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Abstrakt:  

Cílem této diplomové práce je vytvoření expertního systému, který bude podporou pro správné 

zařazení pacienta do ASA klasifikace anesteziologem. V teoretické části je rozebrána problematika 

ASA klasifikace. Je zmíněna historie vzniku, výhody i nevýhody klasifikace a potřebná vyšetření 

s následnými diagnózami, které jsou pro dané zařazení relevantní. Dále je popsána problematika ex-

pertních systémů, jejich historie, struktura a dělení. Jádrem této diplomové práce je implementace 

navrženého expertního systému v programovém prostředí Linguistic Fuzzy Logic Controller (LFLC) a 

jeho následné testování na skupině reálných pacientů. V závěru diplomové práce je zhodnocení získa-

ných výsledků a úvaha nad možnostmi zavedení navrženého systému do lékařské praxe. 

 

 

Klíčová slova:  

ASA klasifikace, fyzický stav pacienta, závažnost onemocnění, expertní systém, diagnostický ex-

pertní systém, Mamdani model, Linguistic Fuzzy Logic Controller (LFLC). 

 

 

 

Abstract:  

The aim of this thesis is to create expert system, which will be a support for correct classifica-

tion of patients into the one of ASA class by anesthesiologist. The problem of ASA classifica-

tion is analyzed in introductory part. A history of genesis the ASA classification, advantages 

and disadvantages of the classification, screening and diagnosis necessary to decision, to which 

class patient belong are mentioned.  Further an issue of expert systems, history, structure and sorting 

of this systems is also described. The core of the thesis is implementation of the designed expert sys-

tem in program Linguistic Fuzzy Logic Controller (LFLC) and next testing on a group of real patients. 

There is an evaluation of the results and a consideration of implementation into medical practice in 

conclusion of the thesis. 
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Seznam pouţitých symbolů a zkratek: 

Zkratka Význam 
Pozn. 

 

ASA American Society of Anesthesiologists  

BMI Body Mass Index   

CMP Cévní mozková příhoda  

CNS Centrální nervová soustava  

DM Diabetes mellitus  

ES Expertní systém  

FEV1 
Jednovteřinová vitální kapacita (max. množství vydech-

nuté za 1 sek) 
 

FVC Vitální kapacita FVC=VT+IRV+ERV 

GF Glomerulární filtrace [ml/s/1,73m
2
] 

HT Hypertenze  

CHOPN Chronická obstrukční nemoc bronchopulmonální  

ICHS Ischemická choroba srdeční  

KO Krevní obraz  

LFLC Lingistic Fuzzy Logic Controller  

MG Myasthenia gravis  

NYHA New York HeartAssociation  

TI Tiffeneauův index 
FEV 1

FVC
 [%] 

TK Krevní tlak [mmHg] 

TKDST Krevní tlak diastolický [mmHg] 

TKSST Krevní tlak systolický [mmHg] 
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1 ÚVOD 

 

Zhodnocení fyzického stavu pacienta podle ASA (American Society of Anesthesiologists) klasifi-

kace je hlavně díky své přehlednosti a jednoduchosti široce používáno po celém světě. Existuje sice 

řada dalších klasifikačních schémat, avšak ASA je nejrozšířenější také díky tomu, že údaje, které po-

skytuje, je možné využít pro další statistické zpracování. Toto zařazení do jedné z pěti tříd ASA 

(ASA-I až ASA-V) se provádí vždy u každého pacienta, který má podstoupit jakoukoli operaci v 

anestezii. Může se jednat o plánovanou nebo urgentní operaci, v celkové nebo jen místní anestezii. 

Před samotným zařazením do jedné ze tříd projde pacient nejprve předoperačním vyšetřením, které se 

později doplní o předanestetické vyšetření, které již zajišťuje zkušený anesteziolog.  

Byla provedena velká spousta studií, které se touto klasifikací zabývaly, Všechny tyto studie do-

šly k závěru, že ASA klasifikace by měla odrážet pouze fyzický stav pacienta, tedy nezohledňovat typ 

a rozsah chirurgického výkonu. Proto i v této diplomové práci bude brán v úvahu pouze fyzický stav 

pacienta před operací, nikoli druh chirurgického zákroku. 

V teoretickém úvodu je nejprve popsána problematika ASA klasifikace jako taková, historie, de-

finice jednotlivých tříd a choroby, které tuto klasifikaci ovlivňují. Později je také uvedena problemati-

ka expertních systémů. Jednotlivé členění a struktura, ale také například historie zavedení expertních 

systémů do praxe. Speciálně se tato práce soustředí na diagnostické lékařské expertní systémy, využí-

vající model typu Mamdani. Druhá část představuje návrh a realizaci expertního systému, pojmenova-

ného ESASA, který slouží jako nástroj k určení ASA klasifikace. Dále je tento expertní systém podro-

ben testování. Testování je realizováno na pěti skutečných pacientech, kterým bylo nutné z etických 

důvodů přiřadit obecná jména. Následuje zhodnocení testování a úvaha nad získanými výsledky, při-

čemž se v tomto bodě využívá zařazení jednotlivých pacientů expertem z praxe, konkrétně anestezio-

logem z FN Ostrava. 

Cílem této diplomové práce je tedy vytvoření expertního systému, jež bude složit jako podpora při 

rozhodování o vyhodnocení parametru ASA u pacientů, kteří podstoupí operační zákrok a to v celkové 

nebo místní anestezii. 
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2 ASA KLASIFIKACE 

ASA klasifikace (American Society of Anesthesiologists), je klasifikace fyzického stavu pacienta. 

V současné době je to celosvětově nejpoužívanější systém pro hodnocení pacientova stavu před ja-

koukoli operací vyžadující anestezii.  

V roce 1941 ASA požádala skupinu lékařů - Meyer Saklad, Emery Rovenstine a Ivan Taylor, aby 

navrhli systém pro sběr a zpracování statistických údajů během anestezie. Jejich úkolem bylo určit 

faktory, které by predikovaly operační komplikace. Tento úkol však rychle zamítli jako nemožný. Již 

tehdy ale odhadli, že pro další statistické zpracování (např.: hodnocení postupů v anesteziologii, po-

rovnání anestetik nebo chirurgických výkonů) bude nejlepší klasifikovat pacienty pouze na základě 

jejich fyzického stavu. Zároveň upozorňovali, že tato klasifikace nemůže být jediným ukazatelem 

operačního rizika. Již od samého počátku, měla tudíž ASA klasifikace sloužit pouze pro hodnocení 

stupně závažnosti onemocnění pacienta, posouzením jeho fyzického stavu před plánovanou nebo ur-

gentní operací v celkové nebo místní anestezii. 

ASA klasifikace byla, po počáteční skepsi, dovedena do konečné podoby až v roce 1963. Přes to, 

že existují další klasifikační schémata (např.: APACHE II v intenzivní medicíně, NYHA- klasifikace 

srdečního selhání podle posouzení fyzického stavu pacienta), je ASA klasifikace nejrozšířenější, díky 

tomu, že poskytuje údaje přístupné pro další statistické zpracování. Ostatní klasifikační metody jsou 

výhodné pouze pro práci v populacích, pokud ale lékař pracuje s jedním konkrétním pacientem, je 

lepší pracovat s ASA klasifikací.  

Existuje mnoho studií, které se zabývaly ASA klasifikací (Hayness et al., 1995; Ranta et al., 1997; 

Mak et al., 2002; Aronson et al., 2003; Adamus et al., 2007). Přičemž hlavním bodem jejich zájmu 

byla nekonzistence v hodnocení pacientů. Ačkoliv bylo hlavním cílem ASA klasifikace zformovat 

systém, který bude snadno použitelný a navíc přesně a spolehlivě reprodukovatelný, studie ukázaly, že 

neshody v zařazování pacientů do jednotlivých kategorií jsou příliš velké. Jedná se totiž o subjektivní 

hodnocení anesteziologem, který má pro zařazení do dané třídy velmi široké pásmo.  

Ve studii, kterou provedl Ranta a kol., například prokázali významný rozdíl mezi hodnoceními 

provedenými na univerzitním pracovišti a hodnoceními na neuniverzitních pracovištích.Aronsonova 

studie identifikovala hlavní zdroje nekonzistence dat. Zjistili, že jimi jsou: kouření, těhotenství, druh 

chirurgického zákroku, předpoklad obtížné intubace a dále také urgentnost výkonu. Dále také považo-

vali za nedostatek klasifikace nezohlednění faktorů, které ovlivňují mortalitu a morbiditu, jako např.: 

typ operačního výkonu (dvoudutinové výkony nesou nejvyšší riziko, dále jsou to břišní, hrudní a nitro-

lební operace), délka operace (čím delší výkon a tím také anestezie, tím je vyšší i počet komplikací) a 

zkušenost operatéra. Navíc, ne vždy lze předvídat anesteziologické komplikace na základě určitého 

předoperačního zařazení pacienta do jedné z rizikových kategorií.  

Čeští lékaři (Adamus a kol.) se ve studii z roku 2007 shodli na tom, že ASA klasifikace by měla 

odrážet pouze předoperační fyzický stav pacienta. Tudíž by se neměl zohledňovat typ a rozsah chirur-

gického výkonu. Rovněž došli k závěru, že klasifikace je přinejmenším sporná a její jednoduchost je 

zároveň její výhodou i nedostatkem. Podle jejich názoru mohou být důvody nekonzistence v hodnoce-

ní dvojí- špatné používání této klasifikace, nebo je klasifikace chybná sama o sobě. Uvědomovali si 

ale, že ačkoli je tato kategorizace nejednoznačná a často nepřesná, nic jiného zatím neexistuje.  
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Tato klasifikace by neměla být jediným faktorem pro předpověď anesteziologického a chirurgic-

kého rizika. Měla by anesteziologovi sloužit především pro stanovení poměru mezi „rizikem a zis-

kem“. Je-li podle jeho názoru nepoměr mezi mírou anesteziologického a operačního rizika a možným 

výsledkem operace, zpracuje anesteziolog tzv. anesteziologickou rozvahu, ve které na základě zjiště-

ných údajů o pacientovi poukáže na hrozící komplikace. S tímto může doporučit odklad operace.  

[1][2][5][6][7] 

2.1 Předanestetické vyšetření 

Součástí celkové anesteziologické péče o pacienta před jakýmkoli diagnostickým nebo léčebným 

výkonem, ať už operační nebo také neoperační povahy, v celkové nebo místní anestezii je vyšetření 

pacienta. 

Před anestezií projde tedy každý pacient anesteziologickou vizitou. Je prohlédnut anesteziologem 

a jeho fyzický i psychický stav je klinicky zhodnocen a posouzen. Tato vizita by měla proběhnout 

nejpozději den před plánovaným výkonem a její rozsah je dán věstníkem MZ ČR 1997 č. 8 a doporu-

čeným postupem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) 

z roku 2009. Rozsah vyšetření se řídí typem a rozsahem chirurgického výkonu a plánované anestezie, 

celkovým zdravotním stavem pacienta a časem, který k jeho vyšetření anesteziolog má.  

V tabulce (Tabulka 1) lze pozorovat, která vyšetření jsou základem tohoto předanestetického vy-

šetření. 

Tabulka 1: Druhy předanestetických vyšetření při anesteziologické vizitě [2] 

 
Vyšetření 

Anamnéza 

Celkový stav, tolerance zátěže, psychické ladění, předchozí a současné 

choroby, současná farmakoterapie, alergie, abúzus, předchozí anestezie, 

jejich tolerance a komplikace, podání krevních derivátů a případné kom-

plikace. 

Klinické vyšetření 

Vyšetření dýchacích cest (intubace) poslech plic, vyšetření kardiovasku-

lárního systému. U plánované regionální techniky vyšetření jednotlivých 

částí těla se vztahem k plánované technice. 

Laboratorní, po-

mocná a konziliární 

vyšetření 

EKG je doporučeno u pacientů nad 40 let věku, vyšetření moči chemicky 

je doporučeno u všech pacientů. Ostatní pomocná a laboratorní vyšetření 

jsou indikována na základě fyzikálního vyšetření, a to pouze tehdy pokud 

výsledek ovlivní anesteziologický nebo operační postup. 

 

Předanestetické vyšetření má konziliární povahu, přičemž pacient je vyšetřen během hospitalizace 

nebo v anesteziologické ambulanci. Mělo by být prováděno v klidu a podrobně. Anesteziologickou 

vizitu a konzilium by měl, pokud možno, v nejlepším případě provádět tentýž anesteziolog, který pak 

také povede anestezii. 

Výsledky vyšetření poté slouží k zhodnocení fyzického a psychického stavu pacienta, vyhodno-

cení rizika a zařazení tohoto pacienta do příslušné kategorie (ASA klasifikace) a s tím související vol-
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bou anesteziologického postupu, předepsání premedikace a v neposlední řadě také ke zmírnění jeho 

strachu a obav z operace. Závěr předanestetického vyšetření je součástí dokumentace pacienta. 

[1][2][3][4][7][15] 

2.2 Předoperační vyšetření 

U plánovaných výkonů, které nepředstavují nijak zvlášť velké riziko pro pacienta, provádí vyšet-

ření praktický lékař nebo pediatr s atestací I. stupně a to u pacientů s klasifikací ASA 1.  

Pacienti, u nichž se předpokládá  vyšší stupeň rizika, nebo kteří podstoupí náročný operační vý-

kon, jsou vyšetřeni internistou, kardiologem, nebo pediatrem s II. Stupněm atestace. Lékař podle 

vlastního uvážení a požadavků daného oddělení, kde bude výkon probíhat, předepisuje laboratorní 

nebo konziliární vyšetření.  

Je důležité poznamenat rozdíl mezi anesteziologickým vyšetřením a předoperačním vyšetřením. 

