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Abstrakt 

Cílem této práce je vytvořit aplikaci, umoţňující zaznamenávání a analýzu časového průběhu 

stimulačních impulsů kardiostimulátoru. Pro vytvoření takovéto aplikace je zapotřebí dobře rozumět 

problematice elektrické aktivity srdce a srdeční činnosti jako takové. Je třeba také znát principy 

fungování kardiostimulátorů a jejich reţimů. Pomocí této aplikace je moţné provést měření, která 

mimo jiné prokáţou moţné rušení stimulačních impulsů elektromagnetickým zářením. Tato aplikace 

po změření elektrických pulsů kardiostimulátoru vykreslí časový průběh stimulačních impulsů a také 

odchylky period pulsů od střední hodnoty všech odchylek period pulsů. Aplikace dále vykreslí 

vyhodnocení doby trvání vzestupné a sestupné hrany pulsu a časový interval mezi pulzy. Porovnáním 

těchto hodnot a grafů je moţné vyhodnotit chování nastaveného programu kardiostimulátoru. Aplikace 

podporuje načítání souborů se záznamem EKG. S teoretickými znalostmi o parametrech 

elektrokardiografické křivky a jednotlivých reţimů kardiostimulátorů je také moţné pomocí této 

aplikace určit nastavený program kardiostimulátoru.  

 

 

Klíčová slova 

Elektrokardiogram, arytmie, kardiostimulace, kardiostimulátor, kardiostimulační impuls, 

rušení, analýza. 

 

Abstract  

This thesis aims to create application, for ECG pacemaker time series signal analysis and 

recording. It is important to understand pacemakers modes, heart electrical activity and heart function 

itself to create such an application. This application can measure and analyze possible electromagnetic 

distortions. After pacemaker pulses are measured by this application, time representation of this 

measurement is drawn. Time period deviance of pulses with its mean value is drawn as well. Another 

information provided by application in a tabular form is raising and falling edge time of pacemaker 

pulses and period between two pacemaker pulses. It is possible to determine pacemaker programmed 

mode by comparing these graphs and values. Application can load ECG data from file. With 

theoretical knowledge about ECG curve parameters and pacemakers modes it is also possible to 

determine programmed pacemaker mode. 

 

 

Key Words 

Electrocardiogram, Arrhytmia, Cardiac Pacing, Pacemaker, Pacing Impulse, Disturbance, 

Analysis. 
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Seznam pouţitých symbolů a zkratek 

 

AV Atrioventrikulární 

AD Analogově-digitální převodník 

BiV Biventrikulární 

EKG Elektrokardiogram 

KS Kardiostimulátor 

MKS Algoritmus minimalizace komorové stimulace 

SSS Sick sinus syndrom-nefunkční SA uzel 

TF Tepová frekvence 
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Seznam pouţitých cizích slov 

 

Apnoe Zástava dýchání 

Atrioventrikulární Síňokomorový 

Bradykardie Zpomalení srdečního tepu 

Digitalis Lék zvyšující sílu kontrakce srdečního svalu 

Ejekce Vypuzení 

Fibrilace Mihotání 

Flutter Rychlé kmitání 

Hyperkalemie Nadbytek draslíku 

Hypertrofie Zvětšení orgánu nebo jeho části 

Hypokalemie Nedostatek draslíku 

Ischemie Nedostatečné zásobení tkáně kyslíkem 

Kardiomyopatie Onemocnění myokardu 

Kondukce Vedení 

Kontrakce Stah 

Nervus Nerv 

Pacemaker Kardiostimulátor 

Paroxysmální Krátkodobé 

Stimulace Dráţdění 

Synkopa Krátkodobá ztráta vědomí 

Tachykardie Zrychlení srdečního tepu 
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1 Úvod 

Onemocnění srdce a cévní soustavy jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Kaţdý 

měsíc na tato onemocnění zemře v průměru 4400 osob, coţ je 52 800 osob za rok. Mezi onemocnění 

srdce náleţí i arytmie, coţ jsou nepravidelnosti srdeční činnosti. Mnohá onemocnění způsobená 

poruchou převodního systému srdce jsou však moţno upravit implantací trvalého kardiostimulátoru. 

První kardiostimulátory v pravém slova smyslu byly vynalezeny v roce 1930, ačkoliv první pokusy o 

elektrostimulaci byly zaznamenány jiţ dříve, a to v druhé polovině 18.století. V dnešní době je 

implantace kardiostimulátoru běţným zákrokem, který vylepší nebo úplně upraví činnost převodního 

systému srdce pacienta a tím mu výrazně zvýší kvalitu ţivota.  

I přesto existují omezení, která lidé s trvale implantovaným kardiostimulátorem mají. Pro 

správnou činnost kardiostimulátoru můţe být omezující přítomnost silných elektromagnetických polí v 

okolí vysokonapěťových generátorů, antén radiolokátorů, nebo vyšetření magnetickou rezonancí. 

