnosti 𝜇𝐹(𝑢). Funkce 

příslušnosti se v praxi nejčastěji aproximuje lomenými přímkami. Trojúhelníková aproximace 

fuzzy množiny, nazývané fuzzy číslem „asi b“, jsou spolu s analytickým aproximačním vztahem 

uvedeny na obrázku níže (viz Obrázek 23). 

 

Obrázek 23 Fuzzy množina trojúhelníkového tvaru. 
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5.2.2 Jazykový pravidlový fuzzy model 

Syntéza pravidlového fuzzy modelu je provedena na základě expertních hypotéz, 

vyslovených o vztahu jazykových vstupních veličin a veličiny výstupní. Pro řešení stanovení 

tepové frekvence kardiostimulátoru budeme používat model typu Mamdani [43]. 

Jazykový pravidlový fuzzy model typu Mamdani je dán soustavou 𝑟 = 1, 2, … , 𝑅 pravidel 

typu IF – THEN. Jeho  r-té pravidlo má tvar [43]: 

 

                1 1 2 2is and and... and is isr r n r n rIF x A x x is A x x A x THEN y B y        (5.5) 

 

Levá strana pravidla se nazývá antecedent (předpoklad), pravá konsekvent (důsledek, závěr). 

Antecedent je složen z fuzzy konjunkce dílčích fuzzy tvrzení o velikosti vstupních proměnných, 

konsekvent obsahuje fuzzy tvrzení o odpovídající velikosti výstupní proměnné.  

Pro interpretaci fuzzy logických spojek (fuzzy konjunkce, fuzzy disjunkce, fuzzy implikace) 

lze využít – na rozdíl od logiky konvenční – různé, variantní předpisy (funkce t-normy, funkce t-

konormy, fuzzy implikační funkce) [43]. 

Pro vyvození velikosti tvaru fuzzy množiny výstupní proměnné při uvažování konkrétních 

hodnot proměnných vstupních bude použita Mamdaniho vyvozovací metoda. Ta předpokládá, že 

fuzzy konjunkce mezi tvrzeními v antecedentu je interpretována jako obyčejná konjunkce (min), 

fuzzy implikační funkce THEN je interpretována jako Mamdaniho implikace (min) a jednotlivá 

pravidla jsou spojena fuzzy disjunkcí interpretovanou jako obyčejná disjunkce (max). Uvažujme 

pravidlo: 

 

 IF THENX is A Y is B  (5.6) 

 

kde 𝐴 a 𝐵 jsou fuzzy množiny obvykle reprezentující nějaké slovní hodnoty. Inference v 

pravidlových systémech je založena na použití pravidla modus ponens. Ve fuzzy systémech se 

pracuje se zobecněným pravidlem fuzzy modus ponens: 

 

 

: is

: IF is THEN

: is

předpoklad X A

podmínka X A Y is B

závěr Y B





 (5.7) 

 

Nechť 𝐴′ = (𝑈, 𝜇𝐴′). Pak fuzzy množina 𝐵′ = (𝑈, 𝜇𝐵′) = může být určena takto: 

 

       max min , ,B A R
x U

y x x y   


  (5.8) 

 

kde univerzum 𝑈 je konečná množina. Jedná se vlastně o kompozici unární relace 𝐴′ a 

binární relace 𝑅. Proto tento způsob usuzování označuje názvem kompoziční pravidlo usuzování. 

Uvažujme nyní dvě ostré množiny 𝐴 a 𝐵 definované na univerzu 𝑈, popsané svými funkcemi 

příslušnosti. Základní operace jejich průniku 𝐴 ∩ 𝐵, sjednocení 𝐴 ∪ 𝐵 a unární operaci doplňku  

𝐴′ můžeme vyjádřit vztahy [42]: 
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 (5.9) 

 

Fuzzy množinová matematika připouští pro fuzzy množinové operace fuzzy průniku, fuzzy 

sjednocení a fuzzy doplňku tytéž vztahy, které jsou uvedeny v (5.9). Významné a pro fuzzy 

množinovou matematiku typické však je, že uvedené základní fuzzy množinové operace můžeme 

definovat i jinak – variantně. 

Můžeme tedy definovat třídy operací fuzzy průniku, fuzzy sjednocení či fuzzy doplňku, 

které splňují určité podmínky (axiomy) a lze je definovat obecněji. Třída operací, které splňují 

podmínky fuzzy průniku, se nazývá třída operací triangulární 𝑡-normy, třída operací splňující 

podmínky fuzzy sjednocení se nazývá třídou operací triangulární 𝑠-normy. 

Vraťme se nyní k rozhodovacím pravidlům báze znalostí a zaměřme se na složené fuzzy 

výroky. Uvažujme dva fuzzy výroky 𝑝: (𝑋 is 𝐴) a 𝑞: (𝑌 is 𝐵), kde 𝐴, 𝐵 jsou fuzzy množiny 

definované na jednom univerzu 𝑈. Takové výroky nazýváme atomické. Atomické výroky mohou 

být spolu spojovány fuzzy logickými spojkami AND, OR, NOT, a mohou tak tvořit fuzzy výroky 

složené. Těmto spojkám odpovídá konjunkce, disjunkce, resp. negace fuzzy množin, jak bylo 

uvedeno výše.   

Jestliže 𝑝 a 𝑞 jsou atomické fuzzy výroky 𝑝: (𝑋  is 𝐴) a 𝑞: (𝑌 is 𝐵), kde 𝐴, 𝐵 jsou fuzzy 

množiny definované na jednom univerzu 𝑈, potom význam složeného výroku (𝑋 is 𝐴) and 

(𝑌 is 𝐵) je dán konjunkcí fuzzy množin 𝐴 ∩ 𝐵, kde fuzzy konjunkce může být interpretována 

jakoukoliv t-normou.   

Jestliže 𝑝 a 𝑞 jsou atomické fuzzy výroky 𝑝: (𝑋 is 𝐴) a 𝑞: (𝑌 is 𝐵), kde 𝐴, 𝐵 jsou fuzzy 

množiny definované na jednom univerzu 𝑈, potom význam složeného výroku (𝑋 is 𝐴) or (𝑌 is 𝐵) 

je dán disjunkcí fuzzy množin 𝐴 ∪ 𝐵, kde fuzzy disjunkce může být interpretována jakoukoliv    

s-normou.   

Negace atomického výroku (𝑋 is 𝐴) je výrok (𝑋 is not 𝐴) a je dána doplňkem 𝐴′ fuzzy 

množiny 𝐴. Všimněme si nyní důležitého fuzzy logického funktoru THEN, spojujícího v pravidle: 

 

IF (   -    ) THEN (   -    )fuzzy výrok atomický nebo složený fuzzy výrok atomický nebo složený  

 

antecedent a konsekvent. Spojku THEN interpretujeme jako implikaci (přesněji implikační 

funkci). Pravidlo IF-THEN tak vyjadřuje kauzální vztah mezi výroky v antecedentu a 

konsekventu. Tento kauzální vztah představuje relaci mezi jazykovými proměnnými v 

antecedentu a konsekventu. Takovou relaci je možno v našem případě vyjádřit ve tvaru fuzzy 

relace. V případě fuzzy IF-THEN pravidla je tato relace reprezentována fuzzy implikací. 

Na rozdíl od klasické logiky není interpretace fuzzy implikace (podobně jako tomu bylo v 

případě fuzzy konjunkce, fuzzy disjunkce a fuzzy negace) jednoznačná.  

5.2.3 Mamdaniho vyvozovací metoda 

Budeme uvažovat, že báze expertního systému je složena z pravidel typu Mamdani 

spojených fuzzy logickým operátorem OR, interpretovaným jako standartní fuzzy disjunkce 

(max, Gödelova): 
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  max ,
G

      (5.10) 

 

fuzzy logické operátory mezi dílčími fuzzy výroky antecedentů pravidel AND, 

interpretovaným jako standartní fuzzy konjunkce (min, Gödelova): 

 

  min ,
G

      (5.11) 

 

fuzzy implikace THEN mezi antecedenty a konsekventy pravidel je interpretována jako 

standartní fuzzy implikace (min, Mamdani): 

 

  min ,
M

      (5.12) 

 

Vyvození tvaru funkce příslušnosti výstupní fuzzy množiny 𝐵0(𝑦)  je provedeno 

Mamdaniho inferenční metodou s využitím kompozičního vyvozovacího pravidla: 

 

    0 0

jB y R A x  (5.13) 

 

kde  𝐵0(𝑦) je vstup modelu determinovaný podle obecného modelu 𝑅,   , ∘ je relace fuzzy 

kompozice a 𝐴(𝑥𝑗
0)  je vektor 𝑛- konkrétních hodnot vstupních veličin.,  𝑗 = 1 , … , 𝑛. 

Tvar 𝑟-tého pravidla Mamdaniho fuzzy modelu je: 

 

       1 1 2 2 nis and is and...and x is isr r r n rIF x A x x A x A x THEN y B y        (5.14) 

 

Pravdivostní hodnota 𝑗-tého dílčího fuzzy tvrzení v antecedentu pravidla obsahujícího 𝑗-tou 

vstupní proměnnou 𝑥𝑗𝑖𝑛 v 𝑟-tém pravidle je vypočtena jako fuzzy konjunkce jednotlivých fuzzy 

tvrzení v antecedentu pravidla, interpretovaného jako Gödelova konjunkce (minimum), tedy: 

 

         0 0

, max min , ,
j

r j j r j j r j
x

A x A x Cons A x A x     
   

 (5.15) 

 

kde Cons je fuzzy relace konzistence. 

