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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. 

Klíčová slova 

řízení kardiostimulátorů, kardiostimulace, stimulační frekvence, srdce, tepová 

frekvence, fyzická zátěž, fuzzy model, fuzzy logika, expertní systém 

 



 

 

 

 

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. 

Key words 

control of cardiac pacemakers, pacing, pacing rate, heart, heart rate, physical 

activity, fuzzy model, fuzzy logic, expert system  
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1. 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 
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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 diskutovány možnosti realizace programu řízení stimulační 

frekvence kardiostimulátoru v praktickém systému. 
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2. Současný stav řešené problematiky 

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].  

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 o relativně veliký trh, navíc 

s trvalým růstem. 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 disertační 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. 

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 1 Blokové schéma navrhovaného systému řízení kardiostimulátoru. 

Obrázek 1 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.  
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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 2) představuje vyhodnocovací řetězec obsahující 

blok zjištění vstupních dat, který není v této práci řešen. 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 2 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. 
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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 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 3 Blokové schéma navrhovaného systému řízení kardiostimulátoru na základě 

fyzické aktivity s definovanými vstupy modelu. 

Výše uvedený obrázek (viz Obrázek 3) znázorňuje blokovou strukturu 

navrhovaného systému řízení kardiostimulátoru s již definovanými vstupními 

proměnnými modelu.  
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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. 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 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. 

Obrázek 4 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. 
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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
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Obrázek 4 Blokové schéma navrhovaného systému řízení kardiostimulátoru s definicí 

navrhovaných modelů a vstupních proměnných. 

5.2 Fuzzy modely expertních modulů 

Jak bylo uvedeno výše, navrhovaný systém obsahuje dva hierarchicky spojené 

fuzzy modely (viz Obrázek 4). 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 4), včetně 

jazykových proměnných obou modelů, jejich jazykových hodnot a způsobů určení 

hodnot jazykových proměnných, včetně jejich případné normalizace. 

5.2.1 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.  
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5.2.1.1 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. 

5.2.1.2 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 
.  

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 

). 

5.2.2 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). 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 
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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. 

5.2.2.1 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 5). 

TYP

µ(TYP)

1

0
0 1  

Obrázek 5 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 6 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 6). 

5.2.2.2 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 7 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 
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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 7). 

5.2.3 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. 

5.2.3.1 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) 

Na základě skutečností uvedených v této kapitole nabývá vstupní jazyková 

proměnná změna koncentrace kyslíku (DO2) jazykových hodnot nízká (NIZ) – 

střední (STR) – vysoká (VYS).  

DO2

µ(DO2)

100

1

0
15 57,5  

Obrázek 8 Funkce příslušnosti jazykových hodnot proměnné DO2 (Změna koncentrace 

kyslíku). 
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Funkce příslušnosti fuzzy množiny jazykových hodnot proměnné změna 

koncentrace kyslíku (DO2) je uvedena na obrázku výše (viz  Obrázek 8). 

Inotropie (INT)  

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. 

INT

µ(INT)

0 100

1

0
50  

Obrázek 9 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 9). 

5.2.3.2 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) 
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 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 10). 

-DTF +DTF

µ(DTF)

0 1 2 3-0,5-3

1

 
Obrázek 10 Funkce příslušnosti jazykových hodnot výstupní proměnné Změna tepové 

frekvence (DTF). 

5.3 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  (1) 
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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 4). 

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 (1). 

5.3.1 Báze znalostí modelu FMA 

Báze znalostí modelu FMA je tvořena šesti pravidly, která jsou uvedena 

v tabulce (viz Tabulka 1) a byla formalizována dle vztahu (1). 

 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 1 Báze znalostní fuzzy modelu pro vyhodnocení vlivu farmak. 

Pravidlo uvedené ve čtvrtém řádku v tabulce výše (viz Tabulka 1) 

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. 