Nejběţnějším zdrojem elektromagnetického záření, které můţe podle všeobecně uţívaných 

doporučení způsobit špatnou funkci kardiostimulátoru, jsou mobilní telefony. Mezi všeobecně uţívaná 

doporučení patří dodrţení bezpečné vzdálenosti mobilního telefonu od kardiostimulátoru. Doporučuje 

se telefonovat na straně, kde není stimulátor implantován. Také se nedoporučuje nosit mobilní telefon 

v náprsní kapse na straně, kde je stimulátor implantován, a všeobecně se doporučuje dodrţet 

vzdálenost  8-10 cm.  

Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která umoţňuje zaznamenávání a analýzu časového 

průběhu stimulačních impulsů. Pomocí této aplikace je tedy moţné provést měření, která mimo jiné 

prokáţou moţné rušení stimulačních impulsů mobilním telefonem nebo jiným zdrojem 

elektromagnetického rušení. 

 Podnětem pro vytvoření této práce byl poţadavek ze strany lékařů na rozbor, řešení a 

zhodnocení této problematiky a s tím spojeného ověření validity a oprávněnosti všeobecně uţívaných 

doporučení.  

Po úvodní první kapitole následuje kapitola o srdci a jeho činnosti, kde je podrobně popsána 

stavba srdce, jeho převodní systém a srdeční cyklus. 

Třetí kapitola se zabývá elektrickou aktivitou srdce a vznikem elektrokardiogramu, popisuje 

parametry, které se na elektrokardiogramu sledují, popisuje také elektrokardiografické svody. Část 

kapitoly se věnuje problematice hodnocení elektrokardiografického záznamu. 

Čtvrtá kapitola popisuje onemocnění převodního systému srdce, a soubor všech druhů 

onemocnění s indikací k trvalé kardiostimulaci. 

Další kapitola se zabývá problematikou kardiostimulace. Nejdříve způsoby kardiostimulace a 

systémem značení. Zbytek kapitoly se věnuje kardiostimulátorům, a to jejich rozdělení, popisuje 

reţimy, ve kterých kardiostimulátory pracují nebo další programovatelné parametry. Kapitola také 

popisuje, jakým způsobem se pro pacienta vybírá nejvhodnější stimulační reţim. A v poslední řadě 

také komponenty, které kardiostimulátor tvoří.  

Šestá kapitola se věnuje měřícímu řetězci, konkrétně jakým způsobem je tvořen a z jakých 

komponentů. V této kapitole je rovněţ popsána vytvořená aplikace. 

Další kapitola se pak věnuje samotnému měření, začíná úvodem do problematiky a je tam také 

uveden postup měření. 

V osmé kapitole jsou výsledky měření a jejich hodnocení.  
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2 Srdce a jeho činnost 

Tato kapitola popisuje srdce a jeho činnost, také elektrický převodní systém, který srdeční 

činnost řídí a také celý srdeční cyklus. 

2.1 Stavba srdce 

 

Srdce (cor) je uloţeno v obalu zvaném osrdečník (pericard). Osrdečník je z vaziva. Tvoří 

nejen zevní obal, a po velkých cévách přechází na srdce jako vazivový epikard (epicardum),  

ten tvoří lesklý povrch srdeční stěny. Mezi oběma vazivovými blánami je štěrbina, vyplněná tekutinou 

usnadňující pohyby srdce. Pod epikardem je svalovina srdeční – myokard (myocardium), tvořena 

příčně pruhovanou svalovinou srdeční. Vnitřní výstelku srdce tvoří nitroblána srdeční – endokard 

(endocardium).  

 

Obr. 1 – Srdeční stěna – vlevo epikard, uprostřed myokard, vpravo endokard. 

V kolečkách jsou povrchy epikardu a endokardu z elektronového mikroskopu. 

 

 

Podélnou přepáţkou je srdce rozděleno na pravou a levou polovinu. Kaţdá polovina je dále 

cirkulární brázdou (sulcus coronarius) rozdělena na tenkostěnnou horní předsíň (atrium) a 

silnostěnnou spodní komoru (ventriculus). Mezi pravou předsíní a pravou komorou je chlopeň 

trojcípá (valvula tricuspidalis), mezi levou předsíní a levou komorou je chlopeň dvojcípá (valvula 

bicuspidalis). Do pravé předsíně vstupují horní a dolní dutá ţíla, do levé předsíně plicní ţíly. Z pravé 

komory vystupuje plicní kmen, z levé komory srdečnice (aorta).  
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Obr. 2 – Srdce 

1 – levá krkavice, 2 - levá podkličková tepna, 3 – hlavopaţní tepna, 4 – oblouk aorty,   

5 – horní dutá ţíla, 6 – levá plicní tepna, 7 – pravá plicní tepna, 8 – plicní kmen,            

9 – levostranné plicní ţíly, 10 – sinuátirální uzlík, 11 – chlopeň kmene plicního,           

12 – levá předsíň, 13 – pravá předsíň, 14 – aortální chlopeň, 15 – dvojcípá chlopeň,    

16 – atrioventriukulární uzel, 17 – Hisův svazek, 18 – šlašinky chlopní, 19 – trojcípá 

chlopeň, 20 – levá komora, 21 – komorová přepáţka, 22 – pravá komora,                     

23 – Purkyňova vlákna, 24 – dolní dutá ţíla 

 

2.2 Činnost srdce 

 