Výstupní veličina 𝑟-tého pravidla je vyvozena ve tvaru fuzzy množiny s funkcí příslušnosti, 

je vypočtena s použitím fuzzy implikační funkce THEN, interpretované jako Mamdaniho 

implikační funkce (minimum): 

 

                               0 0min , min min , ,r r r j r j r
y y j

B y B y A x A x B y   
 

 (5.16) 
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Globální výstupní veličina je pak vyvozena ve tvaru fuzzy množiny s funkcí příslušnosti 

𝐵𝑟
0(𝑦), je vypočtena za předpokladu fuzzy disjunktivního spojení jednotlivých pravidel modelu, 

kdy fuzzy disjunkce je interpretována jako Gödelova disjunkce (maximum): 

 

                         0 0 0max max min min ,r j r j r
y jy y

B y B y A x A x B y   
 

 (5.17) 

 

Pro získání výstupní hodnoty ve tvaru obyčejného čísla 𝑦𝑐𝑟𝑖𝑠𝑝 je fuzzy množina 𝐵𝑟
0(𝑦) 

defuzifikována vztahem metody COF (Center of Gravity) [43]: 

 

 
y

y

B

crisp Y
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Y

y dy

y
dy











 (5.18) 

5.3 Pravidlová znalostní báze – jazykový model 

Pro finální diagnostiku stavu pacienta z výše vybraných parametrů ve smyslu potřeby zvýšit 

či snížit tepovou frekvenci a současně pro predikci velikosti změny tepové frekvence byla 

v předložené práci zvolena metoda fuzzy orientovaného diagnostického expertního systému.  

CO2,a – koncentrace kyslíku v arteriální krvi DO2 – koncentrace O2 v krvi
CO2,v – koncentrace kyslíku ve venózní krvi DTF – změna tepové frekvence 
INT – inotropie FAF – korekční farmakologický faktor
TYP –  typ účinné látky CO2 - výpočtový blok koncentrace O2 v krvi
KVA – dávkování léčiva FMA – farmakologický fuzzy model
TF – okamžitá tepová frekvence MTF – fuzzy model tepové frekvence

MTF

FMA

CO2

1

Kardiostimulátor

2

3

4

DO2

INT

FAF

KVA

TYP

DTF

CO2,v

CO2,a

TF

Fuzzy model

 

Obrázek 24 Blokové schéma navrhovanéh systému řízení kardiostimulátoru s definicí 

navrhovaných modelů a vstupních proměnných. 
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Obrázek 24 znázorňuje systém řízení kardiostimulátoru se dvěma hierarchicky propojenými 

modely. Hlavním modelem je zde model MTF (Model Tepové Frekvence), jehož úkolem je na 

základě vstupů predikovat výslednou velikost změny tepové frekvence. Druhým modelem je 

model FMA (Farmakologický Model), který má za úkol klasifikovat účinek farmak, které pacient 

užívá, a jejich vliv na výslednou tepovou frekvenci. Blok DO2 je výpočetním blokem, který 

z měřených dat vypočítává výslednou koncentraci kyslíku v krvi, která je vstupem do modelu 

MTF. 

5.4 Fuzzy modely expertních modulů 

Jak bylo uvedeno výše, navrhovaný systém obsahuje dva hierarchicky spojené fuzzy modely 

(viz Obrázek 24). Pro definici bází pravidel obou navržených modelů byly definovány vstupní 

jazykové proměnné. V další části této práce jsou popsány jednotlivé bloky schématu uvedeného 

na obrázku výše (viz Obrázek 24), včetně jazykových proměnných obou modelů, jejich 

jazykových hodnot a způsobů určení hodnot jazykových proměnných, včetně jejich případné 

normalizace. 

5.4.1 Výpočetní modul CO2 

Výpočetní modul CO2 zpracovává vstupní měřená data, pomocí matematických operací. 

Výsledkem tohoto výpočetního modulu je jediná hodnota, která podává modelu MTF informaci 

o fyzické zátěži pacienta ve formě spotřebovaného kyslíku organismem.  

5.4.1.1 Vstupy modulu CO2 

Jak bylo uvedeno výše, modul CO2 má dvě měřené vstupní hodnoty, kterými jsou: 

 𝐶𝑂2𝑎 
 koncentrace kyslíku v arteriální krvi 

 𝐶𝑂2𝑣 
koncentrace kyslíku ve venózní krvi 

Hodnota koncentrace kyslíku v arteriální krvi 𝐶𝑂2𝑎
 je hodnota kyslíku v okysličené krvi, 

která je rozváděna do organismu. Její hodnota se u zdravého člověka blíží 100 % a klesá u kuřáků 

a osob s onemocněním plic. 

Hodnota 𝐶𝑂2𝑣 
, tedy koncentrace kyslíku ve venózní krvi, která se vrací z organismu zpět 

k okysličení, je ochuzená o kyslík, který organismus spotřeboval svou prací. V případě, kdy je 

organismus v klidu, bez fyzické zátěže, předpokládáme spotřebu kyslíku cca 15%. Tato hodnota 

odpovídá spotřebě bazálního metabolismu.  

Bazální metabolický výdej (BMR) je množství energie vydané v klidovém stavu. Výdej 

energie v tomto stavu je dán pouze prací životně důležitých orgánů, jako srdce, plíce, mozek a 

zbytek nervového systému, jater, ledvin, pohlavních orgánů, základním tonem posturálních svalů 

a kůže. 

Hodnota 𝐶𝑂2𝑣 
 při zátěži tedy může nabývat hodnot v rozsahu 0 % ÷ 85 %, přičemž pro 

potřeby modelu budeme uvažovat, že 85% odpovídá minimální (žádné fyzické zátěži) a 0% 

odpovídá maximální fyzické zátěži. 

5.4.1.2 Výstupy modulu CO2 

Výstupem modulu CO2 je změna koncentrace kyslíku, která představuje rozdíl mezi 

koncentrací kyslíku v arteriální krvi 𝐶𝑂2𝑎 
a koncentrací kyslíku ve venózní krvi 𝐶𝑂2𝑣 

. Tedy 

𝐷𝑂2 =  𝐶𝑂2𝑎
− 𝐶𝑂2𝑣 

.  
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Hodnota DO2 může nabývat hodnot v rozsahu 15 % ÷ 100 %, tzn., čím větší bude fyzická 

zátěž organismu, tím větší bude rozdíl koncentrace kyslíku mezi arteriální a venózní krví (𝐶𝑂2𝑎
−

𝐶𝑂2𝑣 
). 

5.4.2 Model FMA 

Úkolem modelu FMA je na základě vstupních hodnot predikovat jejich vliv na změnu tepové 

frekvence ve formě výstupní proměnné, kterou je Farmakologický faktor (FAF). Jak je uvedeno 

v textu výše (viz kapitola 4.3.5), existuje několik druhů účinných látek, které samy o sobě nebo 

v kombinaci s jinými farmaky mají primární či sekundární vliv na tepovou frekvenci. Po 

konzultaci s odborníky v této oblasti bylo zjištěno, že samotná možnost modelace vlivu 

jednotlivých účinných látek v kombinaci s jinými látkami by byla pro praxi velmi přínosná.  

Tato problematika je však velmi široká a pro systém řešený v této dizertační práci byly 

farmaka ovlivňující tepovou frekvenci rozděleny do dvou základních skupin, a to léky snižující 

tepovou frekvenci a léky zvyšující tepovou frekvenci. 

5.4.2.1 Vstupy modelu FMA 

Po konzultaci s lékařem v této oblasti byly pro model FMA vybrány pouze dva vstupy, které 

mohou mít vliv na změnu tepové frekvence. Jsou to: 

 Typ účinné látky (TYP) 

 Množství podané účinné látky (KVA) 

Typ účinné látky (TYP) 

Vstupní jazyková proměnná typ účinné látky (TYP) nabývá jazykových hodnot 

POZ (zvyšující TF) a NEG  (snižující TF). Funkce příslušnosti fuzzy množiny jazykových hodnot 

proměnné typ účinné látky (TYP) je uvedena na obrázku níže (viz Obrázek 25). 

TYP

µ(TYP)

1

0
0 1

 

Obrázek 25 Funkce příslušnosti jazykových hodnot proměnné TYP (typ účinné látky). 

Množství účinné látky (KVA) 

Množství účinné látky (KVA) představuje množství léku s účinnou látkou konkrétního typu 

(snižující TF nebo zvyšující TF), kterou pacient požil. Léky ovlivňující tepovou frekvenci jsou 

nezávislé na hmotnosti pacienta vyjma pediatrie, kde jsou léky dávkovány v závislosti na 

hmotnosti pacienta. V případě dospělého člověka je množství účinné látky normalizováno 

tabletkou, která se nijak nedělí. Doba účinnosti léku je 24h. 
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KVA

µ(KVA)

0 2

1

0
1

 

Obrázek 26 Funkce příslušnosti jazykových hodnot proměnné KVA (množství účinné 

látky). 

Na základě těchto skutečností nabývá vstupní jazyková proměnná množství účinné látky 

(KVA) jazykových hodnot velmi malá (VMA) – malá (MAL) – vysoká (VYS). Funkce příslušnosti 

fuzzy množiny jazykových hodnot proměnné množství účinné látky (KVA) je uvedena na 

obrázku výše (viz  Obrázek 26). 

5.4.2.2 Výstupy modelu FMA 

Vstupní proměnná modelu FMA je Farmakologický faktor (FAF), který je zároveň vstupem 

modelu MTF. Tato proměnná představuje vliv farmak na změnu tepové frekvence a ve své 

hodnotě zohledňuje typ podané účinné látky a její množství. 

0 100

µ(FAF)

1

30 70 FAF50
 

Obrázek 27 Funkce příslušnosti proměnné FAF (Farmakologický faktor). 

Výstupní jazyková proměnná (modelu FMA) Farmakologický faktor (FAF) nabývá 

jazykových hodnot negativní vysoká (NVY) – negativní malá (NMA) – nulová (NUL) – pozitivní 

malá (PMA) – pozitivní vysoká (PVY). Farmakologický faktor reprezentuje jak pozitivní vliv 

farmak, tzn. léků, které zvyšují tepovou frekvenci, tak negativní vliv, tzn. léků, které tepovou 

frekvenci snižují. Zároveň však zohledňuje možnost, že pacient nebere léky žádné, nebo si je 

zapomněl vzít. Funkce příslušnosti fuzzy množiny hodnot proměnné Farmakologický faktor 

(FAF) je uvedena na obrázku výše (viz Obrázek 27). 
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5.4.3 Model MTF 

Model tepové frekvence (MTF) je hlavním modelem celého navrženého systému. Jeho 

úkolem je predikce změny stimulační frekvence kardiostimulátoru na základě vstupních dat. 

Výstupem tohoto modelu je změna tepové frekvence, tedy informace, o jakou hodnotu by měla 

být v příštím kroku změněna tepová frekvence, potažmo stimulační frekvence kardiostimulátoru. 