Anesteziologické vyšetření provádí anesteziolog. Shrnuje všechna dostupná vyšetření, popř. doporuču-

je další. Jeho úkolem je zařazení pacienta do některé ze skupin ASA, dále volba premedikace a povin-

nost informovat pacienta o výsledcích vyšetření a zodpovězení jeho dotazů, pak jej nechá podepsat 

informovaný souhlas. 

Předoperační vyšetření provádí ambulantně praktický lékař, u dětí pediatr. Během hospitalizace je 

vyšetření provedeno přijímajícím lékařem daného oboru. Pokud je u pacienta hrozba dalších kompli-

kujících onemocnění (zjištěny z anamnézy nebo při základním vyšetření) musí být vyšetření provede-

no ambulantním internistou nebo konziliárním internistou po přijetí v nemocnici.  

Tabulka 2: Vyšetření u zdravých pacientů [15]. 

Druh vyšetření Indikace Platnost vyšetření 

Krevní obraz Provést vždy 1 měsíc 

Moč chemicky a sediment Provést vždy 1 měsíc 

EKG Provést nad 40 let 1 měsíc 

Biochemie (iontogram v séru, glykémie, bilirubin, 

transaminázy, urea, kreatin) 

Provést nad 50 let 1 měsíc 

RTG srdce a plic Provést nad 60 let 1 rok 

Tabulka 3: Rozšíření vyšetření při komplikujících onemocněních pacienta [15]. 

Onemocnění Vyšetření 

Kardiovaskulární onemoc-

nění 

KO, urea, kreatin, iontogram, glykémie, EKG, RTG srdce a plic, 

echokardiografie (srdeční vady, závažná forma ICHS) 

Respirační onemocnění KO, spirometrické vyšetření, plicní vyšetření, EKG, RTG srdce a plic 

Onemocnění ledvin 
KO, kreatin, urea, iontogram, Astrup, celk. bílokovina, albumin, event. 

clearence, EKG, RTG srdce a plic 

Onemocnění jater KO, celk. bílokovina, albumin, urea, kreatin, bilirubin, transaminázy, 
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glykémie, hemokoagulace, HBsAg 

Diabetes mellitus KO, urea, kreatin, iontogram, glykémie, EKG, RTG srdce a plic 

Thyreopatie 
KO, glykémie, iontogram, T hormony, EKG, endokrinologické, ORL 

konzilium, RTG horní hrudní apertury při zvětšení štítné žlázy 

 

Mezi indikace interního předoperačního vyšetření patří klasifikace pacienta do ASA 2 a více, věk 

nad 50 let, podezření na interní onemocnění nebo z požadavku anesteziologa. Anesteziolog tedy poža-

duje od interního předoperačního vyšetření vyjádření k aktuálnímu stavu komplikujících onemocnění, 

vyhodnocení stavu funkčních rezerv kardiovaskulárního a dýchacího systému (vzhledem k zátěži, 

kterou představuje anestezie a plánovaný operační výkon), navržení předoperační přípravy z hlediska 

interních chorob a vyjádření, zda lze vhodnou interní léčbou stav nemocného před operací zlepšit.  

Indikací k změření EKG je věk nad 40 let, anamnéza kardiovaskulárního onemocnění, anamnéza 

respiračního, ledvinného onemocnění, diabetes a thyreopatie. Indikací k rentgenu srdce a plic je pak 

věk nad 60 let, kardio nebo respirační onemocnění, malignity s možností plicních metastáz, cizinci ze 

zemí s výskytem TBC, kuřáci.  

[15] 

2.3 Popis tříd klasifikace 

Jak již bylo popsáno výše, ASA klasifikace je celosvětově rozšířené všeobecné hodnocení fyzic-

kého a psychického stavu pacienta, který bude operován v místní nebo celkové anestezii. V úvahu je 

brána zátěž pacienta a riziko časné mortality do 7. pooperačního dne. 

Nejedná se tedy pouze o riziko spojené s možnými anesteziologickými komplikacemi, ale je zdů-

razněna také celková závažnost pacientova stavu. 

Tabulka 4: Popis klasifikace ASA [2][3][6] 

Klasifikace 

ASA 

Popis 

ASA I 
Zdravý pacient bez komorbidit. Chorobný proces, pro který je pacient operován, je 

lokalizovaný a nezpůsobuje systémovou poruchu. Pacient do 50 let. 

ASA II 

Mírně až středně závažné systémové onemocnění, pro které je pacient operován, 

případně vyvolané jiným patofyziologickým procesem bez omezení výkonnosti a 

funkce orgánů. 

ASA III 
Těžké systémové onemocnění jakékoli zevní nebo vnitřní příčiny, omezující ne-

mocného a výkonnost a funkci orgánů. 

ASA IV Život ohrožující systémové onemocnění, které je ne vždy řešitelné operací. 

ASA V 
Moribundní pacient, u něhož je operace poslední možností záchrany života. Smrt je 

pravděpodobná do 24 hodin ať již s operací, nebo bez ní.  

 

V případě urgentního výkonu se k ASA klasifikaci přidává ještě písmeno E (emergency, např.: 

ASA IVE), což značí nárůst rizika pro pacienta 1,5-2 krát oproti plánované operaci, viz tabulka- Ta-
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bulka 5. ASA klasifikace ve Velké Británii a USA definuje ještě kategorii ASA VI, kdy je u pacienta 

stanovena lege artis mozková smrt, a který je dárcem orgánů. Je tedy zřejmé že, riziko úmrtí stoupá se 

zvyšující se ASA klasifikací a urgentností výkonu: 

Tabulka 5: Rizika úmrtí podle Marxové [1] 

Skupina rizika Perioperační mortalita do 7. postoperačního dne 

ASA I 0,06 % 

ASA II 0,47 % 

ASA III 4,39 % 

ASA IV 23,48 % 

ASA V 50,77 % 

 

[1][2][3][4][6] 

2.4 Choroby ovlivňující ASA klasifikaci 

Chorob ovlivňujících hodnocení pacienta podle ASA klasifikace je spoustu. Nejčastěji se vysky-

tují tyto: chronická bronchitida, astma bronchiale, plicní emfyzém, fibróza plic, tuberkulóza, recidivu-

jící infekce, tumory, hypertenze, hypotenze, chronická ICHS, akutní infarkt myokardu, srdeční selhá-

ní, chlopňová vada, corpulmonale, myokarditida, dysrytmie, choroby CNS (CMP, epilepsie, atd.), 

choroby svalstva (dystrofie), poruchy nervosvalového přenosu (myasthenia gravis), obezita, orgánová 

onemocnění, insuficience, reflexní choroba, a další. Níže v tabulce (Tabulka 6) jsou některé choroby 

přiřazeny kategorii rizika podle ASA. 

Tabulka 6: Příklady nejčastějších chorob ovlivňujících ASA klasifikaci [2][3][6] 

ASA I ASA II ASA III ASA IV ASA V 

Zdravý ne-

mocný 

Nemocný 

s jedním celko-

vým onemocně-

ním, které je 

kompenzováno 

léčbou 

Nemocný s více 

celkovými onemoc-

něními, která jsou 

kompenzována léč-

bou 

Nemocný se závaţ-

ným celkovým one-

mocněním. Pokud se 

léčbou nezlepší jeho 

stav, zemře nejspíše 

do 6 měsíců 

Nemocný, který ze-

mře, nebude-li opera-

ce úspěšná 

myomatózní 

uterus 

u zdravé ženy 

věk nad 70 let, 

novorozenci 

závažná forma diabe-

tes mellitus- obtížně 

kompenzovaná nebo 

s orgánovými kom-

plikacemi 

pokročilá forma plicní, 

ledvinné, jaterní a 

endokrinologické ne-

dostatečnosti 

rozsáhlé kranioce-

rebrální trauma 

s výrazným nárůstem 

intakraniálního tlaku  

zdravý pacient 

s tříselnou 

kýlou 

diabetes mellitus 

bez orgánových 

komplikací 

stav po zhojeném 

infarktu myokardu 

nestabilní angina pec-

toris 

prasklé břiš. aneurys-

ma s výrazným šokem 

 chronická bron- srdeční selhání, ome- peritonitida masivní plicní emboli-
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chitida zující choroba srdce zace 

 lehká hypertenze angina pectoris akutní myokarditida  

 extrémní obezita střední až těžká plicní 

insuficience 

hemoragický šok,  

 Anémie  srdeční dekompenzace  

 lehká forma ICHS  ileus  

 lehké kuřáctví    

 

Obecně lze říci, že pacienti s lehčí formou chorob jsou klasifikováni do kategorie ASA II, s těžší 

formou do ASA III. Jako ASA IV jsou hodnoceni ti pacienti, kteří jsou danou chorobou ohroženi na 

životě (popř. více chorobami najednou), přičemž ohrožení na životě se obyčejně projevuje selháním 

orgánových soustav. 

[2][3][6][16] 

2.5 Klasifikace závaţnosti chorob 

Obecně opět platí, že čím je stupeň závažnosti vyšší, tím je také větší riziko komplikací, a tím ta-

ké významnější vliv na posun do vyšší třídy ASA klasifikace. Níže lze vyčíst nejčastější choroby, kte-

ré se do hodnocení ASA klasifikace promítají nejvíce a zároveň jsou klasifikovatelné. Nelze ovšem 

zohlednit klasifikaci všech chorob, nicméně existují klasifikace onemocnění, které se nevyskytují tak 

často či jejich váha nemusí mít tak významný vliv na posun v ASA klasifikaci. 

[16] 

2.5.1 Hypertenze 

Hypertenze je vysoký krevní tlak. Systémová arteriální hypertenze je dnes jedním z nejčastějších 

onemocnění kardiovaskulárního systému, a proto je možné ji považovat za civilizační chorobu. Fakto-

ry, které ovlivňují tuto nemoc jsou- obezita, vysoký věk, špatný životní styl (strava, stres, alkohol, 

kouření, omamné látky). Mohou jimi, ale být také dědičné predispozice, nebo jiné onemocnění, např. 

ledvin, žláz s vnitřní sekrecí, nebo cévní soustavy. 

Tabulka 7: Tabulka popisující stupně hypertenze. Tk- krevní tlak, HT- hypertenze.[14]. 

Stupeň 
Popis 

Hodnota TK, HT 

systolický/ diastolický 

[mmHg] 

 Normální TK 90-139/60-89 

1. Mírná HT 140-159/90-99 

2. Střední HT 160-179/100-109 

3. Těžká HT 180-199/109-114 

4. Velmi těžká HT >200/ >115 
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2.5.2 Chronická obstrukční nemoc bronchopulmonální- CHOPN 

Poměr FEV1(jednovteřinová vitální kapacita) a FVC (také pouze VC- je vitální kapacita; je to 

součet dechových objemů, inspiračního a expiračního rezervního objemu)se používá k rozlišení ob-

strukční a restrikční poruchy plic. Tento poměr se nazývá Tiffeneauův index. Pokud dojde k poklesu 

tohoto poměru, s největší pravděpodobností se jedná o obstrukci. Pokud je poměr normální, jde o re-

strikci. Vztah níže (1) ukazuje způsob výpočtu Tiffeneauova indexu. 

 
𝐹𝐸𝑉1 

𝐹𝑉𝐶
∗ 100 = %/𝑠𝑒𝑐 (1)  

Tabulka 8: Tabulka přehledu fyziologických a nefyziologických hodnot Tiffeneauova indexu 

FVC 

F
E

V
1

 

1 0,8 0,6 0,4 

0,8 fyziolog. restrikce 

0,6 
obstrukce kombinovaná porucha 

0,4 

 

Tabulka 9: Tabulka rozdělení závaţnosti chronické obstrukční bronchoplumonální nemoci 

podle hodnot FEV1 a Tieffeneauova indexu (TI)[14]. 

Stupeň Popis Spirometrie a příznaky 

0 riziko Rizikové faktory a chronické příznaky, ale normální spirometrie.  

I mírné 
TI<70%. FEV1 nejméně 80% predikované hodnoty. Mohou být sym-

ptomy. Chronický kašel, dušnost. 

II střední 
TI<70%. FEV1≥ 50% a <80% predikované hodnoty. Mohou být chro-

nické symptomy. Chronický kašel, dušnost. 

III těžké 

TI<70%. FEV1≥ 30% a <50% predikované hodnoty. Mohou být chro-

nické symptomy. Chronický kašel, dušnost, vede až k limitaci pacienta 

při běžných aktivitách. 

IV Velmi těžké 

TI<70%. FEV1< 30% predikované hodnoty nebo FEV1< 30% prediko-

vané hodnoty a těžké chronické symptomy. Respirační insuficience, nebo 

cor pulmonale. 

2.5.3 Ischemická choroba srdeční- ICHS 

Ischemická choroba srdeční nastane tehdy, kde je myokard z nějakého důvodu špatně zásoben kr-

ví, a tedy živinami a kyslíkem. Nejčastější projevy nemoci bývají- angina pectoris (bolest na hrudi), 

infarkt myokardu (nekróza srdeční svaloviny), až náhlé srdeční selhání a smrt. V drtivé většině přípa-

dů bývá hlavní příčinou ateroskleróza (kornatění tepen).  
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V současné době existují dvě klasifikace ICHS a to NYHA (New York Heart Association) a CCS 

(Canadian Cardiovascular Society). S ohledem na to, že v praxi se mnohem častěji využívá NY-

HA klasifikace, bylo uvedeno pouze právě toto hodnocení srdečního selhání, které se hodnotí na 

základě míry funkčního postižení pacienta. 

Tabulka 10: Klasifikace srdečního selhání podle NYHA [1]. 