Srdce je dutý svalový orgán, který se rytmicky smršťuje a ochabuje a tím pod tlakem pohání 

krev v krevním oběhu. Smrštění se nazývá systola, ochabnutí diastola. Smrštění srdeční svaloviny 

postupuje jako vlna z předsíní do komor, poté následuje diastola celého srdce. Činnost srdce zajišťuje 

převodní systém srdeční.  
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2.2.1 Převodní systém srdeční 

 

Začátkem tohoto systému je síňový uzlík (nodus sinuatrialis), který je základním útvarem 

převodního systému srdce. Leţí v horní části pravé předsíně při ústí horní duté ţíly. Impulsy, které 

vydává, určují základní frekvenci srdečních stahů (pacemaker srdce). Tyto impulsy jsou převáděny do 

uzlíku síňokomorového (nodus atrioventricularis), uloţeného ve stěně pravé předsíně při ústí dolní 

duté ţíly. Z tohoto uzlíku vychází malý svazek svalových vláken, tzv. Hisův svazek (fasciculus 

atrioventricularis). Ten zajišťuje spojení svaloviny předsíní se svalovinou komor. Tento můstek se v 

srdeční přepáţce rozděluje na levé a pravé Tawarovo raménko (crus dextrum et crus sinistrum). 

Tato raménka se dále větví na síť Purkyňových vláken, která končí v myokardu obou komor. 

 

 

 

Obr. 3 – Převodní systém srdeční     

A – pohled zprava, 1 – svazek vedoucí vzruch do myokardu levé předsíně,                         

2 – sinuatriální uzlík, 3 – prouţky srdečních buněk, 4 – zadní svazek vedoucí vzruch, 5 – větvení 

pravého Tavarova raménka na Purkyňova vlákna, 6 – přední svazek vedoucí vzruch,                  

7 – atrioventrikulární uzlík, 8 – pravé raménko, 9 – část síňokomorové přepáţky, 10 – levé 

raménko, 11 – část pravého raménka větvícího se v Purkyňova vlákna, 12 – větvení pravého 

raménka v Purkyňova vlákna na stěnu a do stěny komory. 

B – pohled zleva, 1 – svazek vedoucí vzruch do myokardu levé předsíně, 2 – poloměsíčitá 

chlopeň, 3 – poloměsíčitá chlopeň,  4 – část síňokomorové přepáţky, 5 – horní papilární sval levé 

komory, 6 – pravé raménko, 7 – dolní papilární sval levé komory, 8 – vzestupné větvení pravého 

Tavarova raménka v Purkyňova vlákna levé komory.      
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Výsledkem činnosti převodního srdečního systému jsou pravidelně se opakující kontrakční 

vlny srdeční svaloviny. 

Nicméně kaţdý úsek převodního systému má schopnost samostatně produkovat rytmické 

vzruchy, ovšem o niţší frekvenci, neţ vzruchy ze sinusového uzlu. Zatímco sinusový uzel vysílá 

vzruchy ve frekvenci 70 – 80 tepů/minutu, atrioventrikulární uzel vysílá vzruchy ve frekvenci 40 – 60 

tepů/minutu. Komory by automaticky vyslaly vzruch 20 – 40 tepů/minutu. Sinoatriální uzel udává 

frekvenci tepů s větší rychlostí, neţ se automatika niţších sloţek můţe projevit. Tudíţ za normálních 

okolností tepe srdce sinusovým rytmem.   

Srdce je také inervováno vlákny vegetativních nervů, a to nervus sympatikus, který zrychluje 

činnost srdce, a nervus parasympatikus, který činnost srdce zpomaluje. 

 

2.2.2 Srdeční cyklus 

 

Postupující kontrakce vyvolá postupné změny tlaku v jednotlivých oddílech srdce a tím průtok 

krve z předsíní do komor a následně do velkých tepen. Stahům a jejich následnému uvolnění odpovídá 

funkce srdečních chlopní, které dovolují jednosměrný tok krve, tím zabrání jejímu zpětnému proudění. 

Vedle srdce se na pohonu krve podílí i tepny, buď schopností stahu své stěny, nebo její pruţností. 

2.2.2.1 Systola 

 

Srdeční cyklus zahajuje systola předsíní, díky níţ se komory naplní krví na 100%, tudíţ 

k 70% krve, která se do komor dostala v průběhu diastoly přibyde 30% právě díky systole předsíní. 

Atrioventrikulární chlopně jsou při systole předsíní otevřeny. Systola předsíní trvá asi 0,06 s. 

Následuje systola komor, která má dvě fáze:  

První z nich je isometrická kontrakce, kdy dochází ke staţení svalových vláken komorové 

svaloviny a v komorách stoupá tlak a dochází k závěru atrioventriukulárních chlopní. Tento proces 

trvá asi 0,05 s.  

Druhá je fáze komorové ejekce, ta nastává ve chvíli, kdy vzrůstající tlak v komorách překročí 

diastolický tlak v aortě. Tím se otvírají aortální a pulmonální chlopně a krev proudí do tepen. Tato 

ejekční fáze trvá asi 0,22 s. Na konci systoly klesá tlak komor a v kaţdé komoře zůstane asi 50 ml 

krve. Kompletní komorová systola trvá asi 0,27 s. 