5.4.3.1 Vstupy modelu MTF 

Po konzultaci s lékařem byly vybrány tři vstupy modelu, které jsou dostatečné pro určení 

požadované změny tepové frekvence. Jedná se o tyto vstupy: 

 změna koncentrace kyslíku (DO2), která reprezentuje fyzickou zátěž 

 inotropie (INT), která reprezentuje vliv ANS na změnu TF 

 farmakologický faktor (FAF), který reprezentuje vliv farmak na TF 

Změna koncentrace kyslíku (DO2) 

Tento vstup je zároveň výstupem výpočtového bloku CO2, který je popsán 

v kapitole 5.4.1.2. Na základě skutečností uvedených v této kapitole nabývá vstupní jazyková 

proměnná změna koncentrace kyslíku (DO2) jazykových hodnot nízká (NIZ) – střední (STR) – 

vysoká (VYS). Funkce příslušnosti fuzzy množiny jazykových hodnot proměnné změna 

koncentrace kyslíku (DO2) je uvedena na obrázku níže (viz  Obrázek 28). 

DO2

µ(DO2)

100

1

0
15 57,5

 

Obrázek 28 Funkce příslušnosti jazykových hodnot proměnné DO2 (Změna koncentrace 

kyslíku). 

Inotropie (INT)  

Jak bylo uvedeno v kapitole 4.3.4, inotropie představuje vliv ANS na sílu svalové kontrakce, 

která má přímý vliv na regulaci TF. Současné algoritmy řízení kardiostimulátorů, které využívají 

pro řízení vliv ANS, získávají informaci o jeho vlivu měřením impedance srdečního svalu při 

zátěžovém testu do maxima. Samotný algoritmus řízení pak používá pouze určité časové okno 

této změřené charakteristiky. Je tedy zřejmé, že hodnota impedance bude u každého jedince jiná 

a samotný algoritmus jejího určení se může lišit u jednotlivých výrobců kardiostimulátorů. 
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Obrázek 29 Funkce příslušnosti jazykových hodnot proměnné INT (Inotropie). 

Z výše uvedených důvodu byl zvolen rozsah proměnné INT (inotropie) 0 % ÷100 %. Vstupní 

jazyková proměnná Inotropie (INT) nabývá jazykových hodnot nízká (NIZ) – střední (STR) – 

vysoká (VYS). Funkce příslušnosti fuzzy množiny jazykových hodnot proměnné Inotropie (INT) 

je uvedena na obrázku výše (viz Obrázek 29). 

5.4.3.2 Výstupy modelu MTF 

Výstupní jazykovou proměnnou fuzzy modelu pro určení změny tepové frekvence byla 

zvolena proměnná Změna tepové frekvence (DTF). Tato proměnná nabývá devíti jazykových 

hodnot, kterými jsou: 

 Negativní malá (NMAL) 

 Negativní velmi malá (NVMA) 

 Nulová (ANUL) 

 Pozitivní velmi malá (PVMA) 

 Pozitivní malá (PMAL) 

 Pozitivní snížená (PSNI) 

 Pozitivní střední (PSTR) 

 Pozitivní zvýšená (PZVY) 

 Pozitivní velká (PVEL) 

Výstupní jazyková proměnná Změna tepové frekvence (DTF) nabývá devíti jazykových 

hodnot, které ovšem v různém zastoupení reprezentují tři základní možné stavy proměnné DTF, 

který mi jsou: 

 Negativní změna TF. Tepová frekvence se bude snižovat, míru snížení TF již 

definují jazykové hodnoty NMAL a NVMA 

 Pozitivní změna TF. Tepová frekvence se bude zvyšovat, míru zvýšení TF pak opět 

definují jazykové hodnoty PVMA, PMAL, PSNI, PSTR, PZVY a PVEL. 

 Žádná změna TF. Tepová frekvence se nemění. 

Funkce příslušnosti fuzzy množiny jazykových hodnot výstupní proměnné Změna tepové 

frekvence (DTF) je uvedena na obrázku níže (viz Obrázek 30). 
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Obrázek 30 Funkce příslušnosti jazykových hodnot výstupní proměnné Změna tepové 

frekvence (DTF). 

5.5 Báze znalostí modelu FMA a modelu MTF 

Jádrem expertních systémů je báze znalostí, v níž jsou uloženy formalizované expertní 

znalosti problémové oblasti, v níž má expertní systém poskytovat podporu při rozhodování. Fuzzy 

expertní systémy používají pro formalizaci znalostí IF-THEN pravidel ve formě: 

 

    IF , THEN ,předpoklad antecedent důsledek konsekvent  (5.19) 

 

Jak bylo uvedeno v textu výše, byla pro finální posouzení stavu pacienta z výše vybraných 

dat ve smyslu potřeby zvýšit či snížit stimulační frekvenci a současně pro predikci velikosti 

změny tepové frekvence v předložené práci zvolena metoda fuzzy orientovaného diagnostického 

expertního systému, který je tvořen dvěma hierarchicky spojenými fuzzy modely FMA a MTF 

(viz Obrázek 24). 

Pro oba tyto modely byly na základě expertních znalostí této problematiky sestaveny báze 

pravidel, které byly dostatečně konzultovány s lékařem. Pravidla obou bází znalostí byla 

formalizována pomocí vztahu (5.19). 

5.5.1 Báze znalostí modelu FMA 

Báze znalostí modelu FMA je tvořena šesti pravidly, která jsou uvedena v tabulce 

(viz Tabulka 5) a byla formalizována dle vztahu (5.19). 

 

 TYP KVA FAF 

1 POZ VYS PVY 

2 POZ MAL PMA 

3 POZ VMA NUL 

4 NEG VMA NUL 

5 NEG MAL NMA 

6 NEG VYS NVY 

Tabulka 5 Báze znalostní fuzzy modelu pro vyhodnocení vlivu farmak. 
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Obrázek 31 Implementace báze znalostí modelu FMA v prostředí Matlab. 

Na výše uvedeném obrázku (viz Obrázek 31) je zobrazena implementace báze pravidel 

modelu FMA v prostředí Matlab. Z tohoto obrázku je zřejmé, že pravidla jsou formalizovány dle 

vztahu (5.19). Modře zvýrazněný třetí řádek na tomto obrázku odpovídá pravidlu, které je 

uvedeno v tabulce výše (Tabulka 5) na čtvrtém řádku. 

Pravidlo 𝐼𝐹 (𝑇𝑌𝑃 𝑖𝑠 𝑁𝐸𝐺) 𝑎𝑛𝑑 (𝐾𝑉𝐴 𝑖𝑠 𝑉𝑀𝐴) 𝑇𝐻𝐸𝑁 (𝐹𝐴𝐹 𝑖𝑠 𝑁𝑈𝐿) ve své podstatě říká: 

Jestliže bude proměnná 𝑇𝑌𝑃 (𝑡𝑦𝑝 úč𝑖𝑛𝑛é 𝑙á𝑡𝑘𝑦) negativní a současně bude proměnná 

𝐾𝑉𝐴 (𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í úč𝑖𝑛𝑛é 𝑙á𝑡𝑘𝑦) velmi malé, pak 𝐹𝐴𝐹 (𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑘𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑘ý 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟) bude nulový. 

5.5.2 Báze znalostí modelu MTF 

Báze znalostí modelu MTF je tvořena 45 pravidly, jejichž fragment je uveden v Tabulka 6. 

Úplný přehled pravidel je uveden v příloze (viz Tabulka 11). 

 

 FAF INT DO2 DTF 

1 NUL NIZ NIZ ANUL 

2 NUL NIZ STR PVMA 

3 NUL NIZ VYS PMAL 

4 NUL STR NIZ PVMA 

5 NUL STR STR PMAL 

6 NUL STR VYS PSNI 

Tabulka 6 Fragment báze znalostní fuzzy modelu pro vyhodnocení změny tepové 

frekvence. 

Na níže uvedeném obrázku (viz Obrázek 32) je zobrazen fragment implementace báze 

pravidel modelu MTF v prostředí Matlab. Úplná implementace báze znalostí tohoto modelu je 

uvedena v příloze (viz Obrázek 58). Z tohoto obrázku je zřejmé, že pravidla jsou formalizována 

dle vztahu (5.19). Modře zvýrazněný třetí řádek odpovídá pravidlu, které je uvedeno v tabulce 

výše (Tabulka 6) také na třetím řádku. 

Pravidlo 𝐼𝐹 (𝐷𝑂2 𝑖𝑠 𝑉𝑌𝑆) 𝑎𝑛𝑑 (𝐼𝑁𝑇 𝑖𝑠 𝑁𝐼𝑍) 𝑎𝑛𝑑 (𝐹𝐴𝐹 𝑖𝑠 𝑁𝑈𝐿) 𝑇𝐻𝐸𝑁 (𝐷𝑇𝐹 𝑖𝑠 𝑃𝑀𝐴𝐿) 

ve své podstatě říká: Jestliže bude proměnná 𝐷𝑂2 (𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑂2) vysoká a současně 

bude proměnná 𝐼𝑁𝑇 (𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒) nízká a současně bude proměnná 

𝐹𝐴𝐹 (𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑘𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑘ý 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟) nulová, pak DTF (𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑝𝑜𝑣é 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒) bude pozitivní 

malá. 
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Obrázek 32 Implementace báze znalostí modelu MTF v prostředí Matlab (uveden pouze 

fragment všech pravidel). 

5.6 Implementace modelu ve fuzzy-logickém systému Matlab 

Navržený systém byl implementován v programovém prostředí Matlab ve formě dvou 

hierarchicky spojených fuzzy modelů. Na obrázku níže (Obrázek 33) je znázorněna implementace 

modelu FMA ve FIS editoru. Další obrázek (Obrázek 34) znázorňuje implementaci modelu MTF 

ve FIS editoru. 

 

Obrázek 33 Implementace modelu FMA ve FIS editoru prostředí Matlab. 
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Obrázek 34 Implementace modelu MTF ve FIS editoru prostředí Matlab. 

Jak je vidět z obou uvedených obrázků, jde o dva samostatné modely. Modely FMA a MTF 

jsou zařazeny v hierarchické struktuře globálního expertního systému podle Obrázek 24. Jejich 

hierarchizace byla provedena pomocí následujícího skriptu. 