Třída Popis 

Třída I 
Pacienti se srdečním onemocněním bez omezení tělesné výkonnosti. Normální 

fyzická aktivita nevyvolá dušnost nebo únavu. Prognóza je dobrá. 

Třída II 

Pacienti se srdečním onemocněním s mírným omezením tělesné výkonnosti. 

V klidu bez obtíží. Normální tělesná aktivita vyvolává dušnost a únavu. Pro-

gnóza je při léčbě dobrá. 

Třída III 

Pacienti se srdečním onemocněním s velkým omezením tělesné aktivity. 

V klidu bez obtíží. Již minimální fyzická aktivita vyvolává dušnost a únavu. 

Prognóza je při léčbě poměrně příznivá. 

Třída IV 

Pacienti s onemocněním srdce, které jim brání v provádění jakékoli tělesné 

aktivity bez obtíží. Příznaky srdečního selhání mohou být přítomny i v klidu. 

Jakákoliv tělesná aktivita příznaky zhoršuje. 

 

Tabulka 11: Tabulka s přehledem dalších moţností stanovení kardiovaskulárního rizika 

[12]. 

Riziko ICHS Srdeční selhání Prediktory 

V
y
so

k
é 

n
es

ta
b
il

n
í 

d
ek

o
m

p
en

zo
v
an

é 

 recentní infarkt myokardu (IM 7.–30. den) 

 nestabilní angina pectoris 

 těžká forma chronické anginy pectoris (III)-IV tříd a 

podle CCS 

 závažné dysrytmie 

 vyšší stupeň A-V blokády (II.), III. stupeň 

 supraventrikulární arytmie s nekontrolovanou srdeční 

frekvencí 

 komorové arytmie symptomatické (Lown III-V), běhy 

komorových tachykardií či jiné “maligní” arytmie na 

podkladě srdečního onemocnění 

 těžká forma chlopenních vad, hemodynamicky závažná 

S
tř

ed
n

í 

st
ab

il
n

í 

k
o
m

p
en

zo
v
an

é 

 stav po prodělaném infarktu myoakrdu (EKG – patolo-

gické Q) 

 angina pectoris stabilní, kompenzovaná (I. a II. tříd a dle 

CCS) 

 anamnéza srdečního selhání 

 diabetes mellitus 

 apoplexie v anamnéze 
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N
íz

k
é 

   pokročilý věk 

 abnormální EKG 

 známky hypertrofie levé komory 

 blok levého Tawarova raménka 

 abnormality ST-T úseku 

 porucha srdečního rytmu 

 nekontrolovaná arteriální hypertenze 

 nízká funkční kapacita 

 anamnéza cévní mozkové příhody 

 

 

Obrázek 1: Algoritmus vyšetřování a přípravy pacienta před operací, u kterého bylo dia-

gnostikováno střední kardiovaskulární riziko [12]. 
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Obrázek 2: Algoritmus základního vyšetření pacienta před operací, u kterého bylo diagnos-

tikováno nízké kardiovaskulární riziko[12]. 

Vysoké kardiovaskulární riziko je spojeno s nestabilními koronárními syndromy: recentním in-

farktem myokardu s přetrvávajícími klinickými a dalšími známkami koronární nestability, s nestabilní 

a těžkou anginou pectoris, dekompenzovaným srdečním selháním, se závažnými dysrytmiemi a he-

modynamicky závažnými chlopenními vadami. Tito pacienti vyžadují další neinvazivní, eventuálně i 

invazivní vyšetření a pečlivou přípravu. Pokud se nejedná o urgentní výkon, je vhodné operaci odložit, 

popř. i zrušit. Platí zásada, že elektivní chirurgické výkony by neměly být prováděny dříve než 4 - 6 

týdnů po prodělaném infarktu myokardu a není-li nebezpečí z prodlení, je doporučován šesti měsíční 

odklad.  

Střední kardiovaskulární riziko představuje stabilní a mírná angina pectoris, stav po prodělaném 

infarktu myokardu, kompenzované srdeční selhání a anamnéza srdečního selhání, diabetes mellitus a 

anamnéza mozkové apoplexie. Další vyšetřovací postup a příprava pacienta závisí na tíži operace a 

funkční kapacitě pacienta. Postupuje se podle algoritmu uvedeného na obrázku - Obrázek 1 

Nízké kardiovaskulární riziko je spojeno s pokročilým věkem, abnormálním EKG, poruchami sr-

dečního rytmu, nízkou funkční kapacitou, nekontrolovanou hypertenzí a anamnézou cévní mozkové 

příhody. Vyžaduje podrobnější vyšetření jen u pacientů, kteří mají nízkou funkční kapacitu a jsou 

indikováni k výkonům s vysokým operačním rizikem. Většinu pacientů s nízkým kardiovaskulárním 

rizikem lze doporučit k chirurgickému výkonu již se základním vyšetřením viz Obrázek 2 
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2.5.4 Diabetes mellitus- DM 

Jedná se o chronické onemocnění s vysokou úmrtností. Diabetes mellitus je označení pro skupinu 

metabolických onemocnění, jejichž společným základním projevem je hyperglykémie, neboli zvýšení 

hladiny glykémie nad 15 mmol/l. Tato choroba vzniká v důsledku nedostatku inzulinu, jeho nedosta-

tečném účinku, nebo kombinací obojího.  

Tabulka 12: Tabulka Popisu jednotlivých stupňů onemocnění (DM) [16]. 

Stupeň Popis Význam 

I Diabetes mellitus typ1 (dříve IDDM- insulin dependent DM) nejvýznamnější 

II 
Diabetes mellitus typ2 (dříve NIDDM- not insulin dependent 

DM) 
významný 

III Ostatní specifické typy diabetu méně významný 

IV Gestační diabetes mellitus (GDM) méně významný 

 

Dále málo významné odchylky pro hodnocení ASA: 

 hraniční poruchy glukózové homeostázy HPGH 

 Zvýšená (hraniční) glykémie nalačno IFG (impaired fasting glukose) 

 Porušená glukózová tolerance PGT 

2.5.5 Cévní mozková příhoda- CMP 

Cévní mozková příhoda, také nazývaná iktus, mozková mrtvice nebo infarkt, je velmi rychle a 

náhle se rozvíjející postižení určité části mozku, které vzniká poruchou prokrvení v určité mozkové 

oblasti. K takovýmto poruchám může dojít uzávěrem mozkové tepny (pak nastane tzv. ischemická 

forma CMP), nebo díky krvácení z mozkové cévy (pak se jedná o hemoragickou formu CMP). 

 Jak pro terapii, tak pro vyhodnocení anestetického rizika je důležité zjistit, o jaký typ, formu 

CMP se jedná. CMP je akutní stav, který vyžaduje neprodlenou lékařskou pomoc. 

Pro vyhodnocení ASA parametru se rozlišuje: 

 cévní mozková příhoda ischemická závažná 

 cévní mozková příhoda hemoragická závažná a většinou akutní 

 TIA (tranzitorní ischemická ataka)- přechodná, stejně prognosticky závažná, ale nejsou 

viditelné následky 

Tabulka 13: Tabulka popisující stupně CMP [14]. 

Stupeň Popis 

I Bezpříznaková stenóza 

II 
Přechodná ischemická ataka (TIA)- krátkodobý reverzibilní neurologický výpadek, který 

do 24 hodin kompletně vymizí 
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III 
Prodlouţený reverzibilní ischemický neurologický deficit (PRIND) - Kompletní restitu-

ce neurologického výpadku trvá více jak 24 hodin 

IV Kompletní infarkt - neurologický deficit se urovná buď částečně, nebo vůbec 

2.5.6 Myasthenia gravis 

Jedná se o autoimunitní onemocnění, díky kterému se nadměrně produkují patologické protilátky 

proti nikotinovému acetylcholinovému receptoru na postsynaptické membráně nervosvalové ploténky. 

Díky tomu dochází k poruše funkce a struktury receptorů s nadměrnou slabostí a unaveností svalstva 

jako následkem. 

Tabulka 14: Klasifikace podle Ossermana [16]. 

Stupeň Postiţení 

I Oslabení očních svalů 

II a Oslabení očních svalů, svalů končetin 

II b Oslabení očních svalů, svalů končetin a svalů bulbárních 

III Prudký rozvoj svalové slabosti během 1-3 měsíců s rizikem rozvoje myastické krize 

IV Pozdní rozvoj svalové slabosti 

2.5.7 Obezita, podváha 

Obezita- jedná se o chronické onemocnění, charakteristické zvýšenou tukovou vrstvou v podkoží, 

zapříčiněnou nerovnováhou mezi příjmem a výdejem- pozitivní energetickou bilancí. Může být dů-

sledkem onemocnění, zpravidla ale bývá jejich příčinou.  

Komplikace obezity: 

 kardiovaskulární onemocnění- hypertenze, ICHS, arytmie, CMP,… 

 respirační- hypoventilace, … 

 GIT- jaterní steatóza, cholelitiáza,… 

 artrózy 

 kožní onemocnění- mykózy, ekzémy,… 

Podváha- chronické onemocnění zapříčiněnou nerovnováhou mezi příjmem a výdejem- negativní 

energetickou bilancí. Důsledkem hladovění, mentální poruchy aj.  

Tabulka 15: Tabulka rozdělení Body Mass Indexu [14]. 

Popis BMI 

Podváha <18.5 

Normální tělesná hmotnost 18,5- 24,9 

Nadváha 25-29,9 
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Obezita 1. stupně 30-34,9 

Obezita 2. stupně 35- 39,9 

Obezita 3. stupně > 40 

2.5.8 Chronické onemocnění ledvin 

Jedná se o chorobný stav se závažnými důsledky, pokud není včasně diagnostikováno a léčeno. 

Počet nemocných s tímto onemocněním stoupá, jedná se o civilizační chorobu. 

Toto onemocnění ovlivňují faktory jako věk, typ onemocnění ledvin, pohlaví, geny, atd., což jsou 

neovlivnitelné faktory. Ovlivnitelnými faktory mohou být obezita, kouření, hypertenze, anémie a další. 

Pro diagnostiku onemocnění ledvin se jako ukazatel používá hodnota glomerulární filtrace, jež je 

odrazem činnosti ledvin. Glomerulární filtrace se udává jako množství tzv. primární moči vzniklé za 

jednotku času (sek nebo min). 

Tabulka 16: Tabulka popisu hodnot glomerulární filtrace (GF)[16]. 

Popis 
Hodnoty GF [ml/ 

s/1,73m
2
] 

Normální GF 1,5-2,23 

Poškození ledvin s mírným poklesem GF 1-1,5 

Poškození ledvin se středním poklesem GF 0,5-1 

Poškození ledvin s těžkým poklesem GF 0,25-0,5 

Selhání ledvin ˂0,25 
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3 EXPERTNÍ SYSTÉMY 

Expertní systémy (ES) jsou systémy, které pomáhají řešit složité úlohy, tak jak by je řešil specia-

lista- expert v daném oboru. Jsou to počítačové programy, hledající řešení pomocí souboru znalostí, 

jež poskytl expert a které jsou přesně a jasně vyjádřeny v tzv. bázi znalostí. Tvůrce ES určuje způsob, 

jakým budou dané znalosti této báze využívány a to vytvořením tzv. inferenčního mechanismu. Pro 

řešení konkrétní úlohy je potřeba aby uživatel dosadil údaje, data, do báze znalostí. ES se v dialogu 

s uživatelem, který reprezentuje dialog laika s expertem, dotazuje na potřebné údaje související 

s daným problémem. Soubor všech takto získaných dat, která se vztahují k danému řešenému problé-

mu, tvoří tzv. bázi dat. Na základě odpovědí a pomocí znalostní báze pak inferenční mechanismus 

nachází řešení, expertní radu nebo rozhodnutí, které je schopen jednoznačně zdůvodnit. Je důležité, 

aby ES byl schopen předložit informace o způsobu a procesu rozhodování, které nakonec vedly 

k vyvození závěru. 

ES má smysl používat pouze tehdy, pokud se jedná o složitý problém s neurčitými vztahy (ne-

přesnými a neúplnými znalostmi). Musí být schopen pracovat jak s nejistotou v bázi znalostí (znalost 

s danou mírou důvěry v její platnost), tak s nejistotou v bázi dat (odpovědi typu- možná, nevím, asi 

ano/ne, spíše ano/ne, atp.). 

Nevýhodou těchto systémů je, že v nich nikdy nelze zohlednit všechna hlediska rozhodování lid-

ského experta. Kvalita expertních systémů závisí pouze na kvalitě znalostí, které se do systémů vklá-

dají, daleko více, než na kvalitě inferenční mechanismu. 

 

 

Obrázek 3: Blokové schéma hlavních částí expertního systému. [10] 

 [8][9][10] 

3.1 Tvorba expertních systémů 

Při tvorbě ES by měl být dodržován následující postup.  
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V první řadě je důležité zvolit takový problém, který je vhodné pomocí expertních systémů řešit. 

Jak již bylo zmíněno výše, mělo by se jednat o problém složitější s nepřesnými a neúplnými znalostmi. 

Měl by být definován cíl. 

V další fázi se získávají znalosti od experta, volí se jejich vhodná reprezentace (pomocí pravidel, 

rámců, sítě,…), tvoří se báze znalostí, jež jsou získávány od experta.  

Posledním krokem je návrh a realizace inferenčního mechanismu, následované jeho testováním a 

popřípadě opravou báze znalostí. Testování lze provést tak, že ES řeší problém, jehož řešení je již 

známo, nebo se poskytne expertovi, který jej otestuje. 

[8][9][10] 

3.2 Báze znalostí 

Báze znalostí obsahuje jak obecně dokázané a podložené znalosti, tj. exaktní, tak také nepodlože-

né a nedokázané znalosti, tedy heuristiky, získané expertem během jeho dlouholeté praxe. Takovéto 

znalosti jsou často označovány jako povrchové.  