2.2.2.2 Diastola 

 

Srdeční diastola probíhá na komorách i předsíních prakticky souběţně.Komorová diastola  

má tři fáze :  

1.Protodiastola – počáteční fáze diastoly, při které významně poklesne tlak v komorách. Tlak 

v komorách klesne pod tlak v tepnách a tlakem z nich dojde k uzavření poloměsíčitých chlopní. Tato 

fáze trvá asi 0,04 s. 

2. Fáze isometrické relaxace – dojde k uvolnění svaloviny komor a tudíţ k dalšímu sníţení 

tlaku v komorách. Poklesem tlaku komor pod úroveň tlaku v předsíních dochází k otevření 

atrioventrikulárních chlopní. Tato fáze trvá asi 0,07 s. 

3. Fáze pasivního plnění komor – po skončení systoly komor dochází k plnění předsíní krví 

z ţil, čímţ dojde k otevření atrioventrikulárních chlopní. Tím tlak v předsíních zase klesne. 
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 Celá diastola srdečních komor trvá asi 0,47 s. Posledních 0,18 s diastoly se nazývá diastasa, 

v tomto období není myokard v činnosti. 

 Ačkoliv fáze srdečního cyklu probíhají současně, nejsou levá a pravá část srdce synchronní. 

Systola pravé předsíně předbíhá systolu levé předsíně, stah levé komory předbíhá stah komory pravé. 

To je způsobeno rozdílným tlakem v aortách a tudíţ nestejnými časy otevírání a uzavírání chlopní. 

 

 

Obr. 4 - Průběh srdeční systoly a diastoly. 

 

1 – systola předsíní, 2 – systola komor – fáze isometrické kontrakce, 3 – systola komor – 

fáze komorové ejekce, 4 – aktivní část diastoly, 4a – protodiastola, 4b – fáze isometrické relaxace 

svaloviny, 5 – fáze pasivního plnění komor končícího diastasou, 1´- začátek nového cyklu srdeční 

činnosti 
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3 Elektrokardiogram 

Srdeční akci provázejí elektrické akční potenciály, které se mění v průběhu srdečního cyklu. 

Součet akčních potenciálů snímaných z povrchu těla se nazývá elektrokardiogram. Normální křivka 

elektrokardiogramu (EKG) má charakteristické tvary, změna tvaru křivky značí chorobné změny 

myokardu. 

Na elektrokardiogramu jsou dobře patrné srdeční ozvy. Srdeční ozva je zvuk způsobený 

uzavřením chlopní. Lze rozlišit první srdeční ozvu, která je způsobena uzavřením atrioventrikulárních 

chlopní na počátku systoly komor. Trvá asi 0,15 s. Druhá srdeční ozva je způsobena uzavřením 

poloměsíčitých chlopní po ukončení komorové systoly, trvá asi 0,12 s. V první třetině diastoly můţe 

být slyšitelná třetí srdeční ozva. Objevuje se u mladých lidí a je způsobena vířením krve při plnění 

srdeční komory. 

 

 

Obr. 5 – Průběh křivky EKG při srdeční systole a diastole 

1 – systola předsíní, 2 – systola komor – fáze isometrické kontrakce, 3 – systola komor – 

fáze komorové ejekce, 4 – aktivní část diastoly, 4a – protodiastola, 4b – fáze isometrické relaxace 

svaloviny, 5 – fáze pasivního plnění komor končícího diastasou, 1´- začátek nového cyklu srdeční 

činnosti. 

Světle zeleně – systola předsíní, zeleně – systola komor, tmavě zelená – diastola síní i komor. 

 

3.1 Parametry EKG křivky: 

 

Elektokardiogram je grafický záznam elektrické činnosti srdce, který je zaznamenáván 

elektrodami umístěnými na strategických místech povrchu těla. Na EKG záznamu jsou nejdůleţitější 

tyto sledované parametry: 

 

- tři nápadné vlny a kmity – vlnu P, komplex kmitů QRS a vlnu T 

- dva časové intervaly – interval PR a délka QRS 

- úsek ST 
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Obr. 6 - Křivka EKG 

 

Vlnou nazýváme kladnou nebo zápornou výchylku na izoelektrické linii, vlna tedy můţe být 

pozitivní nebo negativní. Kmitem nazýváme strmou výchylku, coţ je děj časově kratší. Základními 

rozlišovanými kmity jsou Q, R a S. Název komplex pouţíváme pro soubor po sobě jdoucích kmitů.  

Jediným komplexem v EKG je komplex označovaný jako QRS. Časové úseky mezi výchylkami se 

nazývají intervaly. Písmena P, Q, R, S a T byla vybrána v ranné fázi vývoje EKG. 

 

 

Vlna P 

 

Během vlny P dochází k depolarizaci síní a zároveň k jejich stahu. První část P vlny zachycuje 

elektrickou aktivitu pravé síně, střední část vzniká při dokončení aktivace pravé síně a začátku 

aktivace levé síně. Poslední část P vlny zachycuje elektrickou aktivitu levé síně. Vlna P je první 

výchylkou izoelektrické linie elektrokardiogramu. Vlna P je hladce zaoblená, výška vlny P je 0,1÷0,15 

mV, trvá cca 100 ms. 