5.3.2 Báze znalostí modelu MTF 

Báze znalostí modelu MTF je tvořena 45 pravidly, jejichž fragment je uveden 

v tabulce níže (viz Tabulka 2).  

 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 

Tabulka 2 Fragment báze znalostní fuzzy modelu MTF. 
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Pravidlo uvedené na třetím řádku v tabulce výše (viz Tabulka 2) 

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. 

5.4 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 11) je 

znázorněna implementace modelu FMA ve FIS editoru. Další obrázek (Obrázek 12) 

znázorňuje implementaci modelu MTF ve FIS editoru. 

 
Obrázek 11 Implementace modelu FMA ve FIS editoru prostředí Matlab. 
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Obrázek 12 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 obrázku výše (viz Obrázek 4). 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 13) 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 13 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 
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spotřeba kyslíku, která odpovídá fyzické zátěži organismu. Ve skutečnosti nabývá 

hodnot 0-85%, pro případ modelu byla tato proměnná normována dle vztahu (2). 

 

                        
   

 
100 2 2 85

2 %
185

CO A CO V
DO

  
  (2) 

 

Na níže uvedeném obrázku (viz Obrázek 14) je znázorněna závislost vstupní 

proměnné DO2 modelu MTF na hodnotách koncentrace kyslíku v arteriální a 

venózní krvi pacienta. Z grafu je patrné, že bude-li hodnota koncentrace kyslíku 

v arteriální krvi 100% (fyziologická hodnota u zdravého 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 14 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 uvedeném obrázku jsou zobrazeny 
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závislosti výstupní proměnné FAF na jednotlivých vstupech TYP, KVA 

(viz Obrázek 15). 

 
Obrázek 15 Závislost výstupní proměnné FAF (farmakologického faktoru) na obou 

vstupních proměnných TYP (typ účinné látky) a KVA (množství účinné látky). 

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 3), 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 3 Testovací sada dat pro ověření modelu FMA. 
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Obrázek 16 Defuzifikované hodnoty výstupní proměnné FAF modelu FMA pro nastavení 

vstupních hodnot modelu TYP = 0, KVA = 0-2. 

Na výše uvedeném obrázku (Obrázek 16) 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. Podobná (klesající) bude závislost pro TYP = 1, KVA = 0-2. 

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.  
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Obrázek 17 Závislost výstupní proměnné DTF (změna tepové frekvence) na vstupních 

proměnných DO2 (změna koncentrace kyslíku) a INT (inotropie). 

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 uvedeném obrázku je 

zobrazena závislosti výstupní proměnné DTF na vstupech DO2, INT (viz Obrázek 

17). Zbylé závislosti jsou podobné. 

Z výše uvedené závislosti vyplývá, že jediným faktorem, který může negativně 

ovlivnit tepovou frekvence 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 
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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 4 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 4), 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

 
   
 

 (3) 

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 5). Hodnoty vstupů byly stanoveny na základě 

expertní znalosti dané problematiky a mají za úkol demonstrovat okrajové stavy 

implementovaného systému. 

Typ testu Farmakologický model Model tepové frekvence 

 TYP KVA DO2 INT FAF 

A 0 0 - 1 0 0 ** 

B 0 0 0 - 100 0 - 100 ** 

C 0 0 - 1 0 - 100 0 ** 

D 0 0 - 1 0 0 - 100 ** 

E 0 0 - 1 0 - 100 0 - 100 ** 

F 1 0 - 1 0 - 100 0 ** 

G 1 0 - 1 0 0 - 100 ** 

H 1 0 - 1 0 - 100 0 - 100 ** 

Tabulka 5 Testovací sada dat pro ověření navrženého systému. 
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Po zadání vstupních hodnot uvedených v tabulce (Tabulka 5) do vytvořené 

GUI aplikace byly exportovány grafy, které obsahují průběh jazykových hodnot 

výstupní proměnné DTF a průběh přepočtené tepové frekvence dle vztahu (3). 