Zjednodušeně lze říci, že znalostní báze je souhrn znalostí, objektivních i subjektivních v daném 

oboru. Báze znalostí má charakter obecného rozhodovacího pravidla či soustavy pravidel. 

Stejně jako se mění a prohlubují znalosti lidského experta, mění se i báze znalostí ES. Je tedy po-

třeba, aby báze znalostí byla otevřená a přístupná k jejímu pozdějšímu rozšiřování či naopak zreduko-

vání již zbytečných, neplatných a nepravdivých znalostí, tedy aby byla možná jejich aktualizace. Díky 

skutečnosti, že je báze znalostí oddělena od ostatních částí systému, lze ji snadno rozšířit a aktualizo-

vat.  

[8][9][10] 

3.3 Inferenční mechanismus 

Tento mechanismus je jádrem systému. Jedná se o skupinu spolupracujících programů, které tvoří 

výkonnou část ES. Operacemi nad znalostní bází a na podkladu aktuálních dat z dotazů (údaje získané 

od uživatele) vyvozuje inferenční mechanismus závěr a předkládá řešení. Tento výsledek musí být 

schopen vysvětlit a zdůvodnit. Ve své podstatě imituje schopnost experta uvažovat a řešit závažné 

problémy. 

Jak již bylo zmíněno výše, báze znalostí a inferenční mechanismus jsou dva od sebe oddělené sys-

témy. Oddělují se především proto, aby byl ES problémově nezávislý a znovupoužitelný i pro řešení 

jiných problémů. Takto lze využít jeden inferenční mechanismus pro více různých bází znalostí. 

[8][9][10] 

3.4 Jazykové proměnné, jazykové hodnoty 

Praxí bylo zjištěno, že nejefektivnějším způsobem, jak vyjádřit lidské znalosti je pomocí pravidla 

IF- THEN viz vztah (2) a (3) Takovýmto způsobem lze popsat chování jakkoli složité soustavy. Záro-
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veň bylo zjištěno, že nejvhodnějším způsobem, jak formalizovat neurčité výroky přirozeného jazyka je 

pomocí tzv. fuzzy množin.  

Dnes je moderní matematika postavena a budována na teorii množin, díky tomuto vyvstává pro-

blém rozhodování- rozhodování o tom, zda daný prvek absolutně patří (tzn. nabývá hodnoty 1) nebo 

absolutně nepatří do dané množiny (nabývá hodnoty 0). Rozhoduje se tedy o jeho stupni náležení. Ne 

vždy je ale takové rozhodnutí snadné. Běžně se lze v životě setkat s pojmy- tak trochu, ne zcela, mož-

ná, asi ano/ne, vysoký/ vyšší/ nejvyšší, střední, atp. Zařazení takovýchto neurčitých, vágních, pojmů 

není v klasické matematice možné. Proto se v ES, kde se právě takovéto pojmy často vyskytují, využí-

vají fuzzy množiny, které práci s těmito neurčitými pojmy umožňují.  

Prof. Zadeh formuloval úvahu o částečném náležení prvku do množiny. Podle něj, je stupeň pří-

slušnosti prvku do fuzzy množiny definován reálným číslem z intervalu  ˂ 0, 1>.  

 
𝐼𝐹  𝑝ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙𝑎𝑑, 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡  𝑇𝐻𝐸𝑁 (𝑑ů𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘, 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑡) (2)  

 
𝐼𝐹    𝑥 𝑖𝑠 𝐴   𝑎𝑛𝑑   𝑦 𝑖𝑠 𝐵   𝑇𝐻𝐸𝑁  (𝑧 𝑖𝑠 𝐶) (3)  

 

Antecedenty i konsekventy pravidel jsou neurčité fuzzy výroky, jejichž pravdivostní hodnota leží, 

jak již bylo řečeno, v intervalu ˂ 0, 1>. Tyto výroky obsahují jazykové proměnné, jejich jazykové 

hodnoty a fuzzy logické spojky. Typickým příkladem je výraz- (x is A). V tomto případě je x jazyková 

proměnná, A jazyková hodnota proměnné x. Existují také složené fuzzy výroky, které obsahují fuzzy 

logické spojky - and, or, not, přičemž těmto spojkám odpovídá konjunkce, disjunkce, negace. Příklad 

složeného fuzzy výroku je výrok- (x is A) and (y is B), kde x a y jsou jazykové proměnné, A a B jsou 

jejich hodnoty a and je fuzzy logická spojka. 

 [9][11] 

3.5 Jazykové modely 

Jazykový fuzzy model lze definovat jako složitý výrok, v němž se vyskytují jména jazykových 

proměnných, jazykových hodnot, dále logické spojky a pravdivostní hodnoty, které nabývají hodnot 

z intervalu <0,1>. Hlavní výhodou jazykového modelu je možnost zapsat jej tak, jak je běžně psána 

česká věta.  

[9][11] 

3.5.1 Jazykový model typu Mamdani 

Nejčastěji jsou v literatuře popisovány dva druhy jazykových modelů - Takagi-Sugeno a Mamda-

ni. V této diplomové práci bude použit fuzzy model typu Mamdani, proto bude popsán podrobněji.  

Jedná se o jeden z nejčastěji používaných modelů. Vytvořil jej roku 1975 prof. Ebrahim Mamdani 

na Londýnské univerzitě pro ovládání parního stoje a kotle. Základním charakteristickým znakem 

fuzzy modelu typu Mamdani je, že konsekvent každého pravidla je tvořen fuzzy výrokem o velikosti 

závisle proměnné. 
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Proces fuzzy odvozování u modelu typu Mamdani se skládá ze 4 kroků:  

1) fuzzifikace vstupních proměnných  

2) vyhodnocení pravidel 

3) seskupení pravidel výstupů 

4) defuzzifikace-nejčastěji metoda hledání těžiště 

 

V prvním kroku se pracuje s ostrými vstupy a určí se stupeň příslušnosti dané fuzzy množiny. Dá-

le se používají fuzzifikované vstupy v antecedentech fuzzy pravidel. Rozdíl je při použití fuzzy operá-

torů OR anebo AND. Operátor OR se interpretuje jako maximum, tedy sjednocení. Operátor AND se 

naopak interpretuje jako minimum, tedy průnik. V dalším kroku dochází k seskupení pravidel výstupů. 

V tomto procesu se sjednotí všechny výstupy, funkce příslušnosti, všech konsekventů pravidel. Výstu-

pem je jedna fuzzy množina pro každou výstupní proměnnou, která se dá dobře slovně interpretovat. 

Posledním krokem je defuzzifikace. Zde se nejčastěji využívá metoda hledání těžiště (COG - Centre of 

Gravity) plochy množiny. Souřadnice těžiště je pak výstupem – výsledkem je tedy jedno číslo.  

Model Mamdani se široce využívá pro zachycení odborných znalostí. Tento model je totiž umož-

ňuje popsat intuitivním a lidským způsobem, což je také důvod, proč byl tento model zvolen pro reali-

zaci této diplomové práce. Bohužel je také mnohem více náročný na výpočty než modely jiné.  

[9][11] 

3.5.2 Jazykový model typu Takagi- Sugeno 

Jak již bylo zmíněno výše, dalším typem jazykového modelu je model Takagi- Sugeno. Tento 

typ je charakteristický tím, že jeho konsekvent je funkce vstupní proměnné ve tvaru, viz vztah (4): 

 

IF (x1 is A1) and (x2 is A2) and ... and (xn is An) THEN y= f(x1, x2, ...,xn) (4) 

Funkce konsekventu je realizována formou lineární kombinace vstupních proměnných, viz vztah 

(5): 

 

y=k0+k1x1+ k2x2+ ... + knxn. (5) 

Výhodou tohoto typu jazykového modelu může být fakt, že jeho výstupní hodnota má formu oby-

čejného čísla a není ji tedy třeba defuzzifikovat. 

[9][11] 

3.6 Dělení expertních systémů 

ES můžeme dělit podle charakteru řešených úloh na diagnostické, plánovací a hybridní. V násle-

dujících podkapitolách budou jednotlivé typy rozebrány a podrobněji popsány. 
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3.6.1 Diagnostické expertní systémy 

Diagnostické ES slouží pro nalezení nejvhodnější hypotézy, která se nejvíce shoduje s aktuálními 

daty a tak nejlépe odpovídá dané konkrétní situaci. Tento typ je nejčastěji využíván pro určování dia-

gnóz v lékařství. Například, uživatel zadá do tohoto ES pacientovy příznaky a systém na základě vy-

hodnocení jeho subjektivních symptomů určí typ onemocnění. Konkrétní problém se řeší postupným 

vyhodnocováním a přehodnocováním dílčích závěrů.  

 

 

Obrázek 4: Blokové schéma diagnostického expertního systému. [9] 

Na obrázku (Obrázek 4) je vidět, že jádro systému tvoří inferenční mechanismus. Tento mecha-

nismus pracuje s bází znalostí na základě uživatelem zadaných dat (aktuálních dat z dotazu) a odvozu-

je tak závěry. Aktualizace modelu se provádí pomocí vstupních dat k danému případu. Konkrétní data, 

hodnoty jazykové proměnné, jsou buďto získána přímo od uživatele nebo měřením, anebo kombino-

vaně a uložena v bázi dat. 

Vysvětlovací podsystém udává informace o způsobu a procesu rozhodování, které vedly k vyvo-

zení závěru. Tento podsystém je tedy důležitý zejména pro uživatele- pro jeho přehled a kontrolu, jak 

bylo závěru dosaženo. Aktuální model je tvořen aktualizací subjektivních pravděpodobností poznatků 

z báze znalostí. Na začátku mají poznatky ve znalostní bázi expertem přiřazeny dané hodnoty pravdě-

podobností, ty jsou pak v průběhu řešení problému modifikovány. 

Výsledkem činnosti diagnostického ES je seznam hypotéz (např. diagnóz), které odpovídají da-

nému případu. 

[8][9] 
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3.6.2 Plánovací expertní systémy 

U plánovacích ES, na rozdíl od diagnostických ES, je znám výchozí stav a cíl řešení daného pro-

blému. Systém má za úkol nalézt pomocí zadání a konkrétních dat nejvhodnější cestu, která vede 

k určenému cíli. ES tedy hledá posloupnost povolených kroků, operátorů, vedoucích k již známému 

cíli. 

 

Obrázek 5: Blokové schéma plánovacího expertního systému. [9] 

U tohoto typu ES je hlavní částí generátor možných řešení. Ten automaticky formuje jednotlivé 

kombinace posloupností operátorů. Při tomto postupu je systém omezen pravidly z báze znalostí a 

zároveň je ověřována shoda s konkrétními daty z báze dat.  

Výsledek plánovacího ES je soubor přípustných řešení, přičemž každé z nich je ohodnoceno stup-

něm kvality. Zásobník řešení slouží k uložení souboru možných řešení a jeho obsah se dynamicky 

mění. 

[8][9] 

3.6.3 Hybridní expertní systémy 

Hybridní ES v sobě spojují princip jak diagnostických tak plánovacích ES. Tento typ se využívá 

například u výukových systémů. Systém diagnostikuje vědomosti studenta a podle nich pak naplánuje 

další postup výuky. Dalším příkladem mohou být monitorovací systémy, u nichž je cyklicky spouštěn 
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diagnostický systém a v případě poruchy je nahrazen plánovacím systémem, který naplánuje postup 

k odstranění potíží.  

[8][9] 

3.6.4 Prázdné expertní systémy 

Princip těchto systémů je založen na tom, že inferenční mechanismus je univerzální a může ope-

rovat nad znalostními bázemi, které mají společnou architekturu, ale mohou být přitom orientovány na 

zcela jiný problém. 

 Prázdný ES je opatřen inferenčním mechanismem, bází dat, vysvětlovacím podsystémem a ostat-

ními částmi ES, rovněž tady také bází znalostí, která je ale prázdná. Systém se stane problémově ori-

entovaným až naplněním znalostní báze konkrétními znalostmi. 

[8][9] 

3.7 Historie expertních systémů 

Expertní systémy se využívají v mnoha odvětvích již od 70. let minulého století. V oblasti medi-

cíny se objevil v 80. letech systém MYCIN, který sloužil k identifikaci infekcí a dovedl vhodně na-

vrhnout léčbu pomocí antibiotik, přičemž byl schopen informovat i o jejich doporučeném dávkování. 

Tento systém však nebyl uveden do praxe. Dalším systémem byl PUFF, ten na základě interpretování 

funkčních vyšetření plic byl schopen určit několik plicních onemocnění. V 90. letech vznikla celosvě-

tově známá a dostupná databáze infekčních nemocí s názvem GIDEON. V současnosti je to dobře 

fungující a pravidelně aktualizovaná on-line aplikace, která napomáhá lékařům s diagnostikou tropic-

kých a infekčních onemocnění po celém světě.  

Pro oblast geologie byl v 70. letech vytvořen expertní systém PROSPECTOR, sloužící k vyhod-

nocení snadno dostupných geologických informací s cílem vyhledat oblasti s předpokládaným výsky-

tem žádaných nerostů.  

Nejdéle dostupným a využívaným expertním systémem je systém z oblasti chemie - DNEDRAL 

(1971). Tento systém pomáhá s identifikací chemických sloučenin a analýzou molekulárních struktur 

na základě záznamů z hmotového spektrografu. Využívá se dodnes. 