 

Interval P-R 

 

Interval P-R udává čas, za který pronikne elektrický impuls ze síní atrioventrikulárním uzlem, 

Hisovým svazkem, Tavarovými raménky a Purkyňovými vlákny a depolarizuje svaloviny komor. 
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Komplex QRS 

 
Během komplexu QRS dochází k depolarizaci svaloviny komor, elektrické síly vznikající při 

depolarizaci se na elektrokardiogramu projeví jako ostré hrotnaté kmity Q, R a S. Konvenčně se kmity 

komplexu QRS označují i malými písmeny q, r, s. Označení kmitů velkými nebo malými písmeny 

podle voltáţe kmitu. Kmity o velké voltáţi se označují velkými písmeny, kmity o malé voltáţi malými 

písmeny. 

 

Úsek S-T 

 

Se nachází mezi koncem komplexu QRS a začátkem vlny T. Jedná se o okamţik, kdy jsou 

všechny části komor depolarizovány. Také to můţe být okamţik, kdy jsou vyrovnané elektrické síly 

končící depolarizace a začínající repolarizace. Bod, ve kterém ST úsek ustupuje od QRS komplexu se 

nazývá junkce a označuje se písmenem J. Úsek ST standardně přechází do vzestupné části vlny T. 

Neměla by však přecházet vodorovně, ani pod ostrým úhlem. Tato část EKG je velice důleţitá pro 

diagnostiku například akutního infarktu myokardu.  

 

Vlna T 

 

Vlna T vzniká při repolarizaci komor. Pochody související se vznikem vlny T jsou na rozdíl 

od komplexu QRS energeticky náročné, komplex QRS nespotřebovává ţádnou energii. To má za 

následek moţné ovlivnění různými metabolickými, hemodynamickými a fyziologickými pochody. 

Vlna T je tedy pro diagnostiku nespolehlivým ukazatelem. 

 

Vlna U  

 

Vlna U následuje v EKG po vlně T. Není však patrná u všech jedinců, její voltáţ je velmi 

malá. Její původ není jasný. 

 

3.2 Elektrokardiografické svody 

 

K celkovému pohledu na srdeční činnost je nejčastěji pouţíváno 12 svodů. Celkem se pouţívá 

devíti elektrod, tří končetinových a šesti hrudních. 

3.2.1 Unipolární končetinové svody 

 

Skutečné snímací body a lokalizace elektrod jsou na levém a pravém rameni a v levém třísle, 

ale vzhledem k tomu, ţe se svody chovají jako lineární vodiče a končetina zaznamená stejné EKG i na 

zápěstí, nebo kotníku. Končetinové svody se značí takto : 

- R – svod pravé horní končetiny 

- L – svod levé horní končetiny 

- F – svod levé dolní končetiny 

 

K těmto symbolům je přidán symbol V. Svorka, která spojuje svody R, L a F dohromady se 

nazývá V svod (V jako voltáţ) a slouţí jako referenční svod. Jedná se tedy o unipolární končetinové 
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svody. Pro zvýšení přesnosti se zvyšuje voltáţ výchylek, proto se při označení pouţívá ještě symbol 

„a“ jako zesílené (z angličtiny augmented). Tedy: 

- aVR 

- aVL  

- aVF. 

 

Obr. 7 – Umístění svodů – svody aVF a aVL jsou umístěny ve frontální rovině 

3.2.2 Bipolární končetinové svody 

 

Bipolární končetinové svody se značí I, II a III. 

- Svod I spojuje obě paţe připojením L k pozitivnímu a R k negativnímu výstupu 

galvanometru. Hledí tedy na srdce zleva – níţe neţ svod aVL a registruje elektrický 

záznam kombinace záznamů levé a pravé paţe. Elektroda pravé dolní končetiny slouţí 

v tomto případě jako uzemňovací elektroda a zmenšuje tak rušivé artefakty. 

- Svod II dává pohled na srdce z místa vlevo od levého třísla a svodu F. 

- Svod III dává pohled na srdce z místa vpravo od levého třísla a svodu F. 

 

aVL 

aVF 

spodní stěna 

přední stěna 

V5 

st

ěn

a 
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Oba svody II a III tedy dávají pohled na srdce ze stejné - spodní strany srdce, jen pod jiným 

úhlem. Proto jsou si záznamy z obou svodů podobné. 

Těchto šest svodů je uspořádaných v jedné – frontální rovině, a vytváří šest snímků srdce pod 

šesti úhly vzdálenými od sebe 30°. 

3.2.3 Hrudní svody 

 

Tyto hrudní, nebo jinak prekordiální svody poskytují náhled na elektrickou aktivitu srdce 

z horizontální roviny. Jsou umístěny na přední a levé stěně hrudní. Značí se V1 – V6. Elektrody V1-V6 

jsou velice blízko elektrickému poli srdce a není je proto třeba zesilovat. 