 

clear all 
clc 

  
% D02 
CO2A = 100;  % 0-100 
CO2V = 0; % 0-85 

  
DO2 = (100*((CO2A - CO2V) + 85))/185  % 0-100 

  
% FAF 
TYP = 0;  % 0;1 D 
KVA = 1;  % 0-2 

  
fis_faf = readfis('FAF_MODEL_vP.fis'); 
FAF = evalfis([TYP KVA],fis_faf) 

  
% MTF 
DO2;  % 0-100 
INT = 100; % 0-100 
FAF; 

  
fis_mtf = readfis('MTF_MODEL_vFIN-P3.fis'); 
DTF = evalfis([DO2 INT FAF],fis_mtf) 
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6. Simulační ověření funkce systému 

Pro účely simulačního ověření funkce navrženého systému bylo využito vývojového 

prostředí MATLAB. Byly využity funkce fuzzy toolbox pro práci s vytvořeným fuzzy modelem. 

Bylo vytvořeno GUI rozhraní pro testování fuzzy modelu zadáváním simulovaných hodnot 

vstupních proměnných. Uživatelské rozhraní (viz Obrázek 35) dovoluje testovat diverzifikační 

schopnost fuzzy modelu, a také predikční schopnosti fuzzy modelu pro vyhodnocení změny 

tepové frekvence v závislosti na vstupních datech, včetně dynamiky modelu s možností exportu 

výsledků do grafů. Simulace byly provedeny ve třech krocích. 

 Ověření výpočtu DO2 

 Simulační ověření farmakologického modelu 

 Simulační ověření modelu tepové frekvence MTF 

 

Obrázek 35 GUI aplikace pro ověření diverzifikace vstupních proměnných vytvořených 

fuzzy modelů. 

6.1 Ověření výpočetního bloku CO2 

Proměnná DO2, tedy změna koncentrace kyslíku, která odpovídá spotřebě kyslíku 

v organismu. Čím větších hodnot bude proměnná DO2 nabývat, tím větší je spotřeba kyslíku, 

která odpovídá fyzické zátěži organismu. Ve skutečnosti nabývá hodnot 0÷85 %, pro případ 

modelu byla tato proměnná normována dle vztahu (6.1). 

 

 
   

 
100 2 2 85

2 %
185

CO A CO V
DO

  
  (6.1) 

 

Na níže uvedeném obrázku (viz Obrázek 36) je znázorněna závislost vstupní proměnné DO2 

modelu MTF na hodnotách koncentrace kyslíku v arteriální a venózní krvi pacienta. Z grafu je 
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patrné, že bude-li hodnota koncentrace kyslíku v arteriální krvi 100 % (fyziologická hodnota u 

zdravé ho člověka) a hodnota kyslíku ve venózní krvi 0 % (což odpovídá maximální fyzické zátěži 

a prakticky tento stav nemůže nikdy nastat), bude hodnota DO2 = 100 %. 

 

Obrázek 36 Závislost vstupní proměnné DO2 modelu MTF na koncentracích kyslíku 

v arteriální a venózní krvi. 

Z těchto simulací tedy vyplývá, že hodnota DO2 simuluje fyzickou zátěž pouze v rozmezí 

54 % ÷ 100 %, v rozmezí 0 % ÷ 54 % simuluje poruchu dechové funkce, kuřáky aj. 

6.2 Simulační ověření farmakologického modelu FMA 

Výstupem farmakologického modelu je proměnná FAF (farmakologický faktor), který dle 

jeho funkce příslušnosti nabývá hodnot 0 % ÷ 100 %. Jeho hodnota se mění v závislosti na typu 

účinné látky. Na níže uvedených obrázcích jsou zobrazeny závislosti výstupní proměnné FAF na 

jednotlivých vstupech TYP, KVA (viz Obrázek 37, Obrázek 38, Obrázek 39). 

 

Obrázek 37 Závislost výstupní proměnné FAF (farmakologického faktoru) na vstupní 

proměnné TYP (typ účinné látky). 
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Obrázek 38 Závislost výstupní proměnné FAF (farmakologického faktoru) na vstupní 

proměnné KVA (množství účinné látky). 

 

 

Obrázek 39 Závislost výstupní proměnné FAF (farmakologického faktoru) na obou 

vstupních proměnných TYP (typ účinné látky) a KVA (množství účinné látky). 
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Z výše uvedených závislostí vyplývá, že bude-li hodnota vstupu TYP = 0, bude se hodnota 

FAF v závislosti na velikosti vstupu KVA zvětšovat, a to v rozmezí 50–90. V případě, že bude 

hodnota vstupu TYP = 1, bude se v závislosti na KVA hodnota FAF snižovat v rozmezí 50–10. 

Pro faktické ověření hodnoty výstupu FAF a pro další ověření dynamiky modelu pomocí 

vytvořené GUI aplikace byla sestavena tabulka (Tabulka 7), která obsahuje testovací sadu dat, na 

kterých byla dynamika modelu ověřena.  

 

Typ testu Vstupní proměnné Výstupní proměnná 

-- TYP KVA FAF 

A 0 2 90,33 

B 0 1 73,34 

C 0 0 50,00 

D 1 0 50,00 

E 1 1 26,64 

F 1 2 9,67 

Tabulka 7 Testovací sada dat pro ověření modelu FMA. 

Na níže uvedeném obrázku (Obrázek 40) je v horním grafu uveden průběh výstupních 

jazykových proměnných modelu FMA a na spodním grafu je uveden průběh defuzifikované 

hodnoty výstupu FMA. Vstupy modelu byly nastaveny na TYP = 0, KVA = 0-2. 

 

Obrázek 40 Defuzifikované hodnoty výstupní proměnné FAF modelu FMA pro nastavení 

vstupních hodnot modelu TYP = 0, KVA = 0-2. 
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Na níže uvedeném obrázku (Obrázek 41) je v horním grafu uveden průběh výstupních 

jazykových proměnných modelu FMA a na spodním grafu je uveden průběh defuzifikované 

hodnoty výstupu FMA. Vstupy modelu byly nastaveny na TYP = 1, KVA = 0-2. 

 

Obrázek 41 Defuzifikované hodnoty výstupní proměnné FAF modelu FMA pro nastavení 

vstupních hodnot modelu TYP = 1, KVA = 0-2. 

Z obou obrázků je zřejmé, že korespondují s hodnotami uvedenými v tabulce (Tabulka 7). 

Pokud je hodnota vstupu TYP = 0 (léky zvyšující TF), FAF roste v závislosti na velikosti vstupu 

KVA. Pokud je hodnota vstupu TYP = 1 (léky snižující TF), FAF se snižuje v závislosti na 

velikosti vstupu KVA. 

6.3 Simulační ověření modelu tepové frekvence MTF 

Pro účely simulačního ověření funkce modelu MTF bylo stejně jako pro model FMA využito 

funkce fuzzy toolbox pro práci s vytvořeným fuzzy modelem a vytvořené GUI rozhraní, které 

umožňuje kromě ověření diverzifikace proměnných ověřit také dynamiku modelu. Výstupy 

vytvořené GUI aplikace je možné exportovat do grafů. Na obrázku níže (Obrázek 42) je 

zobrazeno dialogové okno GUI aplikace pro ověření dynamiky modelu včetně výsledků.  

Výstupem modelu MTF je výstup DTF (změna tepové frekvence), který po defuzifikaci 

nabývá hodnot (-0,5 ÷ 3). Jeho hodnota se mění v závislosti na vstupech modelu, kterými jsou 

DO2 – změna koncentrace kyslíku, která reprezentuje fyzickou zátěž, INT – inotropie, která 

reprezentuje vliv ANS, tedy psychickou zátěž a FAF – farmakologický faktor, který reprezentuje 

vliv farmak. Na níže uvedených obrázcích jsou zobrazeny závislosti výstupní proměnné DTF na 

jednotlivých vstupech DO2, INT, FAF (viz Obrázek 43, Obrázek 44, Obrázek 45). 
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Obrázek 42 GUI aplikace pro ověření dynamiky vytvořených fuzzy modelů. 

 

 

Obrázek 43 Závislost výstupní proměnné DTF (změna tepové frekvence) na vstupních 

proměnných DO2 (změna koncentrace kyslíku) a INT (inotropie). 
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Obrázek 44 Závislost výstupní proměnné DTF (změna tepové frekvence) na vstupních 

proměnných DO2 (změna koncentrace kyslíku) a FAF (farmakologický faktor). 

 

 

Obrázek 45 Závislost výstupní proměnné DTF (změna tepové frekvence) na vstupních 

proměnných INT (intropie) a FAF (farmakologický faktor). 
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Z výše uvedených závislostí vyplývá, že jediným faktorem, který může negativně ovlivnit 

tepovou frekvenci je proměnná FAF. Tepová frekvence bude klesat v případě, že pacient nebude 

mít žádnou fyzickou ani psychickou námahu a bude užívat léky, které snižují tepovou frekvenci. 

V závislosti na velikosti zbývajících vstupů (DO2, INT) se bude měnit velikost výstupu DTF. 

 

Typ 

testu 

Farmakologický 

model 

Model tepové 

frekvence 

Přepočet TF 

 TYP KVA FAF DO2 INT DTF TFa TFk 

A 0 0 50 100 100 1,5 70 79 

B 0 0 50 100 0 0,58 70 73,48 

C 0 0 50 54 0 0,22 70 71,32 

D 0 0 50 54 100 0,98 70 75,88 

E 0 2 90 100 0 1,32 70 77,92 

F 0 2 90 100 100 2,43 70 84,58 

G 0 2 90 54 100 1,95 70 81,7 

H 0 2 90 54 0 0,88 70 75,28 

I 1 2 10 100 0 0,09 70 70,54 

J 1 2 10 100 100 0,78 70 74,68 

K 1 2 10 54 100 0,40 70 72,4 

L 1 2 10 54 0 -0,16 70 69,04 

Tabulka 8 Testovací sada dat pro ověření výpočtu výstupu modelu MTF. 