Z obrázku níže (viz Obrázek 18) 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. 

Obrázek 19 představuje současný vliv fyzické zátěže i psychické zátěže vlivem 

autonomního nervového systému na tepovou frekvenci. V případě této simulace 

nebyly užity žádné léky. Obrázek 20 pak představuje stejnou situaci při aplikaci 

jedné tabletky léků, které zvyšují tepovou frekvenci. 

 
Obrázek 18 Defuzifikované hodnoty výstupní proměnné DTF modelu MTF pro nastavení 

vstupních hodnot modelu TYP = 0, KVA = 0-1, INT = 0, DO2 = 0. 
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Obrázek 19 Defuzifikované hodnoty výstupní proměnné DTF modelu MTF pro nastavení 

vstupních hodnot modelu TYP = 0, KVA = 0, INT = 0-100, DO2 = 0-100. 

 
Obrázek 20 Defuzifikované hodnoty výstupní proměnné DTF modelu MTF pro nastavení 

vstupních hodnot modelu TYP = 0, KVA = 0-1, INT = 0-100, DO2 = 0-100. 
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7. Ideový návrh HW a SW řešení reálného řídicího 

systému 

Obrázek 21 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 21 Blokové schéma návrhu řídicího systému. 

7.1 Specifikace a zdůvodnění typu a modelu kardiostimulátoru  

Na základě znalosti problematiky řízení stimulační frekvence 

kardiostimulátorů a vzhledem ke studiím, uvedeným v dizertační práci, 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) 
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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 6). 

Stimulační módy VVI, AAI, VOO, AOO 

Šířka stimulačního impulsu 0,05 - 1 ms, záporný, asymetrický, kapacitně 

vázaný 

Amplituda stimulačního impulsu 0 - 24mA 

Inhibiční citlivost 0,2 - 5mV 

Frekvence 30 - 180ppm 

Refrakterita algoritmická 

Overdrive frekvence 4x tlačítko + akustika 

Životnost baterie 30 dnů 

Indikace ON/OFF modrá LED 

Indikace rozpojení stim. 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, 120g 

Konektor pro prodlužovací kabel 55x110x26mm, 120g 

Konektor pro řízení pumpy koaxiál (jack) 

Čas pro výměnu baterie max 30s 

Ochrany defibrilace, elektrokoagulace, runaway 

Tabulka 6 Parametry přístroje EPG10P. 

7.2 Implementace fuzzy modelu do stávajícího systému řízení 

Obrázek 22 znázorňuje implementaci realizovaného modelu do stávajícího 

systému kardiostimulace.  

Fuzzy model pracuje v reálném čase v nekonečné smyčce. Při procesu, který 

znázorňuje Obrázek 22, 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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IMPLANTACE  PM

INICIALIZACE

ALGORITMUS  PM

FUZZY MODEL

MONITORING

KARDIOSTIMULÁTOR

PACIENT

DTF

TF

TFIN

DTF = f (CO2,A, CO2,V, INT, TYP, KVA)

 
Obrázek 22 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 

(TF) na základě aktuálního pacientova stavu. Cílem navrženého řešení je zahrnutí 

nových hledisek pro stanovení dynamické změny TF a snížení časové prodlevy mezi 

fyziologickou potřebou organismu a samotnou stimulací kardiostimulátoru.  

V 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 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 ANS 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 TF 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 snížení nebo zvýšení hodnoty 

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 
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diskutovány možnosti realizace programu řízení TF 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 TF 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 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 VŠB - TU Ostrava. 
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SCADA System for Control and Monitorg Procesess in Real Time, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava, spoluřešitel 
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[C8] Projekt Biomedicínské inženýrské systémy VII, Interní grantová soutěž, 

BI4556011 Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava, 

spoluřešitel 

 

[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. 
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[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 

9.8 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. 
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9.9 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 

9.10 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 