 

Obr. 8 – Umístění hrudních svodů na těle pacienta  

  

   

Obr. 9 – Poloha hrudních elektrod v řezu těla 
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3.3 Hodnocení EKG 

 

Postupy pro hodnocení EKG nejsou úplně jednotné, jedna z posledních verzí komplexního 

hodnocení elektrokardiografického záznamu uţívá jedenáctistupňového postupu hodnocení. Pomocí 

sledování těchto vlastnosti EKG křivky jsme schopni rozpoznat většinu onemocnění převodního 

systému srdečního.  

 

Krok 1 

 

V prvním kroku je třeba určit rytmus a následně frekvenci.  

Pro zjištění srdečního rytmu je nutné identifikovat vlnu P. Nejlépe by měla být patrná na 

svodech V1, V2 a II. Rytmus je sinusový, pokud jsou vzdálenosti RR shodné se vzdálenostmi PP a 

vlna P je ve svodu II pozitivní. Jinak jde o srdeční arytmii. 

 

 

 

Obr. 10 – Vztah mezi čtverci na registračním papíru a časem 

 

Standardní rychlost posunu EKG je 25mm/s. Pro lepší orientaci v elektrokardiogramu je dobré 

si zapamatovat, ţe jeden velký čtverec (5mm) představuje 0,20 sekundy. Srdeční frekvenci tedy 

určíme podle počtu velkých čtverců na EKG, viz pomocná tabulka níţe (Tab. 1). Běţná tepová 

frekvence je mezi 60 – 100/min. 

 

R-R interval (velké čtverce) Srdeční frekvence/min 

1 300 

2 150 

3 100 

4 75 

5 60 

6 50 

Tab. 1 – Vztah mezi počtem velkých čtverců v jednom R-R intervalu a tepovou 

frekvencí. 

Jeden malý čtvereček  

představuje 0,04 s (40 ms) 

Jeden velký čtverec  

představuje 0,2 s (200 ms) 

Interval R-R : pět velkých čtverců odpovídá 1 s 
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Krok 2 

 

V tomto kroku je nutné určit délku P-R intervalu a délku trvání QRS komplexu. 

Interval P-R by neměl přesahovat 0,2 s, pokud tomu tak je, jedná se o AV blokádu I.stupně. 

QRS komplex by neměl trvat déle neţ 0,12 s. V opačném případě se jedná o blokádu levého nebo 

pravého Tawarova raménka. To jde dále určit ze svodů V1-V6.  

 

Krok 3 

 

Tento krok hodnocení elektrokardiogramu navazuje na předchozí krok. Zabývá se 

prodlouţením QRS komplexu bez blokády pravého nebo levého Tawarova raménka. Další moţností je 

Wolfův-Parkinsonův-Whiteův syndrom. 

 

Krok 4 

 

Ve čtvrtém kroku se hodnotí elevace nebo deprese úseku ST. Elevace úseku ST > 0,1 mV ve 

dvou nebo více sousedících svodech svědčí o akutním infarktu myokardu  

 

Krok 5 

 

V tomto kroku se pátrá po patologických kmitech Q, tedy chybějících kmitech R ve svodech I, 

II, III, aVL a aVF. Ty, společně s elevací ST úseku v předchozím kroku ukazují na přítomnost infarktu 

myokardu nejasného stáří. Deprese ST úseku značí moţnou ischemii myokardu. 

 

Krok 6 

 

Šestý krok zkoumá vlnu P. Ta by neměla být širší neţ 3 malé čtverečky, tedy asi 0,12 s a vyšší 

neţ 3 mm. Pokud je vlna P vysoká a hrotnatá, jde o hypertrofii pravé síně, pokud je vlna P široká a 

rozeklaná, jde o hypertrofii levé síně.  

 

Krok 7 

 

V tomto kroku se na elektrokardiogramu pátrá po hypertrofii levé nebo pravé komory. 

 

Krok 8 

 

Nyní je třeba pátrat po změnách T vlny. Vlny T mohou být hrotnaté, coţ ukazuje na 

hyperkalemii, nebo ploché a prodlouţené, coţ svědčí naopak o hypokalemii. Vlny T mohou být také 

invertované, coţ svědčí o moţné ischemii myokardu nebo infarktu myokardu, pokud tomu nasvědčuje 

i ST úsek. Dále můţe inverzi způsobit hypertrofie levé nebo pravé komory, plicní embolie nebo 

blokáda Tawarova raménka.  

 

Krok 9 

 

Následně se určí elektrická osa srdce. Ta by měla být u lidí mladších 40 let v rozmezí 0° aţ  

+110°, u osob starších 40 let v rozmezí -30° aţ +90°. 
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Krok 10 

 

V tomto kroku se určí různé patologie elektrického záznamu srdce. Můţe to být například 

implantovaný kardiostimulátor.  

    

 

Obr. 11 – EKG s přítomností kardiostimulátoru 

 Také to můţe být zvětšení intervalu QT. Normální hodnoty intervalu QT jsou uvedeny 

v tabulce: 

 

srdeční frekvence/min muţi ţeny 

45-65 < 0,47 < 0,48 

66-100 < 0,41 < 0,43 

> 100 < 0,36 < 0,37 

Tab. 2 - Přibliţná horní mez délky intervalu QT v sekundách 

  

Dálšími patologiemi mohou být například perikarditida, hypotermie, embolizace, 

hyperkalemie, hypokalemie, vliv toxické dávky digitalisu atd. 