Pro faktické ověření hodnoty výstupu DTF v závislosti na vstupních hodnotách tohoto 

modelu, ale také v závislosti na modelu FMA, byla sestavena tabulka (viz Tabulka 8), která 

zobrazuje hodnoty všech vstupních a výstupních proměnných obou modelů. Sloupec 𝑇𝐹𝐴 

představuje aktuální tepovou frekvenci, sloupec 𝑇𝐹𝐾 představuje korigovanou tepovou frekvenci, 

tzn., tepovou frekvenci, jakou by mělo srdce mít na základě predikce modelem. Přepočet tepové 

frekvence z výstupu modelu je proveden na základě vztahu: 

 

  6 / min
6

A
K

TF
TF DTF tepů

 
   
 

 (6.2) 

 

Kde: 

 𝑇𝐹𝐴 – aktuální tepová frekvence  [𝑡𝑒𝑝ů/𝑚𝑖𝑛] 

 𝑇𝐹𝐾 – korigovaná tepová frekvence  [𝑡𝑒𝑝ů/𝑚𝑖𝑛] 

 𝐷𝑇𝐹 – defuzzifikovaný výstup modelu MTF 

 

Pro ověření dynamiky modelu MTF byla sestavena testovací sada dat, která je uvedena 

v tabulce níže (Tabulka 9). Hodnoty vstupů byly stanoveny na základě expertní znalosti dané 

problematiky a mají za úkol demonstrovat okrajové stavy implementovaného systému. 
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Typ testu Farmakologický model Model tepové frekvence 

 TYP KVA DO2 INT FAF 

A 0 0 - 1 0 0 ** 

B 1 0 - 1 0 0 ** 

C 0 0 0 - 100 0 ** 

D 0 0 0 0 - 100  ** 

E 0 0 0 - 100 0 - 100 ** 

F 0 0 - 1 0 - 100 0 ** 

G 0 0 - 1 0 0 - 100 ** 

H 0 0 - 1 0 - 100 0 - 100 ** 

I 1 0 - 1 0 - 100 0 ** 

J 1 0 - 1 0 0 - 100 ** 

K 1 0 - 1 0 - 100 0 - 100 ** 

Tabulka 9 Testovací sada dat pro ověření navrženého systému. 

Po zadání vstupních hodnot uvedených v tabulce (Tabulka 9) do vytvořené GUI aplikace 

byly exportovány grafy, které obsahují průběh jazykových hodnot výstupní proměnné DTF a 

průběh přepočtené tepové frekvence dle vztahu (6.2). 

 

Obrázek 46 Defuzifikované hodnoty výstupní proměnné DTF modelu MTF pro nastavení 

vstupních hodnot modelu TYP = 0, KVA = 0-1, INT = 0, DO2 = 0. 

Z obrázku výše (viz Obrázek 46) je zřejmá dynamika TF, která je v tomto případě ovlivněna 

pouze účinkem farmak, které zvyšují tepovou frekvenci. V tomto případě byla podána jedna 

tabletka léků zvyšující tepovou frekvenci.  Obdobný, ale klesající průběh by byl pro léky, které 

snižují tepovou frekvenci. 
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Následující obrázek modeluje situaci vlivu fyzické zátěže na tepovou frekvenci při užití 

jedné tabletky léků, které zvyšují tepovou frekvenci (Obrázek 47), autonomní nervový systém se 

v tomto případě neuplatní.   

 

Obrázek 47 Defuzifikované hodnoty výstupní proměnné DTF modelu MTF pro nastavení 

vstupních hodnot modelu TYP = 0, KVA = 0-1,  INT = 0, DO2 = 0-100. 

 

Obrázek 48 Defuzifikované hodnoty výstupní proměnné DTF modelu MTF pro nastavení 

vstupních hodnot modelu TYP = 0, KVA = 0-1, INT = 0-100, DO2 = 0. 
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Výše uvedený Obrázek 48 modeluje situaci vlivu autonomního nervového systému (ANS) 

na tepovou frekvenci při užití jedné tabletky léků, které zvyšují tepovou frekvenci. V tomto 

případě se fyzická zátěž neuplatní.   

 

Obrázek 49 Defuzifikované hodnoty výstupní proměnné DTF modelu MTF pro nastavení 

vstupních hodnot modelu TYP = 0, KVA = 0-1, INT = 0-100, DO2 = 0-100. 

 

Obrázek 50 Defuzifikované hodnoty výstupní proměnné DTF modelu MTF pro nastavení 

vstupních hodnot modelu TYP = 0, KVA = 0, INT = 0-100, DO2 = 0-100. 
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Předchozí Obrázek 48 zobrazuje současný vliv fyzické zátěže a psychické zátěže 

(autonomního nervové soustavy) na tepovou frekvenci při použití jedné tabletky léků, které 

zvyšují tepovou frekvenci. Obrázek 50, pak představuje obdobnou situaci, tedy současný vliv 

fyzické i psychické zátěže, ale bez vlivu farmak. Z obrázku je zřejmý rozdíl v dynamice změny 

tepové frekvence. 

Ze všech výše uvedených obrázků (Obrázek 46 až Obrázek 50) je zřejmá dynamika TF, která 

je ovlivněna různým nastavením vstupů modelu. Tímto způsobem byly ověřeny různé stavy 

realizovaného fuzzy systému.  
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7. Ideový návrh HW a SW řešení reálného řídicího systému 

Obrázek 51 představuje blokové schéma měřicího řetězce, ve kterém je implementován HW 

modul, který bude obsahovat navržený fuzzy model pro predikci změny TF. Toto obecné blokové 

schéma popisuje základní implementaci do měřicího řetězce s kardiostimulátorem. V tomto 

schématu je již začleněn konkrétní typ přístroje (EPG 10P), jehož specifikace a zdůvodnění jeho 

výběru je uvedeno v další kapitole. Pomocí sériové komunikace pak probíhá přenos dat mezi 

externím modulem a kardiostimulátorem a to v obou směrech tzn., jak z kardiostimulátoru, tak 

do kardiostimulátoru. 

Výpočet vst. 
parametrů fuzzy 

modelu

Určení ΔTF

Pacient

EPG 10P

Měřená 
data

Měřená 
data

Stimulační 
frekvence

Změna tepové 
frekvence

Externí modul Kardiostimulátor

Sériová komunikace

Externí vstupy 
(farmaka)

 

Obrázek 51 Blokové schéma návrhu řídicího systému [12]. 

7.1 Specifikace a zdůvodnění typu a modelu kardiostimulátoru  

Na základě znalosti problematiky řízení stimulační frekvence kardiostimulátorů a vzhledem 

ke studiím, jejichž výsledky jsou uvedeny v příloze (Obrázek 54 až Obrázek 57) je zřejmé, že 

jako jedny z nejčastěji implantovaných kardiostimulátorů jsou přístroje jednodutinové v různých 

modifikacích. Proto se jeví jako nejvhodnější pro aplikaci navrhovaného algoritmu řízení 

kardiostimulátorů využít právě tento typ přístroje a to hned z několika důvodů: 

 Velký počet implantovaných 1D přístrojů (ať už PM nebo ICD). 

 Vzhledem ke složitosti algoritmu pro řízení je vhodné jej aplikovat nejdříve na 

principiálně jednodušší přístroje, tedy přístroje pracující v režimech VVI, AAI. 

 Pro první aplikaci a ověření navrhovaného algoritmu je vhodné využít externího 

přístroje a to hned z několika důvodů: 

o Snazší aplikace algoritmu (přístupné komunikační rozhraní) 

o Doba použití přístroje (externí přístroje se využívají dočasně, doba jejich 

použití je tedy řádově ve dnech). 

o Možnost jednoduchého nastavení parametrů stimulace. 

Za tímto účelem byl vybrán konkrétní typ přístroje od českého výrobce (fa Mediatrade). 

Jedná se o externí kardiostimulátor pro dočasnou stimulaci (EPG10P), s následujícími parametry 

uvedenými v tabulce níže (Tabulka 10). 
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Stimulační módy VVI, AAI, VOO, AOO 

Šířka stimulačního impulsu 0,05–1 ms, záporný, asymetrický, kapacitně 

vázaný 

Amplituda stimulačního impulsu 0–24 mA 

Inhibiční citlivost 0,2–5 mV 

Frekvence 30–180 ppm 

Refrakterita algoritmická 

Overdrive frekvence 4x tlačítko + akustika 

Životnost baterie 30 dnů 

Indikace ON/OFF modrá LED 

Indikace rozpojení stimulačního okruhu oranžová LED 

Indikace QRS zelená LED 

Indikace vybití baterie víceúrovňová červená LED doplněná akustickou 

odezvou 

Akustická signalizace overdrive, slabá baterie, QRS, stimul 

Rozměry + hmotnost 55x110x26mm, 120 g 

Konektor pro prodlužovací kabel 55x110x26mm, 120 g 

Konektor pro řízení pumpy koaxiál (jack) 

Čas pro výměnu baterie max 30 s 

Ochrany defibrilace, elektrokoagulace, runaway 

Tabulka 10 Parametry přístroje EPG10P [12]. 

7.2 Implementace fuzzy modelu do stávajícího systému řízení 

Obrázek 52 znázorňuje implementaci realizovaného modelu do stávajícího systému 

kardiostimulace. Jak je patrné z obrázku, fuzzy model pracuje v reálném čase v nekonečné 

smyčce. Při procesu, který znázorňuje Obrázek 52, může při uplatnění fuzzy modelu dojít ke 

dvěma stavům: 

 Fuzzy model doporučí snížení, či zvýšení stimulační frekvence, kterou 

kardiostimulátor provede. 

 Fuzzy model doporučí změnu stimulační frekvence, ale kardiostimulátor do 

vlastního srdečního rytmu nezasáhne, protože to není potřeba. 
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DTF = f (CO2,A, CO2,V, INT, TYP, KVA)

 

Obrázek 52 Vývojový diagram popisující proces kardiostimulace s implementovaným 

fuzzy modelem. 
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8. Závěr 

Předložená dizertační práce se zabývá návrhem nové doplňující metody řízení 

kardiostimulátoru na základě fyzické a psychické aktivity pacienta, a dále pak vývojem algoritmu 

stanovení řídicí veličiny na základě měřených dat, na základě které může kardiostimulátor 

aktualizovat hodnotu stimulační frekvence. Předmětem dizertační práce je řešení problému 

stanovení dynamické změny tepové frekvence na základě aktuálního pacientova stavu. Cílem 

navrženého řešení je zahrnutí nových hledisek pro stanovení dynamické změny tepové frekvence 

a snížení časové prodlevy mezi fyziologickou potřebou organismu a samotnou stimulací 

frekvence kardiostimulátoru.  