[8][9][10][17][18][19] 

 

3.8 Vyuţití expertních systémů v lékařské diagnostice 

Díky mnoha studiím bylo zjištěno, že lékaři mají problém se stanovováním diagnóz. Proto je dnes 

stále běžnější týmová práce lékařů, neboť jejich specializace se čím dál více zužuje a prohlubuje. Cí-

lem ES je proto podpořit tyto lékaře v rozhodování a doplňovat tak jejich schopnost řešit problémy za 

současného použití počítačové paměti a procesorů. Expertní systémy se mohou v rukou odborníka stát 

účinným nástrojem v diagnóze, terapii či prognóze pacientů. 
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V následujících kapitolách budou popsány rysy, výhody a nevýhody využití expertních systémů 

v medicíně. Je ovšem důležité zdůraznit, že vytvoření komplexního diagnostického expertního systé-

mu není reálné. Zatím je možné se soustředit pouze na dílčí úlohy jako například problematiku dia-

gnostiky infekčních nemocí, výběr vhodných léčiv, zvolení postupu při léčbě nádorových onemocnění, 

a další. 

[17][19] 

3.8.1 Rysy expertních systémů v medicíně 

V medicíně existují dva základní typy znalostí. Jsou jimi znalosti vědecké a empirické. Znalosti 

vědecké jsou podložené biomedicínským výzkumem, naopak empirické znalosti jsou založeny pouze 

na zkušenostech získaných během praxe. Proces rozhodování pomocí počítačového programu vyžadu-

je, na rozdíl od rozhodování v lidském mozku, přesnost v popisu znalostí i problému, jenž má být ře-

šen. 

Expertní systémy se v lékařství vyskytují již téměř 25let, avšak stále nejsou zcela bezchybné. Me-

zi základní limitující faktory, které brání většímu rozšíření ES do medicíny, patří: 

 Malá přesnost a spolehlivost již existujících ES a z toho vyplývající nedůvěra již tak po-

chybujících lékařů k výpočetní technice 

 Časová a finanční náročnost vývoje ES 

 Nedostatek obsáhlejších a spolehlivých klinických databází, které by bylo možno využít 

při tvorbě ES 

 Nesnadná reprezentativnost medicínských informací pouze pomocí pravidel  

Na druhou stranu je zde mnoho výhod, proč ES v medicíně využívat: 

 Nahrazení experta tam, kde není k dispozici, nebo by byl příliš drahý 

 Monitoring ohrožených pacientů na JIP 

 Nahrazení vysoce kvalifikovaných avšak monotónních rozhodovacích činností 

 Pomoc při pregraduální i postgraduální výuce 

Jak již bylo řečeno výše, pro tvorbu medicínských ES je potřeba mít kvalitní medicínskou databá-

zi. Rozhodování je totiž velmi často založeno na údajích o nemocných, které se zakládají právě do 

takovýchto databází. Cílem interdisciplinárního výzkumu je pak vyhledat znaky, které by umožnily 

s dostatečnou přesností rozhodovat o různých problémech, které v lékařství mohou vyvstat.  

Vstupy medicínských ES tvoří základní údaje o pacientovi- věk, pohlaví, rizikové faktory, sym-

ptomy, výsledky laboratorních testů, atd. Výstupem pak je pak diagnóza, nebo návrh na další doplňu-

jící vyšetření. Jako uživatel je zde označován člověk, který do programu zadává problém, který je po-

třeba řešit. Lidé, kteří poskytují znalosti pro torbu ES, jsou označování jako medicínští experti. Jako 

znalostní inženýr je označován, ten kdo ES vytváří a rozvíjí jeho podpůrný software.  

[8] [17][19] 
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4 ESASA 

V této kapitole bude popsán návrh a realizace expertního systému pro vyhodnocení anesteziolo-

gického parametru ASA, nazvaného ESASA (expertní systém ASA). Expertní systém byl vytvořen 

v programu Linguistic Fuzzy Logic Controller (LFLC).  

4.1 Implementace expertního systému v programu LFLC 

Jak již bylo zmíněno výše, expertní systém byl implementován v programu LFLC. Byl použit 

model typu Mamdani, což znamená, že vstupy i výstupy tohoto modelu tvoří fuzzy výroky, jejichž 

pravdivostní hodnota leží v intervalu ˂ 0, 1>. Typ jednotky byl zvolen Linguistic, typ inference Fuzzy 

Approximation (DNF) with Minimum a typ defuzzifikace Simple Center of Gravity (COG, metoda 

těžiště). 

 

 

Obrázek 6: Prostředí LFLC.  

Obrázek výše (Obrázek 6) zachycuje tři základní okna, každé s několika záložkami. Okno 1. zná-

zorňuje hlavní okno, které obsahuje pět záložek- General (obecné údaje o konkrétním ES, nastavení 

parametrů), Input variables (vstupní proměnné), Output variables (výstupní proměnné), Rules (pravi-

dla konkrétního ES) a záložku Input/output. Okno 2. se zobrazí po otevření konkrétního vstupu. Okno 

3. se zobrazí po zvolení možnosti Edit Expressions v okně 2. V tomto okně je opět několik záložek, 

kde je možné definovat jazykové hodnoty a jejich fuzzy množiny daného vstupu (jazykové proměnné).  
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4.2 Návrh vstupů  

 

Obrázek 7: Zobrazení navrţeného Mamdani modelu ESASA 

Schéma na obrázku (Obrázek 7) zobrazuje vstupní proměnné TKSST a TKDST (krevní tlak 

systolický a diastolický), TI (Tiffeneauův index), FEV1 (jednovteřinová vitální kapacita), BMI (Body 

Mass Index)a GF (glomerulární filtraci), ICHS (ischemická choroba srdeční), DM (diabetes mellitus), 

CMP (cévní mozková příhoda), MG (myasthenia gravis) a Emergency (urgentní operace). Schéma 

dále znázorňuje výstup ASAklas (výsledné zařazení pacienta do ASA klasifikace). 

4.2.1 Jazyková proměnná TKSST  

Popis a znázornění jazykové proměnné TKSST (systolický krevní tlak) a jejich jazykových hod-

not. Rozsah této proměnné je 70 - 280 mmHg. Střed proměnné je nastaven na hodnotu 175 mmHg.  

Tabulka 17: Přehled jazykových hodnot jazykové proměnné TKSST. 

Jazyková hodnota Vysvětlivky Typ Parametry 

hypotenzeS Hypotenze trapezoid [70 70 80 86] 

nTKSST Normální krevní tlak (systolický) trapezoid [78 90 110 139] 

mHTSST Mírná hypertenze (systolický tlak) trapezoid [110 140 149 159] 

sHTSST Střední hypertenze (systolický tlak) trapezoid [150 160 169 179] 

tHTSST Těžká hypertenze (systolický tlak) trapezoid [170 180 189 199] 

vtHTSST Velmi těžká hypertenze (systolický tlak) trapezoid [190 200 280 280] 
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Popis: 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná hypotenzeS má lichoběžníkový tvar a je defino-

vána parametry [70 70 80 86]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná nTKSST (normální systolický tlak) má lichoběž-

níkový tvar a je definována parametry [78 90 110 139]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná mHTSST (systolický tlak- mírná hypertenze)má 

lichoběžníkový tvar a je definována parametry [110 140 149 159]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná sHTSST (systolický tlak- střední hypertenze)má 

lichoběžníkový tvar a je definována parametry [150 160 169 179]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná tHTSST (systolický tlak- těžká hypertenze)má li-

choběžníkový tvar a je definována parametry [170 180 189 199]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná vtHTSST (systolický tlak- velmi těžká hyperten-

ze) je definována parametry [190 200 280 280]. 

Na ose x jsou hodnoty systolického tlaku v jednotkách mmHg v rozsahu70- 280 mmHg. Na ose y 

je míra příslušnosti v rozsahu od 0 do 1.  

4.2.2 Jazyková proměnná TKDST  

Následující obrázek a tabulka popisují a znázorňují jazykovou proměnnou TKDST (diastolický 

krevní tlak) a její jazykové hodnoty. Rozsah této proměnné je 40 - 200 mmHg. Střed proměnné je 

nastaven na hodnotu 120 mmHg.  

Tabulka 18: Přehled jazykových hodnot jazykové proměnné TKDST. 

Jazyková hodnota Vysvětlivky Typ Parametry 

hypotenzeD Hypotenze trapezoid [40 40 47 56] 

nTKDST Normální krevní tlak (diastolický) trapezoid [50 60 79 89] 

mHTDST Mírná hypertenze (diastolický tlak) trapezoid [80 90 95 99] 

sHTDST Střední hypertenze (diastolický tlak) trapezoid [95 100 105 109] 

tHTDST Těžká hypertenze (diastolický tlak) trapezoid [105 109 112 114] 

vtHTDST Velmi těžká hypertenze (diastolický tlak) trapezoid [112 114 200 200] 

 

Obrázek 8: Jazyková proměnná TKSST se zobrazením  šesti příslušných jazykových 

hodnot reprezentovanými pomocí fuzzy mnoţin. Názvy fuzzy mnoţin zleva odpovídají ná-

zvům jazykových hodnot v tabulce Tabulka 17. 
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Obrázek 9: Jazyková proměnná TKDST se zobrazením  šesti příslušných jazykových hod-

not reprezentovanými pomocí fuzzy mnoţin. Názvy fuzzy mnoţin zleva odpovídají názvům ja-

zykových hodnot v tabulce Tabulka 18. 

Popis: 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná hypotenzeD má lichoběžníkový tvar a je defino-

vána parametry [40 40 47 56]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná nTKDST (normální diastolický tlak) má li-

choběžníkový tvar a je definována parametry [50 60 79 89]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná mHTDST (diastolický tlak- mírná hypertenze) 

má lichoběžníkový tvar a je definována parametry [80 90 95 99]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná sHTDST (diastolický tlak- střední hypertenze) 

má lichoběžníkový tvar a je definována parametry [90 100 105 109]. 

Fuzzy množinajazykové hodnoty pojmenovaná tHTDST (diastolický tlak- těžká hypertenze)má 

lichoběžníkový tvar a je definována parametry [105 109 112 114]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná vtHTDST (diastolický tlak- velmi těžká hyper-

tenze)má lichoběžníkový tvar a je definována parametry [112 114 200 200]. 

Na ose x jsou hodnoty diastolického tlaku v jednotkách mmHg v rozsahu 60 -200mmHg. Na ose y 

je míra příslušnosti v rozsahu od 0 do 1. 

4.2.3 Jazyková proměnná TI  

Následující obrázek a tabulka popisují a znázorňují jazykovou proměnnou TI (Tiffeneauův index) 

a její jazykové hodnoty. Rozsah této proměnné je 0 - 100 %. Střed proměnné je nastaven na hodnotu 

50 %.  

Tabulka 19: Přehled jazykových hodnot jazykové proměnné TI. 

Jazyková hodnota Vysvětlivky Typ Parametry 

TIpod70 Hodnota Tiffeneauova indexu nad 70%  trapezoid [0 0 70 70] 

TInad70 Hodnota Tiffeneauova indexu pod 70%  trapezoid [70 70 100 100] 
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Obrázek 10: Jazyková proměnná TI se zobrazením dvou příslušných jazykových hodnot repre-

zentovanými pomocí fuzzy mnoţin. Názvy fuzzy mnoţin zleva odpovídají názvům jazykových 

hodnot v tabulce Tabulka 19. 

Popis: 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná TIpod70 (Tiffeneauův index pod 70%) má obdél-

níkový tvar a je definována parametry [0 0 70 70]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná TInad70 (Tiffeneauův index nad 70%) má obdél-

níkový tvar a je definována parametry [70 70 100 100]. 

Na ose x jsou hodnoty Tiffeneauova indexu, tedy poměru 
𝐹𝐸𝑉1

𝐹𝑉𝐶
 v % v rozsahu 0-100%. Na ose y je 

míra příslušnosti v rozsahu od 0 do 1. 

4.2.4 Jazyková proměnná FEV1 

Následující obrázek a tabulka popisují a znázorňují jazykovou proměnnou FEV1 (jednovteřinová 

vitální kapacita) a její jazykové hodnoty. Rozsah této proměnné je 0 - 100 %. Střed proměnné je na-

staven na hodnotu 50 %.  

Tabulka 20: Přehled jazykových hodnot jazykové proměnné FEV1. 

Jazyková hodnota Vysvětlivky Typ Parametry 

FEV1p30 Hodnota jednovteřinové vitální kapacity 

je pod 30% predikované hodnoty 

trapezoid [0 0 20 32] 

FEV1m30a50 Normální krevní tlak (diastolický) triangular [25 40 52] 

FEV1m50a80 Mírná hypertenze (diastolický tlak) trapezoid [45 60 70 82] 

FEV1n80 Střední hypertenze (diastolický tlak) trapezoid [75 90 100 100] 

 

 

Obrázek 11: Jazyková proměnná FEV1 se zobrazením čtyř příslušných jazykových hodnot 

reprezentovanými pomocí fuzzy mnoţin. Názvy fuzzy mnoţin zleva odpovídají názvům jazyko-

vých hodnot v tabulce Tabulka 20. 
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Popis: 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná FEV1p30 (hodnota FEV1 pod 30% predikované 

hodnoty) má lichoběžníkový tvar a je definována parametry [0 0 20 32]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná FEV1m30a50 (hodnota FEV1 mezi 30% a 50% 

predikované hodnoty) má trojúhelníkový tvar a je definována parametry [25 40 52]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná FEV1m50a80 (hodnota FEV1 mezi 50% a 80% 

predikované hodnoty) má lichoběžníkový tvar a je definována parametry [45 60 70 82]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná FEV1n80 (hodnota FEV1 nad 80% predikované 

hodnoty) má lichoběžníkový tvar a je definována parametry [75 90 100 100]. 

Na ose x je procento FEV1 z predikované hodnoty v rozsahu 0 -100%. Na ose y je míra přísluš-

nosti v rozsahu od 0 do 1. 