 

Krok 11 

 

V posledním kroku se rozvíjí krok první, kdy se zjišťoval rytmus. Zde se diagnostikují 

konkrétní arytmie. 

 

Pořadí těchto kroků můţe být změněno, pokud některé z počátečních kroků ukazují na 

závaţné změny, které mohou být potvrzeny jen některým z dalších kroků.  
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Popis EKG má být zakončen některým z těchto závěrů : 

- normální EKG 

- EKG v mezích normy 

- hraniční EKG 

- abnormální, patologické EKG. 

 

Na obrázcích níţe je příklad normálního elektrokardiografického záznamu. Jde o 

dvanáctisvodové EKG. Rytmus je sinusový, frekvence 65/min, PR interval 0,14 s, délka QRS 0,08 s. 

 

 

Obr. 12 – Končetinové svody 
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Obr. 13 – Hrudní svody 
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4 Poruchy převodního systému srdce 

Poruchy převodního systému srdce se nazývají arytmie. Jde o nepravidelnosti srdečního tepu. 

Abnormální rytmy mohou být pomalé a soustavné – bradykardie, mohou být také rychlé a soustavné – 

tachykardie, nebo se mohou objevit jako předčasné jednotlivé stahy – extrasystoly. Pokud jsou síně 

nebo komory aktivovány nahodile a nepravidelně, jedná se o fibrilaci. 

4.1 Poruchy převodního systému 

V této kapitole jsou popsány všechny druhy srdečních arytmií, jejich projevy a průběhy. 

4.1.1 Extrasystoly 

 

Extrasystola síní 

Mezi pravidelnými tepy se objeví další tep navíc. Ten je způsoben předčasnými síňovými 

vlnami P. Tvar předčasných vln P je odlišný od sinusových vln P. Po takovýchto vlnách přichází 

obvyklý QRS komplex.. 

 

Obr. 14 – Extrasystola síní – třetí a pátý komplex jsou síňové extrasystoly 

 

Extrasystola komor 

Tento nepravidelný stah se na EKG projeví jako komplex QRS s vlnou T, neboli QRST 

komplex navíc. 

 

Obr. 15 – Komorové extrasystoly – kuplety i triplety  
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Tomuto komplexu nepředchází vlna P. Běh dvou předčasných stahů bývá označován jako 

kuplet, běh tří předčasných stahů je označován jako triplet. Sekvence více neţ tří komorových 

extrasystol se nazývá komorová tachykardie. 

4.1.2 Bradyarytmie 

 

 Atrioventrikulární blokáda 1.stupně 

 U této síňokomorové blokády je prodlouţený PR interval, obvykle kolem 0,22-0,48 s. Po 

kaţdé P vlně následuje komplex QRS, a délka intervalu PR se nemění. 

 

Atrioventrikulární blokáda 2.stupně – Mobitzův typ I 

Zde se prodluţuje postupně délka PR intervalu aţ po blokádu jedné vlny P, po které 

nenásleduje QRS komplex, protoţe se vzruch nepřenesl na komory. Po vypadlém komplexu QRS se 

délka PR intervalu vrací k normálu.  

 

Atrioventrikulární blokáda 2.stupně – Mobitzův typ II 

Na rozdíl od prvního Mobitzova typu jsou alespoň dva PR intervaly shodně dlouhé a vţdy se 

po nich převede vzruch na komory, tedy následuje QRS komplex. Následuje impuls, který se uţ na 

komory nepřevede. U vyššího stupně onemocnění to mohou být i dva a více síňových impulsů, které 

se do komor nepřevedou. 

 

Obr. 16 – AV blokáda 2.stupně typ II  

 

Atrioventrikulární blokáda 3.stupně 

U této blokády se vzruchy ze síní na komory nepřevádějí, mezi vlnami P a QRS komplexy 

tedy není ţádný vztah.  

 

Obr. 17 – Úplná AV blokáda 
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Vlny P jsou početné jen s málo QRS komplexy, frekvence stahu síní je několikanásobně vyšší 

neţ frekvence stahu komor, která je cca 45/min. 

4.1.3 Tachykardie 

 Sem patří různé typy síňových tachykardií, kdy bývají různé tvar P vln, různě zvýšené tepové 

frekvence, obecně se o tachykardii mluví při srdeční frekvenci vyšší neţ 90 tepů/minutu. Dále sem 

patří Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom, jehoţ diagnóza je poměrně sloţitá. Mezi tachykardie se 

také řadí Flutter síní, pro nějţ jsou typické tzv.F vlny, nazývané také pilovitými vlnami. Ty jsou 

pozitivní a hrotnaté, coţ je podobné zubům pily.  

 

 

Obr. 18 – Flutter síní 

 

  Mezi tachykardie patří také fibrilace síní. U fibrilace síní je délka intervalů RR naprosto 

nepravidelná. Frekvence síní kolísá mezi 400 aţ 700/min, srdeční frekvence kolísá mezi 100-180/min. 

Nepravidelné P vlny na izoelektrické linii mohou být nevýrazné, pak se hovoří o jemnovlnné fibrilaci 

síní, nebo mohou být naopak výrazné, pak se mluví o hrubovlnné fibrilaci (Obr. 19).  