V dizertační práci jsou v úvodních kapitolách shrnuty principy fyziologického řízení srdce, 

a poté základní principy řízení stimulační frekvence kardiostimulátorů včetně přehledu senzorů 

pro měření parametrů, na základě kterých probíhá řízení stimulační frekvence. Na základě 

provedení této rešerše stávajícího stavu byla práce rozšířena z původního řízení kardiostimulátorů 

na základě aktimetrie (fyzické zátěže) [A7] na širší problematiku řízení jejich stimulační 

frekvence. K fyzické aktivitě byla přidána další dvě hlediska, kterými jsou vliv autonomní 

nervové soustavy a vliv farmak na změnu tepové frekvence. 

V dizertační práci byla na základě stávajících metod řízení navržena nová metoda řízení, 

která vhodným způsobem reflektuje fyzickou a psychickou zátěž pacienta. Navíc byla tato metoda 

rozšířena o vliv léků, které mohou tepovou frekvenci ovlivnit jako jeden z externích vstupů. 

Současně byl vyvinut algoritmus výpočtu řídicí veličiny kardiostimulátoru na základě měřených 

dat. Výstupem algoritmu je informace, na základě které je kardiostimulátoru doporučeno snížit, 

nebo zvýšit hodnotu stimulační frekvence. 

Pro vyvození velikosti změny tepové frekvence je navržen pravidlový jazykový fuzzy model 

jako báze znalostí on-line fuzzy orientovaného expertního systému. Toto řešení, využívající 

přístupů umělé inteligence, umožnilo začlenění znalostí lékařského experta do výpočtového 

algoritmu. Vyvozovací algoritmus stanoví velikost okamžité korekce tepové frekvence na základě 

vstupních proměnných, které respektují fyzickou aktivitu pacienta, stav jeho autonomní nervové 

soustavy a vliv užívaných farmak. Funkce systému využívá principů fuzzy množinové 

matematiky a fuzzy logiky. Jazykový model pro stanovení tepové korekce je možno rozšiřovat o 

další řídicí pravidla. Implementace navrženého systému je provedena v prostředí Fuzzy Toolboxu 

MATLAB, jehož simulačními prostředky je provedeno ověření efektivity řešení. V závěru práce 

jsou rovněž diskutovány možnosti realizace programu řízení tepové frekvence kardiostimulátoru 

v praktickém systému. 

Navržený systém řízení poskytuje dvě oblasti výhod. První z nich je zkrácení reakční doby 

kardiostimulátoru na fyzickou zátěž díky zohlednění koncentrace kyslíku v krvi, která je 

nejrychlejším fyziologickým parametrem, který fyzickou zátěž reflektuje. Díky tomuto dochází 

ke zkrácení reakční doby kardiostimulátoru, čímž se přiblížíme k parametrům fyziologického 

kardiostimulátoru. Druhou oblastí, ve které skýtá navržené řešení výhody, je možnost přesnějšího 

nastavení parametrů kardiostimulátoru podle fyziologických potřeb pacienta. Tím je zajištěna 

menší zátěž srdečního svalu a především vyšší bezpečnost pacienta. Významnou výhodou 

navrženého systému je, že do algoritmu stanovení změny tepové frekvence zahrnuje vliv farmak, 

která tuto změnu výrazně ovlivňují. Pravidla fuzzy modelu lze kdykoliv modifikovat. 

Na dílčí problematiku řešenou v této dizertační práci, tedy řízení stimulační frekvence 

pomocí fyzické aktivity, byl udělen národní patent, ke kterému je licenční smlouva s firmou 
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Mediatrade. S touto firmou je rozvíjena spolupráce na implementaci navrženého řešení řízení 

stimulační frekvence do jejich externího kardiostimulátoru [B1], [B3].  

Jedním z dalších možných rozšíření této práce v oblasti řízení stimulační frekvence 

kardiostimulátorů by mohlo být použití neinvazivní detekce fyzické zátěže a vytvoření 

podrobného farmakologického modelu, který by modeloval nejen vliv kardiotonik, ale také léků, 

které mají sekundární vliv na tepovou frekvenci.  

Využití výsledků této práce je možné v systémech řízení srdeční frekvence. Realizovaný, 

plně funkční fuzzy model, je možné dále rozšiřovat a doplňovat o další vstupy. Díky ochraně 

duševního vlastnictví dílčích výsledků této dizertační práce bude možné i ekonomické využití této 

práce pro Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava. 
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Ostrava, s. 149 – 151, Česká společnost J.E.Purkyně, ISSN 0301-5491. 

 

Nesouvisející s tématem DiP 

[A23] AUGUSTYNEK, M., Perspektivy a možnosti lékařské techniky. Interní medicína pro 

praxi, 2012, 14(2), pp. 47, ISSN: 18024475 

 

[A24] AUGUSTYNEK, M., Perspektivy a možnosti lékařské techniky. Onkologie, 2012, 6(2), 

pp. 1, ISSN: 12127299 

 

[A25] ČAJKA, L., AUGUSTYNEK, M., KAŠÍK, V. Design and realization of human body 

temperature. In časopis Lékař a technika 2/2008 ročník 38 - YBERC 2008, 8. – 10. 

červenec 2008, Ostrava, s. 201 – 202, Česká společnost J.E.Purkyně, ISSN 0301-5491. 

10.5 Skripta 

Související s tématem DiP 

[A26] AUGUSTYNEK, M.; ADAMEC, O., PENHAKER, M. Přístrojová zdravotnická 

technika I.. Vyd. 1. Ostrava: Ediční středisko, VŠB - TU Ostrava, 2010. 205 s. ISBN 978-

80-248-2364-5. [skripta] 
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Nesouvisející s tématem DiP 

[A27] ČIHÁK, Josef a Martin AUGUSTYNEK. Infuzní technika a hemodialyzační technika a 

technologie. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 390 s. ISBN 978-80-248-3100-8. 

 

[A28] NOVÁK, Vilém, Martin AUGUSTYNEK, Iveta BRYJOVÁ a Barbora HRVOLOVÁ. 

Diagnostické metody v medicíně. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 266 s. ISBN 

978-80-248-3101-5. 

 

[A29] PENHAKER, Marek a Martin AUGUSTYNEK. Zdravotnické elektrické přístroje 1. 1. 

vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 421 s. ISBN 978-80-248-3107-7. 

 

[A30] PENHAKER, Marek a Martin AUGUSTYNEK. Zdravotnické elektrické přístroje 2. 1. 

vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 378 s. ISBN 978-80-248-3108-4. 

 

[A31] ADAMEC, O., AUGUSTYNEK, M., ČERNÝ, M., et al. Příručka pro kompletaci 

výukové sady biomedicínského inženýrství. Vyd. 1. Ostrava: Ediční středisko, VŠB - TU 

Ostrava, 2011. 94 s. ISBN 978-80-248-2396-6. [skripta] 

 

[A32] AUGUSTYNEK, M., ADAMEC, O., ČERNÝ, M., PENHAKER, M. Přístrojová 

zdravotnická technika II.. Vyd.1. Ostrava: Ediční středisko, VŠB - TU Ostrava, 2011. 

220 s. ISBN 978-80-248-2446-8 [skripta] 

 

[A33] PRAUZEK, M., AUGUSTYNEK, M., PENHAKER, M., ČERNÝ, M. Biomedicínská 

technika na středních školách. Vyd. 1. Ostrava: Ediční středisko, VŠB - TU Ostrava, 

2010. 24 s. ISBN 978-80-248-2336-2. 

10.6 Ochrany duševního vlastnictví 

PATENTY 

Související s tématem DiP 

[B1] Augustynek, M. (50%), Penhaker, M. (25 %), Korpas, D. (25 %), Způsob monitorování 

vibrací pacienta pro řízení kardiostimulátoru, Číslo přihlášky PV 2010-191, Datum 

zveřejnění 11. 05. 2011, Datum podání přihlášky 15. 03. 2010, Číslo ochranného 

dokumentu 302434, MPT A 61 N 1/362,  Přihlašovatel/Majitel VYSOKÁ ŠKOLA 

BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ - platný 

patent 

 

Nesouvisející s tématem DiP 

[B2] Jurek, F. (40%), Augustynek, M. (20%), Penhaker, M. (20 %), Ožana, Š. (20 %), Zařízení 

pro zjišťování průtoku tekutiny pomocí kontrolní látky, podáno 8.10.2014 na UPV ČR 

pod číslem - PV 20123-780, majitel: VŠB – TU Ostrava, CZ – podaný patent 

 

UŽITNÉ VZORY 

Související s tématem DiP 

[B3] Augustynek, M. (50%), Penhaker, M. (25 %), Korpas, D. (25 %), Monitorovací systém 

vibraci pacienta pro řízení kardiostimulátoru, Číslo zápisu 23641 ze dne 5. 4. 2012, MPT: 

A 61 N 1/365, A 61 N 1/37, majitel: VŠB – TU Ostrava, CZ 

 

Nesouvisející s tématem DiP 

[B4] Jurek, F. (40%), Augustynek, M. (20%), Penhaker, M. (20 %), Ožana, Š. (20 %), Zařízení 

pro zjišťování průtoku tekutiny pomocí kontrolní látky, Číslo zápisu 26717 ze dne 8. 10. 