4.2.5 Jazyková proměnná BMI  

Následující obrázek a tabulka popisují a znázorňují jazykovou proměnnou BMI (Body Mass In-

dex) a její jazykové hodnoty. Rozsah této proměnné je 10 - 50. Střed proměnné je nastaven na hodnotu 

30.  

Tabulka 21: Přehled jazykových hodnot jazykové proměnné BMI. 

Jazyková hodnota Vysvětlivky Typ Parametry 

P Podváha triangular [10 10 19] 

NTH Normální tělesná hmotnost trapezoid [16 20 23 25] 

OW Nadváha (Over weight) trapezoid [24 26 28 30] 

O1 Obezita 1. stupně trapezoid [29 31 33 35] 

O2 Obezita 2. stupně trapezoid [34 37 39 42] 

O3 Obezita 3. stupně triangular [39 50 50] 

 

 

Obrázek 12: Jazyková proměnná BMI se zobrazením pěti příslušných jazykových hodnot 

reprezentovanými pomocí fuzzy mnoţin. Názvy fuzzy mnoţin zleva odpovídají názvům jazyko-

vých hodnot v tabulce Tabulka 21. 

Popis: 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná P (podváha) má trojúhelníkový tvar a je defino-

vána parametry [10 10 19]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná NTH (normální tělesná hmotnost) má lichoběžní-

kový tvar a je definována parametry [16 20 23 25]. 
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Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná OW (z angl. ower weight- nadváha) má lichoběž-

níkový tvar a je definována parametry [24 26 28 30]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná O1 (obezita 1. stupně) má lichoběžníkový tvar a 

je definována parametry [29 31 33 35]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná O2 (obezita 2. stupně) má lichoběžníkový tvar a 

je definována parametry [34 37 39 40]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná O3 (obezita 3. stupně) má trojúhelníkový tvar a je 

definována parametry [39 50 50]. 

Na ose x jsou hodnoty BMI v rozsahu 10- 50. Na ose y je míra příslušnosti v rozsahu od 0 do 1. 

4.2.6 Jazyková proměnná GF  

Následující obrázek a tabulka popisují a znázorňují jazykovou proměnnou GF (glomerulární fil-

trace) a její jazykové hodnoty. Rozsah této proměnné je 0 - 2,23 ml/s/1,73m
2
. Střed proměnné je na-

staven na hodnotu 1,115 ml/s/1,73m
2
.  

Tabulka 22: Přehled jazykových hodnot jazykové proměnné GF. 

Jazyková hodnota Vysvětlivky Typ Parametry 

SL Selhání ledvin triangular [0 0 0,25] 

tpGF Těžké poškození glomerulární filtrace triangular [0,2 0,35 0,5] 

spGF Střední poškození glomerulární filtrace triangular [0,4 0,7 1] 

mpGF Mírné poškození glomerulární filtrace triangular [0,9 1,2 1,58] 

nGF Normální glomerulární filtrace triangular [1,4 2,23 2,23] 

 

 

Obrázek 13: Jazyková proměnná GF se zobrazením pěti příslušných jazykových hodnot re-

prezentovanými pomocí fuzzy mnoţin. Názvy fuzzy mnoţin zleva odpovídají názvům jazyko-

vých hodnot v tabulce Tabulka 22. 

Popis: 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná SL (selhání ledvin) má trojúhelníkový tvar a je 

definována parametry [0 0 0,25]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná tpGF (těžký pokles glomerulární filtrace) má 

trojúhelníkový tvar a je definována parametry [0,2 0,3 0,5]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná spGF (střední pokles glomerulární filtrace) má 

trojúhelníkový tvar a je definována parametry [0,4 0,7 1]. 
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Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná mpGF (mírný pokles glomerulární filtrace) má 

trojúhelníkový tvar a je definována parametry [0,9 1,2 1,5]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná nGF (normální glomerulární filtrace) má trojú-

helníkový tvar a je definována parametry [1,4 2,23 2,23]. 

Na ose x jsou hodnoty glomerulární filtrace v jednotkách ml/s/1,73m
2 

o rozsahu 0 - 

2,23ml/s/1,73m
2
. Na ose y je míra příslušnosti v rozsahu od 0 do 1. 

4.2.7 Jazyková proměnná ICHS  

Následující obrázek a tabulka popisují a znázorňují jazykovou proměnnou ICHS (ischemická cho-

roba srdeční) a její jazykové hodnoty. Rozsah této proměnné je 0 - 100 a je bezrozměrná. Střed pro-

měnné je nastaven na hodnotu 50.  

Tabulka 23: Přehled jazykových hodnot jazykové proměnné ICHS. 

Jazyková hodnota Vysvětlivky Typ Parametry 

bezOFA Bez omezení fyzické aktivity trapezoid [0 0 15 30] 

mOFA Mírné omezení fyzické aktivity trapezoid [20 35 40 55] 

vOFA Velké omezení fyzické aktivity trapezoid [45 60 65 80] 

absOFA Absolutní omezení fyzické aktivity trapezoid [70 85 100 100] 

 

 

Obrázek 14: Jazyková proměnná ICHS se zobrazením čtyř příslušných jazykových hodnot 

reprezentovanými pomocí fuzzy mnoţin. Názvy fuzzy mnoţin zleva odpovídají názvům jazyko-

vých hodnot v tabulce Tabulka 23. 

Popis: 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná bezOFA (bez omezení fyzické aktivity) má li-

choběžníkový tvar a je definována parametry [0 0 15 30]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná mOFA (mírné omezení fyzické aktivity) má li-

choběžníkový tvar a je definována parametry [20 35 40 55]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná vOFA (velké omezení fyzické aktivity) má li-

choběžníkový tvar a je definována parametry [45 60 65 80]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná absOFA (absolutní omezení fyzické aktivity) má 

lichoběžníkový tvar a je definována parametry [70 85 100 100]. 

Na ose x je interval 0 až 100 pro ischemickou chorobu srdeční. Na ose y je míra příslušnosti 

v rozsahu od 0 do 1. 
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4.2.8 Jazyková proměnná DM 

Následující obrázek a tabulka popisují a znázorňují jazykovou proměnnou DM (diabetes mellitus) 

a její jazykové hodnoty. Rozsah této proměnné je 0 - 100 a je bezrozměrná. Střed proměnné je nasta-

ven na hodnotu 50.  

 

Tabulka 24: Přehled jazykových hodnot jazykové proměnné DM. 

Jazyková hodnota Vysvětlivky Typ Parametry 

IDDM Insulin dependett diabetes mellitus trapezoid [0 0 15 30] 

NIDDM Not insulin dependett diabetes mellitus trapezoid [20 35 40 55] 

oDMagDM Ostatní typy DM a gestační DM trapezoid [45 60 65 80] 

HPGHaIFGaPGT Hraniční poruchy glukózové homeostázy, zvýšená glukóza 

nalačno (impaired fasting glukose), porušená glukózová 

tolerance 

trapezoid [70 85 100 

100] 

 

 

Obrázek 15: Jazyková proměnná DM se zobrazením čtyř příslušných jazykových hodnot 

reprezentovanými pomocí fuzzy mnoţin. Názvy fuzzy mnoţin zleva odpovídají názvům jazyko-

vých hodnot v tabulce Tabulka 24. 

Popis: 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná IDDM (insulin dependett diabetes mellitus) má 

lichoběžníkový tvar a je definována parametry [0 0 15 30]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná NIDDM (not insulin dependett diabetes mellitus) 

má lichoběžníkový tvar a je definována parametry [20 35 40 55]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná oDMagDM (ostatní typy diabetes mellitus a 

gestační diabetes mellitus) má lichoběžníkový tvar a je definována parametry [45 60 65 80]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná HPGHaIFGaPGT (hraniční poruchy glukózové 

homeostázy, zvýšená glukóza nalačno, porušená glukózová tolerance) má lichoběžníkový tvar a je 

definována parametry [70 85 100 100]. 

Na ose x je interval 0 až 100 pro formy diabetes mellitus. Na ose y je míra příslušnosti v rozsahu 

od 0 do 1. 
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4.2.9 Jazyková proměnná CMP  

Následující obrázek a tabulka popisují a znázorňují jazykovou proměnnou CMP (cévní mozková 

příhoda) a její jazykové hodnoty. Rozsah této proměnné je 0 až 100 a je bezrozměrná. Střed proměnné 

je nastaven na hodnotu 50.  

Tabulka 25: Přehled jazykových hodnot jazykové proměnné CMP. 

Jazyková hodnota Vysvětlivky Typ Parametry 

bezS Bez stenóz triangular [0 0 25] 

bezPS Bezpříznaková stenóza triangular [17 30 45] 

TIA Tranzitorní (přechodná) ischemická ataka triangular [38 50 63] 

PRIND Prodloužený reverzibilní ischemický neurologický deficit triangular [56 70 82] 

KI Kompletní infarkt triangular [75 100 100] 

 

 

Obrázek 16: Jazyková proměnná CMP se zobrazením pěti příslušných jazykových hodnot 

reprezentovanými pomocí fuzzy mnoţin. Názvy fuzzy mnoţin zleva odpovídají názvům jazyko-

vých hodnot v tabulce Tabulka 25. 

Popis: 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná bezS (bez stenóz) má trojúhelníkový tvar a je de-

finována parametry [0 0 25]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná bezPS (Bezpříznaková stenóza) má trojúhelníko-

vý tvar a je definována parametry [17 30 45]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná TIA (tranzitorní ischemická ataka) má trojúhelní-

kový tvar a je definována parametry [38 50 63]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná PRIND (prodloužený reverzibilní ischemický 

neurologický deficit) má trojúhelníkový tvar a je definována parametry [56 70 82]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná KI (kompletní infarkt) má trojúhelníkový tvar a 

je definována parametry [75 100 100]. 

Na ose x je interval 0 až 100 pro formy cévní mozkové příhody. Na ose y je míra příslušnosti 

v rozsahu od 0 do 1. 
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4.2.10 Jazyková proměnná MG  

Následující obrázek a tabulka popisují a znázorňují jazykovou proměnnou MG (myasthenia gra-

vis) a její jazykové hodnoty. Rozsah této proměnné je 0 až 100 a je bezrozměrná. Střed proměnné je 

nastaven na hodnotu 50.  

Tabulka 26: Přehled jazykových hodnot jazykové proměnné MG. 

Jazyková hodnota Vysvětlivky Typ Parametry 

bezP Bez postižení triangular [0 0 20] 

OS Oslabení očních svalů triangular [0 20 40] 

OSaSK Oslabení očních svalů a svalů končetin triangular [20 40 60] 

OSaSKaBS Oslabení očních svalů, svalů končetin a bulbárních svalů triangular [40 60 80] 

prudkaSS Prudká svalová slabost triangular [60 80 100] 

pozdniSS Pozdní svalová slabost triangular [80 100 100] 

 

 

Obrázek 17: Jazyková proměnná MG se zobrazením šesti příslušných jazykových hodnot 

reprezentovanými pomocí fuzzy mnoţin. Názvy fuzzy mnoţin zleva odpovídají názvům jazyko-

vých hodnot v tabulce Tabulka 26. 

Popis: 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná bezP (bez postižení) má trojúhelníkový tvar a je 

definována parametry [0 0 20]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná OS (oslabení očních svalů) má trojúhelníkový 

tvar a je definována parametry [0 20 40]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná OSaSK (oslabení očních svalů a svalů končetin) 

má trojúhelníkový tvar a je definována parametry [20 40 60]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná OSaSKaBS (oslabení očních svalů, svalů konče-

tin a bulbárních svalů) má trojúhelníkový tvar a je definována parametry [40 60 80]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná prudkaSS (prudká svalová slabost) má trojúhel-

níkový tvar a je definována parametry [60 80 100]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná pozdniSS (pozdní svalová slabost) má trojúhelní-

kový tvar a je definována parametry [80 100 100]. 

Na ose x je interval 0 až 100 pro stupně myasthenia gravis. Na ose y je míra příslušnosti v rozsahu 

od 0 do 1. 
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4.2.11 Jazyková proměnná Emergency  

Následující obrázek a tabulka popisují a znázorňují jazykovou proměnnou Emergency (urgentní 

stav) a její jazykové hodnoty. Rozsah této proměnné je 0 až 1 a je bezrozměrná. Střed proměnné je 

nastaven na hodnotu 0,5.  

Tabulka 27: Přehled jazykových hodnot jazykové proměnné Emergency. 

Jazyková hodnota Vysvětlivky Typ Parametry 

ne Není urgentní stav  trapezoid [0 0 0,5 0,5] 

ano Je urgentní stav  trapezoid [0,5 0,5 1 1] 

 

 

Obrázek 18: Jazyková proměnná Emergency se zobrazením dvou příslušných jazykových hod-

not reprezentovanými pomocí fuzzy mnoţin. Názvy fuzzy mnoţin zleva odpovídají názvům ja-

zykových hodnot v tabulce Tabulka 27. 

Popis: 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná ne (bez urgence) má lichoběžníkový tvar a je de-

finována parametry [0 0 0,5 0,5]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná ano (s urgencí) má lichoběžníkový tvar a je defi-

nována parametry [0,5 0,5 1 1]. 

Na ose x je interval 0 - 1 pro stupně Emergency. Na ose y je míra příslušnosti v rozsahu od 0 do 1. 

4.3 Výstup ASAklas 

Následující obrázek a tabulka popisují a znázorňují výstupní jazykovou proměnnou ASAklas (za-

řazení do konkrétní třídy ASA klasifikace) a její jazykové hodnoty. Rozsah této proměnné je 0 až 6,4 a 

je bezrozměrná. Střed proměnné je nastaven na hodnotu 3,2.  