2013, MPT: G 01 F1/00, majitel: VŠB – TU Ostrava, CZ 
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[B5] Adamec, O. (70%), Augustynek, M. (20%), Černý, M. (10%), USB Spirometr, Číslo 

zápisu 23658 ze dne 10. 4. 2012, MPT: A 61 B 5/087, A 61 B 5/091, G 06 F 19/00. 

majitel: VŠB – TU Ostrava, CZ 

 

[B6] Augustynek, M. (65%); Penhaker, M. (25%); Čajka, L. (10%) Modul měření fyzikálních 

parametrů pro využití v HomeCare. Číslo zápisu 21890 ze dne 3. 3. 2011, MPT: A 61 B 

5/0205, majitel: VŠB – TU Ostrava, CZ 

 

[B7] Augustynek, M. (50%); Penhaker, M. (25%); Černý, M. (25%) Bezdrátové zařízení pro 

neinvazivní měření krevního tlaku. Číslo zápisu 21950 ze dne 21. 3. 2011, MPT: A 61 B 

5/02, G 06 F 13/00, G 06 F 17/40, majitel: VŠB – TU Ostrava, CZ 

 

 

FUNKČNÍ VZORY 

Nesouvisející s tématem DiP 

[B8] Augustynek, M. (60%), Polachová, V. (40%), Modul pro srovnání spirometrických 

metod, ev.č. 130/17-12-2013_F 

 

[B9] Peter, L. (60%), Augustynek, M. (20%), Černý, M. (20%), Osmi-kanálový 

fotopletysmograf, ev.č. 131/17-12-2013_F 

 

[B10] Augustynek, M. (80%), Penhaker, M. (20%), Alcohol tester, 040/08-06-2011_F 

 

[B11] Adamec, O. (70%), Augustynek, M. (20%), Penhaker, M. (10%), Kontaktní měření 

tělesné teploty, 039/08-06-2011_F 

 

[B12] Adamec, O. (70%), Augustynek, M. (20%), Černý, M. (10%), Spirometr, 041/08-06-

2011_F 

 

[B13] Augustynek, M. (65%); Penhaker, M. (25%); Čajka, L. (10%) Modul měření fyzikálních 

parametrů. 096/24-11-2010_F¨ 

 

[B14] Augustynek, M. (50%); Penhaker, M. (25%); Černý, M. (25%) Bezdrátový systém 

měření neinvazivního krevního tlaku. 043/25-06-2010_F 

 

SOFTWARE 

Nesouvisející s tématem DiP 

[B15] Peter, L. (30%), Polachová, V. (50%), Augustynek, M. (20%), Software pro měření 

spirometrie pomocí turbínkového a diferenciálního spirometru, ev.č. 046/18-12-

2013_SW 

 

[B16] Peter, L. (60%), Augustynek, M. (20%), Černý, M. (20%), Software pro záznam pulsní 

křivky z osmikanálového fotopletysmografu, ev.č. 045/18-12-2013_SW 

 

[B17] Peter, L. (60%), Augustynek, M. (20%), Černý, M. (20%), Software pro záznam pulsní 

křivky z fotopletysmografického senzoru, ev.č. 043/18-12-2013_SW 

 

[B18] Augustynek, M. (30%), Zemanová, V. (70%), Farmakokinetické modely, ev.č. 042/18-

12-2013_SW 

 

[B19] Augustynek, M. (30%), Bachratá, M. (70%), Model stabilizace krevního tlaku, 

ev.č. 041/18-12-2013_SW, 
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[B20] Adamec, O. (60%), Augustynek, M. (40%), Krokoměr, 046/22-12-2011_SW 

 

[B21] Adamec, O. (70%), Augustynek, M. (20%), Černý, M. (10%), Spirometrie, 007/08-06-

2011_SW 

 

[B22] Augustynek, M. (50%); Penhaker, M. (25%); Černý, M. (25%) NIBP panel. 012/25-06-

2010_SW 

 

OCHRANNÉ ZNÁMKY 

[B23] Penhaker, M. (34%), Cerny, M. (33 %), Augustynek, M. (33 %), Logo „Biomedicínské 

inženýrství“, Číslo zápisu 493990, Datum práva přednosti 29. 03. 2012, Datum podání 

přihlášky 29. 03. 2012, Třídy výrobků a služeb: 9, 10, 25, 35, 41, 42, Vídeňské obrazové 

třídy: 2.9.1; 27.5.2; 27.5.7; 20.5.7, Země priority CZ, Přihlašovatel/Majitel VYSOKÁ 

ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, 

Stav podaný, Druh kombinovaný 

 

[B24] Penhaker, M. (34%), Cerny, M. (33 %), Augustynek, M. (33 %), Logo „Biomedicínská 

technika“, Číslo zápisu 493991, Datum práva přednosti 29. 03. 2012, Datum podání 

přihlášky 29. 03. 2012, Třídy výrobků a služeb: 9, 10, 25, 35, 41, 42, Vídeňské obrazové 

třídy: 2.9.1; 27.5.2; 27.5.7; 20.5.7, Země priority CZ,  Přihlašovatel/Majitel VYSOKÁ 

ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, 

Stav podaný, Druh kombinovaný 

10.7 Řešené grantové projekty 

Projekty VaV 

[C1] Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013 DT2 – Podpora vědy 

prostřednictvím investic, Návrh katetrizačního systému, MK9333422, Hlavní řešitel 

 

[C2] Projekt Biomedicínské inženýrské systémy IX, Interní grantová soutěž, SV4503331/2101 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava, spoluřešitel 

 

[C3] Projekt ESF OP RLZ, CZ.1.07/2.2.00/28.0322, 20011-2014 „Informatika v 

telemedicíně“, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava, spoluřešitel 

 

[C4] Černohorský, J., Penhaker, M., Černý, M., Augustynek, M.: Zvyšování 

konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inženýrství na VŠB-TU 

Ostrava – CZ.1.07/2.2.00/15.0112, Vysokoškolské vzdělávání, Operační program: 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost – spoluřešitel 

 

[C5] Koziorek, J., Augustynek, M., Inovace oboru Měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB – TU 

Ostrava – CZ.1.07/2.2.00/15.0113, Vysokoškolské vzdělávání, Operační program: 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost – spoluřešitel 

 

[C6] Projekt Biomedicínské inženýrské systémy VIII, Interní grantová soutěž, SV 450 2241 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava, spoluřešitel 

 

[C7] TACR (Technology Agency of Czech Republic),  Project TA01010632, SCADA System 

for Control and Monitorg Procesess in Real Time, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

VŠB - TU Ostrava, spoluřešitel 

 

[C8] Projekt Biomedicínské inženýrské systémy VII, Interní grantová soutěž, BI4556011 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava, spoluřešitel 
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[C9] Penhaker, M., Černý, M., Augustynek, M.: Biomedicínská technika na středních školách- 

CZ.1.07/1.1.07/02.0075, Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spoluřešitel 

 

[C10] Projekt Biomedicínské inženýrské systémy VI, Interní grantová soutěž, BI4556011 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava, spoluřešitel 

 

[C11] Augustynek, M., Penhaker, M., Peterek, T.: Měřicí řetězec pro bezdrátové měření a 

zpracování aktimetrie a tělesné teploty, FRVŠ - G1 1787/2009 – hlavní řešitel 

 

[C12] Projekt Biomedicínské inženýrské systémy V, Interní grantová soutěž, BI4556011 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava, spoluřešitel 

 

[C13] Černohorský, J., Penhaker, M.: Interní grantový projekt IGA Biomedicínské inženýrské 

systémy IV, IGA. 2008 – spoluřešitel 

 

[C14] Černohorský, J., Penhaker, M.: Interní grantový projekt IGA Biomedicínské inženýrské 

systémy III  IGA. 2007 – spoluřešitel 

 

[C15] Srovnal, V.:GAČR 102/08/1429 Bezpečnost a zabezpečení aplikací sítí vestavěných 

systémů  - spoluřešitel 

 

[C16] Černohorský, J.: CAK 1M0567 CAK Centrum Aplikované Kybernetiky – spoluřešitel 

 

Projekty s praxí 

[C17] Spoluřešitel hospodářské smlouvy Fakultní nemocnice, č. obj.: 04/1/1932/11, SPP HS 

450111: Provedení diagnostiky poruchy pacientského monitoru Life Scope, Penhaker, 

Černý, Augustynek 

 

[C18] Spoluřešitel hospodářské smlouvy Fakultní nemocnice, č. HA455903, int. číslo 15344 

HS – Měření a testování monitorů invazivních tlaků a manometrů 

 

[C19] Hlavní řešitel hospodářské smlouvy Fakultní nemocnice, č.HS455903, int číslo 14137 – 

HS - Provedení kontroly parametrů defibrilátorů. 

 

[C20] Spoluorganizátor konference Young Biomedical Engineers and Researches Conference 

2010 (YBERC), web: http://www.yberc.sk/hom.htm, místo konání: Košice, 

 

[C21] Spoluřešitel hospodářské smlouvy konference YBERC 2008, č. HS455805,  

 

[C22] Příprava podkladů k akreditaci Akreditovaný kvalifikační kurz Biomedicínské 

inženýrství společně s IPVZ Praha 

 

[C23] Příprava podkladů k akreditaci Akreditovaný kvalifikační kurz Biomedicínský technik 

společně s IPVZ Praha 

 

[C24] Příprava akreditovaného kvalifikačního kurzu Specializační vzdělávání v oboru Klinické 

inženýrství společně s IPVZ Praha 

 

[C25] Příprava ERASMUS Intensive Programmes “An Interdisciplinary and Holistic Approach 

to Engineering Education – Workshops on Advanced Learning Technology in Design 

and Practice of Embedded Systems” ve spolupráci s University of Bialystok Poland 
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10.8 Odborná ocenění 

[D1] Gold Medal, Invento, Prague 2013 Award, Martin Augustynek, Marek Penhaker, David 

Korpas: The Method of pacient’s vibrations for pacemaker controlling, Praha, 6.-

8.6.2013 

 

[D2] Ocenění děkana za výsledky dosažené v doktorském studiu v ak. rok 2009/2010 

 

[D3] Udělení stipendia Statutárního města Ostravy za dosažení předepsaného studijního 

průměru, zapojení do vědecké činnosti, prezentace města a veřejně prospěšné činnosti v 

akademickém roce 2010/2011. 

 

[D4] Ocenění děkana za studijní výsledky a diplomovou práci v magisterském studiu. 

 

[D5] Udělení stipendia Statutárního města Ostravy za dosažení předepsaného studijního 

průměru, zapojení do vědecké činnosti, prezentace města a veřejně prospěšné činnosti v 

akademickém roce 2009/2010. 