Tabulka 28: Přehled jazykových hodnot výstupní jazykové proměnné ASAklas. 

Jazyková hodnota Vysvětlivky Typ Parametry 

ASA1 Třída ASA klasifikace ASA 1 bez urgence triangular [0  0  0,9] 

ASA2 Třída ASA klasifikace ASA 2 bez urgence triangular [0,3  0,8  1,3] 

ASA3 Třída ASA klasifikace ASA 3 bez urgence triangular [0,9  1,4  1,9] 

ASA4 Třída ASA klasifikace ASA 4 bez urgence triangular [1,5  2  2,5] 

ASA5 Třída ASA klasifikace ASA 5 bez urgence triangular [2,1  2,6  3,1] 
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ASA1E Třída ASA klasifikace ASA 1E s urgencí triangular [3,2  3,7  4,2] 

ASA2E Třída ASA klasifikace ASA 2E s urgencí triangular [3,8  4,3  4,8] 

ASA3E Třída ASA klasifikace ASA 3E s urgencí triangular [4,4  4,9  5,4] 

ASA4E Třída ASA klasifikace ASA 4E s urgencí triangular [5  5,5  6] 

ASA5E Třída ASA klasifikace ASA 5E s urgencí triangular [5,4  6,4  6,4] 

 

 

Obrázek 19: Výstupní jazyková proměnná ASAklas se zobrazením deseti příslušných jazyko-

vých hodnot reprezentovanými pomocí fuzzy mnoţin. Názvy fuzzy mnoţin zleva odpovídají ná-

zvům jazykových hodnot v tabulce Tabulka 28. 

Popis: 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná ASA1 (bez urgence) má trojúhelníkový tvar a je 

definována parametry [0  0  0,9]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná ASA2 (bez urgence) má trojúhelníkový tvar a je 

definována parametry [0,3  0,8  1,3]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná ASA3 (bez urgence) má trojúhelníkový tvar a je 

definována parametry [0,9  1,4  1,9]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná ASA4 (bez urgence) má trojúhelníkový tvar a je 

definována parametry [1,5  2  2,5]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná ASA5 (bez urgence) má trojúhelníkový tvar a je 

definována parametry [2,1  2,6  3,1]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná ASA1E (s urgencí) má trojúhelníkový tvar a je 

definována parametry [3,2  3,7  4,2]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná ASA2E (s urgencí) má trojúhelníkový tvar a je 

definována parametry [3,8  4,3  4,8]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná ASA3E (s urgencí) má trojúhelníkový tvar a je 

definována parametry [4,4  4,9  5,4]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná ASA4E (s urgencí) má trojúhelníkový tvar a je 

definována parametry [5  5,5  6]. 

Fuzzy množina jazykové hodnoty pojmenovaná ASA5E (s urgencí) má trojúhelníkový tvar a je 

definována parametry [5,4  6,4  6,4]. 
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4.4 Pravidla expertního systému ESASA 

Následující tabulka (Tabulka 29) zachycuje všech 97 pravidel, použitých v expertním systému 

ESASA. Vstupy modelu představují proměnné TKSST, TKDST, TI, FEV1, BMI, GF, ICHS, DM, 

CMP, MG a Emergency. Výstup je tvořen jedinou proměnnou pojmenovanou ASAklas.  

Pomlčky v pravidlech znamenají, že konkrétní vstup není pro dané pravidlo relevantní.  
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Tabulka 29: Pravidla expertního systému ESASA. 
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4.5 Simulace a verifikace vytvořeného expertního systému ESA-

SA  

V této kapitole je ověřena funkčnost expertního systému pojmenovaného ESASA, vytvořeného 

v programu LFLC. Testování funkčnosti tohoto systému bylo provedeno na skupině reálných pacientů, 

z etických důvodů pracovně pojmenovaných, PAC-A, PAC-B, PAC-C, PAC-D a PAC-E. Nevýhod-

nou těchto reálných dat je skutečnost, že u daných pacientů nejsou známy všechny hodnoty, které je 

potřeba do systému zadat jako vstupy. Toto je však běžná praxe, že anesteziolog vždy nemá 

k dispozici všechna potřebná vyšetření. U takovýchto pacientů, u nichž nejsou známy výsledky všech 

vyšetření, se do systému nezadává žádná hodnota a systém automaticky vybere hodnotu nastaveného 

středu intervalu dané vstupní proměnné (např. u TI je to pak hodnota 50, u GF je to hodnota 1,115 

ml/s/1,73m
2
). Pro získání co nejlepšího výsledku- tedy co nejkvalitnější zařazení do některé ASA tří-

dy, je však jistě nejvhodnější zadat všechny pacientovy hodnoty získané z provedených vyšetření.  
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4.5.1 Klasifikace pacienta PAC-A 

Obrázek 20: Simulace ASA klasifikace pacienta PAC-A 
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Tabulka 30: Diagnóza pacienta PAC-A a jeho výsledné zařazení do ASA klasifikace 

s uvedením pravidel, které toto zařazení ovlivnily. 

Diagnóza 
Chlapec, 7 let, 40 kg, 140 cm, TK 100/50 mmHg, opakované otitidy, para-

centéza, pak již bez potíží. Bez sledovaných onemocnění, nyní fraktura 

femoris, zvětšující se hematom a otok levého stehna -  repozici a TEN na 

sále 

Pozn autora. k diagnóze Otitida = zánět středního ucha, paracentéza = propíchnutí bubínku, TEN = trom-

bembolická nemoc  

Hodnoty vstupních 

proměnných 

TKSST = 100 mmHg; TKDST = 50 mmHg; BMI = 20,41; Emergency = 0 

Výsledek ASA klasifi-

kace 

ASA klasifikace dle experta:  ASA-I 

ASA klasifikace podle ESASA:  ASA-I (Value = 1.06) 

Pravidla 1; 38 

 

Rozbor vstupních hodnot: 

Krevní tlak systolický i diastolický zcela určitě patří do normálních, fyziologických mezí. Tyto 

hodnoty patří do fuzzy množin nTKSST a nTKDST, což naznačuje zařazení do ASA třídy značně 

ASA-I. Hodnota BMI patří jistě do intervalu fuzzy množiny NTH, tedy opět velmi ASA-I. Hodnota 

vstupní proměnné Emergency rozhodne o urgentnosti operace, v případě nulové hodnoty se tedy o 

urgenci nejedná.  

Zhodnocení:  

Expert zařadil pacienta PAC-A do třídy ASA-I. Po zanesení daných parametrů do ESASA byl pa-

cient expertním systémem rovněž zařazen do kategorie ASA-I a to s příslušností k dané fuzzy množině 

1. Příslušnost k dalším výstupním fuzzy množinám lze pozorovat v tabulce níže (viz Tabulka 33). 

Tabulka 31: Tabulka měr příslušností k jednotlivým výstupním fuzzy mnoţinám. 

ASA klasifikace Míra příslušnosti 

ASA- I 1 

ASA II 0,979 

ASA III 0,5 

ASA IV 0,5 

ASA V 0,392 

 

Výsledné zařazení pacienta je tedy velmi ASA- I, což odpovídá zařazení experta- anesteziologa.  
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4.5.2 Klasifikace pacienta PAC-B 

Obrázek 21: Simulace ASA klasifikace pacienta PAC-B. 
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Tabulka 32: Diagnóza pacienta PAC-B a jeho výsledné zařazení do ASA klasifikace 

s uvedením pravidel, které toto zařazení ovlivnily. 

Diagnóza 
Žena, 50 let, 69 kg, 165 cm, hypertenze kompenzovaná na 2-kombinaci 

léků, TK 130/80 mmHg, asthma bronchiale bez léčby, bez dalších one-

mocnění -  k CHCE  

Pozn autora. k diagnóze CHCE = cholecystektomie, operace žlučníku 

Hodnoty vstupních 

proměnných 

TKSST = 130 mmHg; TKDST = 80 mmHg; FEV1 = 75 %; BMI = 25,34; 

Emergency = 0 

Výsledek ASA klasifi-

kace 

ASA klasifikace dle experta:  ASA-II 

ASA klasifikace podle ESASA:  ASA-II (Value = 1.22) 

Pravidla 5; 39; 51; 78 

 

Interpretace diagnózy: 

Pro zanesení vstupních dat do ESASA je nutné „přeložit“ diagnózu a najít takové hodnoty, které 

tuto diagnózu budou číselně vyjadřovat. U pacienta PAC-A, nebylo nutné data nějakým způsobem 

interpretovat. Pacient měl hodnoty přesně dány. U toho pacienta je však slovní popis „asthma bronchi-

ale bez léčby“ třeba nahradit vhodnou hodnotou z intervalu <0; 100>. Na základě expertních znalostí 

byla zvolena hodnota 75 %.  

Rozbor vstupních hodnot: 

Krevní tlak lze považovat za normální, fyziologický. Hodnoty systolického i diastolického TK te-

dy patří do fuzzy množin nTKSST (popř. mHTSST) a nTKDST, což udává ASA klasifikaci spíše 

ASA-I. Hodnotu FEV1 lze zařadit do intervalu fuzzy množiny FEV1m50a80, tedy ASA-III. Hodnota 

BMI patří spíše do intervalu fuzzy množiny OW, tedy ASA-II. Hodnota vstupní proměnné Emergency 

rozhodne o urgentnosti operace, v případě nulové hodnoty se tedy o urgenci nejedná. 

Zhodnocení:  

Expert zařadil pacienta PAC-B do třídy ASA-II. Po zanesení daných parametrů do ESASA byl 

pacient expertním systémem rovněž zařazen do kategorie ASA-II a to s příslušností k dané fuzzy 

množině 0,979. Příslušnost k dalším výstupním fuzzy množinám lze pozorovat v tabulce níže (viz 

Tabulka 33). 

Tabulka 33: Tabulka měr příslušností k jednotlivým výstupním fuzzy mnoţinám. 

ASA klasifikace Míra příslušnosti 

ASA- I 0,424 

ASA II 0,979 

ASA III 0,583 

ASA IV 0,5 

ASA V 0,392 

 

Výsledné zařazení pacienta je tedy velmi ASA- II, což odpovídá zařazení pacienta expertem - 

anesteziologem.  
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4.5.3 Klasifikace pacienta PAC-C 

Obrázek 22: Simulace ASA klasifikace pacienta PAC-C. 
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Tabulka 34: Diagnóza pacienta PAC-C a jeho výsledné zařazení do ASA klasifikace 

s uvedením pravidel, které toto zařazení ovlivnily. 

Diagnóza 
Muž, 43 let, 89 kg, 175 cm, TK 150/95 mmHg, hepatopat, potator, fuma-

tor, dilatační KMP hypertenze, dle ECHO EF LK 30%, ICHS bez sy AP, k 

resekci rekta 

Pozn. autora k diagnóze Hepatopat = onemocnění jater; potator = alkoholik; fumator = kuřák, KMP = 

kardiomyopatie, EF = ejekční frakce, LK = levá komora, sy AP = syndrom anginy 

pectoris 

Hodnoty vstupních 

proměnných 

TKSST = 150 mmHg; TKDST = 95 mmHg; BMI = 29,06; ICHS = 35; 

Emergency = 0 

Výsledek ASA klasifi-

kace 

ASA klasifikace dle experta:  ASA-III 

ASA klasifikace podle ESASA:  ASA-III (Value = 1.34) 

Pravidla 6; 7; 8; 30; 61; 69; 88 

 

Interpretace diagnózy: 

Na základě diagnózy „dilatační KMP hypertenze, dle ECHO EF LK 30% a ICHS bez sy AP“ bylo 

expertem doporučeno použití vstupní hodnoty ICHS = 35.  

Rozbor vstupních hodnot: 

Hodnota systolického tlaku spadá do intervalu mHTSST, hodnota diastolického do sHTDST, což 

udává ASA klasifikaci spíše ASA-III. Hodnota BMI patří spíše do intervalu fuzzy množiny OW, tedy 

ASA-II. Hodnotu ICHS lze zařadit do intervalu fuzzy množiny mOFA, tedy ASA-III. Hodnota vstupní 

proměnné je opět nulová, tudíž se o urgenci nejedná. 

Zhodnocení:  

Expert zařadil pacienta PAC-C do třídy ASA-III. Po zanesení daných parametrů do ESASA byl 

pacient expertním systémem rovněž zařazen do kategorie ASA-III a to s příslušností k dané fuzzy 

množině 0,984. Příslušnost k dalším výstupním fuzzy množinám lze pozorovat v tabulce níže (viz 

Tabulka 35). 

Tabulka 35: Tabulka měr příslušností k jednotlivým výstupním fuzzy mnoţinám. 

ASA klasifikace Míra příslušnosti 

ASA- I 0,424 

ASA II 0,979 

ASA III 0,984 

ASA IV 0,5 

ASA V 0,392 

 

Výsledné zařazení pacienta je tedy spíše ASA- III, což odpovídá zařazení pacienta expertem - 

anesteziologem. V tomto případě je vidět, že zařazení do určité ASA třídy nemusí být vždy jedno-

značné. Je potřeba jak velkého množství exaktních znalostí, tak také znalostí získaných praxí, přičemž 

právě tyto znalosti mohou v mnoha případech rozhodnout o konečném zařazení do ASA třídy. 
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4.5.4 Klasifikace pacienta PAC-D 

Obrázek 23: Simulace ASA klasifikace pacienta PAC-D. 
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Tabulka 36: Diagnóza pacienta PAC-D a jeho výsledné zařazení do ASA klasifikace 

s uvedením pravidel, které toto zařazení ovlivnily. 

Diagnóza 
Žena, 70 let, 84 kg, 169 cm, anamnesticky HTN III.st., TK 150/100 

mmHg, stp. CMP s následnou hemiparézou , CHOPN III.st., FEV1 < 40 % 

n.h., nyní navíc  anurie.,  ICHS chron se sy AP, nyní bez stenokardií 

 a arytmií, NYHA III,  subfebrilie - k APPE 

Pozn. autora k diagnóze HTN= hypertenze; stp.= stav po, hemiparéza= částečné ochrnutí poloviny těla, sy 

AP= syndrom anginy pectoris, stenokardie= bolest na hrudi, subfebrilie= 

zvýš. tělesná teplota, APPE= appendektomie 

Hodnoty vstupních 

proměnných 

TKSST= 150 mmHg; TKDST= 100 mmHg; FEV1= 30%; BMI= 29,41; 

GF= 0,1; ICHS= 63; CMP= 90; Emergency= 0 

Výsledek ASA klasifi-

kace 

ASA klasifikace dle experta:  ASA-IV 

ASA klasifikace podle ESASA:  ASA-IV (Value= 1.8) 

Pravidla 31; 62; 80; 89 

 

Interpretace diagnózy: 

Díky uvedené diagnóze „CHOPN III.st. a FEV1 < 40 % n.h.“ byla zvolena hodnota FEV1= 35%.  

Na základě diagnózy „ICHS chron se sy AP, nyní bez stenokardií  a arytmií, NYHA III“ bylo ex-

pertem doporučeno použití vstupní hodnoty ICHS= 63. Hodnota GF byla zvolena na základě uvedené 

anurie, což značí selhání ledvin. Hodnota CMP byla zvolena na základě získaných expertních znalostí, 

přičemž se vycházelo z uvedené diagnostiky „stp. CMP s následnou hemiparézou“. Byla tedy zvolena 

hodnota CMP= 90.  

Rozbor vstupních hodnot: 

Hodnota systolického tlaku spadá do intervalu mHTSST, hodnota diastolického do sHTDST, což 

udává ASA klasifikaci spíše ASA-III. Hodnotu FEV1 lze zařadit do intervalu fuzzy množiny 

FEV1m30a50, tedy ASA-IV .Hodnota BMI patří ještě do intervalu fuzzy množiny OW, tedy spíše 

ASA-II. Určená hodnota GF ukazuje na selhání ledvin, tedy množinu SL, což je silně ASA-V. Hodno-

tu ICHS lze zařadit do intervalu fuzzy množiny vOFA, tedy ASA-IV. Poslední zadanou vstupní hod-

notou byla hodnota CMP, která ukazuje na kompletní infarkt, tedy množinu KI naznačující zařazení 

do ASA-IV. Hodnota vstupní proměnné je opět nulová, tudíž se o urgenci nejedná. 

Zhodnocení:  

Expert zařadil pacienta PAC-D do třídy ASA-IV. Po zanesení daných parametrů do ESASA byl 

pacient expertním systémem rovněž zařazen do kategorie ASA-IV a to s příslušností k dané fuzzy 

množině 0,984. Příslušnost k dalším výstupním fuzzy množinám lze pozorovat v tabulce níže (viz 

Tabulka 37). 
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Tabulka 37: Tabulka měr příslušností k jednotlivým výstupním fuzzy mnoţinám. 

ASA klasifikace Míra příslušnosti 

ASA- I 0,295 

ASA II 0,381 

ASA III 0,9 

ASA IV 0,989 

ASA V 0,6 

 

Výsledné zařazení pacienta je tedy spíše ASA- IV, což odpovídá zařazení pacienta expertem - 

anesteziologem. I v tomto případě lze vidět, že zařazení nemusí být zcela jednoznačné. 
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4.5.5 Klasifikace pacienta PAC-E 

Obrázek 24: Simulace ASA klasifikace pacienta PAC-E. 
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Tabulka 38: Diagnóza pacienta PAC-E a jeho výsledné zařazení do ASA klasifikace 

s uvedením pravidel, které toto zařazení ovlivnily. 

Diagnóza 
Muž, 58 let, HTN III. dekomp.v úvodu, TK 210/120 mmHg nyní hypoten-

ze TK 80/40mmHg, bradykardie ICHS chron se sy AP, NYHA IV,  steno-

kardie (nestabilní AP), stp. CMP, bez rezidua, asthma bronchiale, FEV1 < 

50 % n.h., DM II. typu na insulínu, nyní metabolický rozvrat, počínající 

kvantitativní porucha vědomí, mírný pokles GF, ileus 

Pozn. autora k diagnóze HTN= hypertenze; sy AP= syndrom anginy pectoris, stenokardie= bolest na 

hrudi, stp.= stav po 

Hodnoty vstupních 

proměnných 

TKSST= 80 mmHg; TKDST= 40 mmHg; FEV1= 30%; GF= 1,05; ICHS= 

95; DM= 35; CMP= 57; Emergency= 0 

Výsledek ASA klasifi-

kace 

ASA klasifikace dle experta:  ASA-V 

ASA klasifikace podle ESASA:  ASA-V (Value= 1.75) 

Pravidla 32; 63 

 

Interpretace diagnózy: 

Na základě uvedené diagnózy „asthma bronchiale, FEV1 < 50 % n.h.“ a expertních znalostí byla 

zvolena hodnota FEV1= 30%. Hodnota GF= 1,05 byla zvolena na základě uvedené diagnózy „mírný 

pokles glomerulární filtrace“. Díky diagnóze „bradykardie ICHS chron se sy AP, NYHA IV,  steno-

kardie (nestabilní AP)“ byla zvolena hodnota ICHS= 95. Diagnóza „DM II. typu na insulínu, nyní 

metabolický rozvrat“ poukazuje na DM 2. typu, tedy NIDDM a tedy byla zvolena hodnota DM= 35. 

Hodnota CMP byla zvolena na základě diagnostiky „stp. CMP, bez rezidua“, konkrétně hodnota 

CMP= 57.  

Rozbor vstupních hodnot: 

Hodnota systolického tlaku spadá do intervalu hypotenzeS, hodnota diastolického do hypotenzeD, 

což udává ASA klasifikaci spíše ASA-IV. Hodnotu FEV1 lze zařadit do intervalu fuzzy množiny 

FEV1m30a50, tedy ASA-IV . Dle diagnózy určená hodnota GF ukazuje na množinu mpGF, což je 

ASA-II. Hodnotu ICHS lze zařadit do intervalu fuzzy množiny absOFA, tedy velmi ASA-V. Další 

zadávanou vstupní hodnotou byla hodnota DM, která spadá do množiny NIDDM a poukazuje na zařa-

zení do třídy ASA-IV. Poslední zadanou hodnotou byla hodnota CMP. Tato hodnota patří do intervalu 

množiny pojmenované TIA, což naznačuje klasifikaci do třídy ASA-II. Hodnota vstupní proměnné je 

opět nulová, tudíž se o urgenci nejedná. 

Zhodnocení:  

Expert zařadil pacienta PAC-E do třídy ASA-V. Po zanesení daných parametrů do ESASA byl 

pacient expertním systémem rovněž zařazen do kategorie ASA-V a to s příslušností k dané fuzzy 

množině 0,995. Příslušnost k dalším výstupním fuzzy množinám lze pozorovat v tabulce níže (viz 

Tabulka 39). 
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Tabulka 39: Tabulka měr příslušností k jednotlivým výstupním fuzzy mnoţinám. 

ASA klasifikace Míra příslušnosti 

ASA- I 0,424 

ASA II 0,5 

ASA III 0,5 

ASA IV 0,989 

ASA V 0,995 

 

Výsledné zařazení pacienta je tedy spíše ASA- V, což odpovídá zařazení pacienta expertem - 

anesteziologem. A ani v tomto případě je patrné, že zařazení nemusí být zcela jednoznačné. 

4.6 Závěrečné zhodnocení testování pacientů 

Testování navrženého a vytvořeného expertního systému pojmenovaného ESASA proběhlo na pě-

ti reálných diagnózách skutečných pacientů. Tyto pacienty však bylo nutné z etických důvodů pracov-

ně přejmenovat na PAC-A, PAC-B, PAC-C, PAC-D a PAC-E. 

U pacienta PAC-A, nebylo nutné diagnózu nějakým způsobem interpretovat. Jeho vstupní hodno-

ty byly přesně dány. Po zadání těchto hodnot do ESASA bylo získáno výsledné zařazení do ASA třídy 

velmi ASA-I, což se slučuje s výsledným zařazením expertem. U pacienta PAC-B byla již nutná jistá 

interpretace diagnózy, přičemž se jednalo o hodnotu vstupní proměnné FEV1 (jednovteřinová vitální 

kapacita). Po zvolené číselné hodnotě parametru FEV1 a po následném zanesení všech získaných 

vstupních proměnných do systému, byl získán výsledek - zařazení pacienta do značně ASA-II. Rov-

něž u pacienta PAC-C byl nutný „překlad“ diagnózy do číselné podoby, konkrétně u vstupní proměn-

né ICHS. Díky získaným znalostem a po konzultaci s anesteziologem, byla zvolena hodnota. Konečné 

zařazení pacienta PAC-C do jedné z ASA tříd bylo spíše ASA-III. I u dalšího pacienta PAC-D bylo 

nutné nejprve získat z diagnózy potřebné vstupní hodnoty. Jednalo se převážně o hodnoty FEV1, GF, 

ICHS a CMP. Po zvolení hodnot, které číselně vyjadřují slovní popisy daných diagnóz, byly tyto hod-

noty vneseny do vytvořeného expertního systému, který odpověděl zařazením pacienta do spíše ASA-

IV. Toto zařazení se, stejně jako u předchozího, slučuje s klasifikací experta. Tento postup se opako-

val i u posledního pacienta, pracovně pojmenovaného PAC-E. Nejprve byly opět z diagnózy získány 

číselné hodnoty vstupních proměnných, které poté rozhodly o klasifikaci pacienta. Tento pacient byl 

zařazen systémem ESASA, stejně jako expertem, do spíše ASA-V.  

U posledních tří testovaných pacientů, tedy PAC-C, PAC-D a PAC-E, nebylo zařazení až tak jed-

noznačné. Pacienty by bylo možné zařadit (díky velké míře příslušnosti) také do nižší ASA třídy, tedy 

PAC-C ne do ASA-III ale do ASA-II, PAC-D ne do ASA-IV ale do ASA-III a PAC-E ne do ASA-V 

ale ASA-IV. Jelikož ale i někteří anesteziologové, při rozhodování u nejednoznačného zařazení paci-

enta do jedné z ASA tříd, volí spíše tu vyšší (tzv. upgrade), lze považovat funkci vytvořeného expert-

ního systému ESASA za správnou.  

Na základě reálných diagnóz proběhlo výsledné zařazení do ASA klasifikace, u všech testovaných 

pacientů, dle očekávání. Určení jednotlivých ASA tříd pomocí expertního systému ESASA vytvoře-
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ného v programu LFLC se slučuje se zařazením, jež udal expert- anesteziolog. Lze tedy tvrdit, že se 

vytvořený expertní systém chová dle očekávání a jeho výsledky jsou správné. 
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5 ZÁVĚR 

V této diplomové práci na téma „Expertní systém pro vyvození anesteziologického parametru 

ASA“ jsem navrhla a realizovala systém, který bude sloužit pro podporu rozhodování o zařazení paci-

enta do příslušné ASA třídy. K vytvoření takovéhoto systému je potřeba experta - anesteziologa. Této 

úlohy se zhostil pan MUDr. Christian Kufa (FN Ostrava). Díky spolupráci s tímto anesteziologem byl 

vytvořen systém, jenž dokáže po zadání vstupních hodnot, získaných z předoperačního a předaneste-

tického vyšetření, udat výsledné zařazení daného pacienta do příslušné ASA třídy. Je nutné však po-

dotknout, že tento expertní systém nemusí odpovídat globálním představám o klasifikaci, jelikož byly 

použity znalosti anesteziologa  pouze z jedné konkrétní nemocnice. Není tedy vyloučeno, a s tímto 

musí uživatel také počítat, že průběh a zhodnocení ASA klasifikace na jiném pracovišti se může lišit. 

Takto navržený expertní systém tedy nelze chápat jako obecný a vhodný pro jakékoli jiné nemocniční 

pracoviště.  

V rámci úvah nad využitím tohoto expertního systému, pojmenovaného ESASA a vytvořeného 

v programu Linguistic Fuzzy Logic Controller LFLC ), jsme společně s konzultantem a vedoucí práce 

zvažovali možnost vytvoření webové aplikace. Tato webová aplikace by sloužila všem lékařům, kteří 

by měli zájem o orientační odhad, zařazení pacienta do jedné z pěti ASA tříd. Uvedení podobné 

webové aplikace však nebylo v zadání této diplomové práce a tak je tato myšlenka součástí dalšího 

stupně práce na vytvořeném ESASA systému.  

V rámci zadání diplomové práce jsem provedla testování na pěti reálných pacientech, které bylo 

potřeba přejmenovat vzhledem k etickým zásadám dodržovaným při práci s pacientskými daty. Práce 

s těmito neúplnými diagnózami, získanými z předoperačních a předanestetických vyšetření nebyla 

nejjednodušší, avšak i s tímto se musí systém vypořádat, neboť toto je běžnou praxí. Mnou vytvořený 

expertní systém po zadání těchto vstupních hodnot udal takovou klasifikaci pacienta, která se maxi-

málně shodovala s navrhovaným zařazením lékařem - anesteziologem. ESASA funguje a chová se 

zcela logicky a proto je možné jej považovat za spolehlivý nástroj, jenž pomůže při rozhodování.  
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7 PŘÍLOHY 

Na přiloženém CD se nachází elektronická verze diplomové práce ve formátu .pdf a dále soubor 

ESASA.rb vytvořený v programu LFLC.  

 

 

 