10.9 Další odborná činnost 

[D6] Využití telemedicíny v dialyzační terapii I. a II., VŠB – TU Ostrava, 23. – 24. 10. 2014, 

organizátor, odborný garant akce 

 

[D7] Výběr zdravotnického prostředku a jeho vliv na bezpečnost pacienta, Praha, Novotného 

lávka 5, 10.10.2014, člen přípravného výboru 

 

[D8] Aplikace medicínské informatiky v nemocničním prostředí VŠB – TU Ostrava, 

16.5.2014, organizátor, odborný garant akce 

 

[D9] Lékařské ozáření v praxi, sympozium, Praha, Novotného lávka 5, 6.5.2014, člen 

přípravného výboru. 

 

[D10] Nové trendy telemedicíny v hematologii, biochemii a imunologii, VŠB – TU Ostrava, 

28.4.2014, organizátor, odborný garant akce 

 

[D11] Telemetrie v praxi, VŠB – TU Ostrava, 15.4.2014, organizátor, odborný garant akce 

 

[D12] Využití telemedicíny v infuzní terapii I. a II, VŠB - TU Ostrava, 10. – 11. 4. 2014. 

organizátor, odborný garant akce. 

 

[D13] Využití telemedicíny u konvenčních radiologických metod, VŠB – TU Ostrava, 

17.12.2013, organizátor, odborný garant akce. 

 

[D14] 2012 Setkání nad výstupy projektu Biomedicínská technika na středních školách – 

Spoluorganizátor konference 

 

[D15] Trendy 2011 – Spoluorganizátor konference 

 

[D16] YBERC 2008 – člen organizačního týmu, technický dozor 
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10.10 Členství v organizacích 

[D17] Člen výboru ČSZT (Česká společnost pro zdravotnickou techniku), od roku 2012 

 

[D18] Člen SBMILI (Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky), od roku 

2012 

 

[D19] Člen společnosti ING PAED IGIP, od roku 2011 

 

[D20] Člen společnosti AAATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in 

Europe), od roku 2011 
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I. Blokové schéma dvoudutinového kardiostimulátoru 
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Obrázek 53 Blokové schéma dvoudutinového multiprogramovatelného kardiostimulátoru. 
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II. Podrobný přehled stimulačních režimů 

DDD režim 

V DDD stimulačním režimu je základní interval startován snímanou síňovou událostí, nebo 

síňovou stimulovanou událostí, anebo snímáním komorové události bez předcházející síňové 

události. Jestliže se neobjeví žádné snímání síňové události uvnitř základního intervalu, síňový 

stimulační impuls bude umístěn na konci základního intervalu a základní interval je znovu 

spuštěn. 

V případě síňového snímání, nebo stimulované události v síních, příslušné AV zpoždění 

začne společně se základním intervalem. Pokud se neobjeví snímání vlastní komorové události 

uvnitř AV intervalu, kardiostimulátor vydá komorový stimulační impuls na konci AV intervalu. 

Jestliže se objeví vlastní komorová událost před koncem AV intervalu, komorový stimulační 

impuls je inhibován. Pokud se objeví snímání síní, stimulace síní je inhibována a základní interval 

je znovu spuštěn. 

DDI režim 

Na rozdíl od DDD stimulačního režimu, v DDI stimulačním režimu není základní interval 

spouštěn síňovou, ale komorovou snímanou, nebo stimulovanou událostí. 

Současně se základním intervalem je nastartován AV interval. Jestliže se nevyskytne síňové, 

nebo komorové snímání uvnitř AV intervalu, kardiostimulátor bude stimulovat síň na konci VA 

intervalu. 

Současně se stimulací v síni je nastartováno AV zpoždění. Jestliže se vyskytne během VA 

intervalu snímání, síňový stimulační impuls je inhibován. 

AV zpoždění není nastartováno se snímanou událostí, ale opět až na konci VA intervalu. 

Takto tedy snímaní síňové události nespouští komorový stimulační impuls. 

DVI režim 

DVI stimulační režim je odvozen od DDI stimulačního režimu. Na rozdíl od DDI režimu 

nebere v úvahu snímání v síních. Síňová stimulace se objevuje jako samozřejmá věc na konci VA 

intervalu. Snímání komorové události uvnitř VA intervalu inhibuje oba, síňový i komorový 

stimulační impuls. Snímání komorové události uvnitř AV zpoždění inhibuje komorový stimulační 

impuls. 

VDD režim 

VDD stimulační režim je odvozen od DDD stimulačního režimu. Na rozdíl od posledně 

zmíněného, není zde použita stimulace v síni. Základní interval je takto startován se snímáním 

síňové události, komorovou extrasystolou, nebo na konci předcházejícího základního intervalu, 

jestliže se nevyskytne žádné snímání události. Pro prevenci zprostředkované kardiostimulátorové 

reentry tachykardie, je také síňová refrakterní perioda nastartována stimulací komorových 

událostí, které nebyly spuštěné snímáním síňových událostí. 
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AAI, VVI režimy 

AAI a VVI jednodutinové stimulační režimy vykonávají síňovou nebo komorovou demand 

stimulaci. V obou případech se snímání, nebo stimulace vyskytují pouze v síni (AAI), anebo 

pouze v komoře (VVI). Základní interval je nastartován snímanou, nebo stimulovanou událostí. 

Pokud se uvnitř základního intervalu neobjeví žádné snímání, stimulace je inhibována. Jinak se 

snímání koná na konci základního intervalu. 

AOO, VOO režimy 

V těchto stimulačních režimech jsou stimulační impulsy dodávány asynchronně v síni 

(AOO), nebo v komoře (VOO).  

DOO režim 

V tomto stimulačním režimu (DOO) jsou dodávány AV sekvenční impulsy. 

DDT/A, DDT/V režimy 

DDT/A a DDT/V stimulační režimy jsou odvozené od DDT stimulačního režimu. V DDT/A 

režimu vysílá, pokud je třeba, kardiostimulátor impuls v síni po každé snímané síňové události a 

inhibuje stimulaci v komoře. Obdobně v DDT/V stimulačním režimu bezprostřední impuls v 

komoře následuje za každou snímanou komorovou událostí, pokud je potřeba pulsová inhibice v 

síni. 

VDI režim 

VDI režim je odvozen z VVI stimulačního režimu. V porovnání s VVI stimulačním 

režimem, VDI stimulační režim umožňuje záznam síňových událostí. Časování odpovídá 

stimulačnímu režimu VVI. VDI stimulační režim byl navržen pro měření retrográdního převodu 

s IEGM (intrakardiálním elektrogramem) a/nebo funkcí značek (markerů). Čas retrográdního 

převodu může být určen přímo programovacím zařízením nebo na přídavném EKG zapisovači 

jako délka časového intervalu mezi komorovým stimulem, nebo snímanou událostí v komoře, a 

následující snímanou síňovou událostí. 

Režim „Vypnuto” (OFF) 

V tomto stimulačním režimu nejsou vydávány stimulační impulsy kromě toho, kdy je 

používána funkce externího řízení pulsů. Bez externího řízení pulsů je OFF stimulační režim 

použit pro detekci a morfologické vyhodnocení vlastního rytmu. 

Externí řízení stimulačních impulsů je používáno pro elektrofyziologické studie a 

antitachykardickou léčbu. OFF stimulační režim je programovatelný pouze jako dočasný 

stimulační režim. 

Tepové a kontrolní parametry jsou seřiditelné také v OFF stimulačním režimu. Externí 

tepová kontrolní funkce programovacího zařízení může být použita k spuštění stimulačních 

impulsů a k přenosu snímaných událostí do programovacího zařízení. Je třeba vzít v úvahu, že 

snímání je limitováno refrakterní periodou, kdežto stimulace ne [6]. 



 

 

- IV - 

III. Počty a typy implantovaných kardiostimulátorů v ČR 
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Obrázek 54 Počty implantací ICD v ČR v letech 1984 – 2011 [47].  
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Obrázek 55 Počty a typy použitých přístrojů u primoimplantací ICD v ČR v roce 2011 

[47]. 



 

 

- V - 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

Obrázek 56 Počty implantovaných kardiostimulátorů v ČR v letech 1994 – 2007 [48]. 
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Obrázek 57 Počty a typy implantovaných kardiostimulátorů v ČR v letech 2010 a 2011 

[46]. 
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IV. Úplná znalostní báze fuzzy modelu MTF 

 

 FAF INT DO2 DTF 

1 NUL NIZ NIZ ANUL 

2 NUL NIZ STR PVMA 

3 NUL NIZ VYS PMAL 

4 NUL STR NIZ PVMA 

5 NUL STR STR PMAL 

6 NUL STR VYS PSNI 

7 NUL VYS NIZ PMAL 

8 NUL VYS STR PSNI 

9 NUL VYS VYS PSTR 

10 PMA NIZ NIZ PVMA 

11 PMA NIZ STR PMAL 

12 PMA NIZ VYS PSNI 

13 PMA STR NIZ PMAL 

14 PMA STR STR PSNI 

15 PMA STR VYS PSTR 

16 PMA VYS NIZ PSNI 

17 PMA VYS STR PSTR 

18 PMA VYS VYS PZVY 

19 PVY NIZ NIZ PMAL 

20 PVY NIZ STR PSNI 

21 PVY NIZ VYS PSTR 

22 PVY STR NIZ PSNI 

23 PVY STR STR PSTR 

24 PVY STR VYS PZVY 

25 PVY VYS NIZ PSTR 

26 PVY VYS STR PZVY 

27 PVY VYS VYS PVEL 

28 NMA NIZ NIZ NVMA 

29 NMA NIZ STR ANUL 

30 NMA NIZ VYS PVMA 

31 NMA STR NIZ ANUL 
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32 NMA STR STR PVMA 

33 NMA STR VYS PMAL 

34 NMA VYS NIZ PVMA 

35 NMA VYS STR PMAL 

36 NMA VYS VYS PSNI 

37 NVY NIZ NIZ NMAL 

38 NVY NIZ STR NVMA 

39 NVY NIZ VYS ANUL 

40 NVY STR NIZ NVMA 

41 NVY STR STR ANUL 

42 NVY STR VYS PVMA 

43 NVY VYS NIZ ANUL 

44 NVY VYS STR PVMA 

45 NVY VYS VYS PMAL 

Tabulka 11 Pravidla báze fuzzy modelu pro vyhodnocení změny tepové frekvence. 
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V. Úplná implementace báze znalostní modelu MTF 

 

Obrázek 58 Úplná implementace báze znalostí modelu MTF v prostředí Matlab. 