U komor mohou být tachykardie pravidelné, nebo nepravidelné. Kdyţ je obecně komplex 

QRS širší neţ 0,12 a stahy komor jsou pravidelné, jde zpravidla o komorovou tachykardii. Pokud jsou 

stahy komor nepravidelné, jde o fibrilaci komor. Dochází k nepravidelným stahům svalových vláken 

srdečních komor, nelze identifikovat ţádné komplexy QRS. Srdeční frekvence je nad 180 tepů / 

minutu a dochází k nedostatečnému zásobení kyslíkem důleţitých orgánů a tělní oběh selhává. Stahy 

totiţ nejsou dostatečně vydatné.  

Poruchy převodního systému jsou rozděleny do tří tříd, do I. třídy patří onemocnění 

převodního systému, která jsou přímo indikována k implantaci kardiostimulátoru. Do II. třídy patří 

onemocnění, která nemají jednoznačné stanovisko ke kardiostimulaci a je zde moţnost alternativní 

léčby, do III. třídy patří arytmie, které nejsou indikací ke kardiostimulaci. 
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Obr. 19 – Fibrilace síní  

4.2 Poruchy převodního systému s indikací ke kardiostimulaci 

 

Indikace k trvalé kardiostimulaci je postavena na třech rovnocenných principech : 

 

1. Splnění indikačního kritéria podle diagnózy; 

2. Výběr vhodného stimulačního reţimu; 

3. Klinický stav pacienta (jiná onemocnění, mobilita, psychický stav a další). 

 

Definitivní rozhodnutí je výsledkem komplexního posouzení výše uvedených faktorů s 

přihlédnutím k ovlivnění kvality ţivota a sníţení rizika následných komplikací.  

 

Tento přehled indikací představuje souhrn diagnóz a klinických stavů, u kterých je indikace 

TKS (trvalé kardiostimulace) jednoznačně indikována. Vychází z doporučení Pracovní skupiny pro 

arytmie a kardiostimulaci : 

 

1. Získaná atrioventrikulární (AV) blokáda 

 

A.         Kompletní AV blokáda trvalá nebo intermitentní spojená se symptomatickou bradykardií,  

srdeční slabostí, asystolií > 3 s, nebo vzniklá po ablaci AV uzlu. 

B.         AV blokáda 2. stupně trvalá nebo intermitentní spojená se symptomatickou bradykardií. 

C.  Symptomatická bradyfibrilace síní nezpůsobená léky. 

D.        Asymptomatická AV blokáda 2. stupně. 

E.         Symptomatická trvalá AV blokáda I. stupně s bradyarytmií, bifascikulární nebo trifascikulární  

blokádou. 
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2. AV blokáda vzniklá v průběhu akutního infarktu myokardu 

 

A.  Trvalá AV blokáda 2.-3. stupně přetrvávající déle neţ 10 dní po vzniku akutního infarktu 

myokardu. 

B.  Přechodná AV blokáda vyššího stupně s přetrvávající blokádou levého raménka nebo 

bifascikulární blokádou. 

 

3. Bifascikulární blokáda 

 

A.  Bifascikulární blokáda s přechodnou kompletní AV blokádou a symptomatickou bradykardií 

B. Asymptomatická bifascikulární nebo trifascikulární blokáda s přechodnou AV blokádou 2. 

stupně Mobitzova typu II. 

 

4.  Dysfunkce sinusového uzlu 

 

A.  Dysfunkce sinusového uzlu s dokumentovanou symptomatickou bradykardií 

B.  Spontánní nebo nezbytnou farmakoterapií navozená dysfunkce sinusového uzlu s frekvencí 

pod 40/min. 

 

5. Hypersenzitivita karotického sinu a neurokardiogenní synkopa 

 

A.  Opakovaná vazovagální synkopa kardioinhibičního nebo smíšeného typu, reprodukovatelná 

při testu na nakloněné rovině.  

B.  Opakovaná reprodukovatelná synkopa, indukovaná masáţí karotického sinu s asystolií > 3 s. 

4.2.1 Získaná atrioventrikulární (AV) blokáda 

 

V případě kompletní AV blokády existuje podloţené přesvědčení o tom, ţe TKS vede 

k příznivému ovlivnění prognózy u takto nemocných.U AV blokády druhého stupně I.typu jsou 

indikace k trvalé kardiostimulaci sporné, s výjimkou případů, kde ke zpoţdění vedení vzruchu dochází 

pod úrovní AV uzlu. Existují však i názory, ţe by se o implantaci kardiostimulátorů v této indikaci 

mělo uvaţovat i v případech absence symptomatické bradykardie. 

Pacienti s AV blokádou druhého stupně II. typu, zejména při současném rozšíření komplexu 

QRS, mají zvýšené riziko rozvoje kompletní srdeční blokády. Proto se u nich kardiostimulace 

doporučuje vţdy. 

U pacientů s AV blokem prvního stupně se kardiostimulace nedoporučuje. Výjimkou tvoří 

případy výrazného prodlouţení intervalu PQ (obvykle > 300 ms). 

4.2.2 AV blokáda vzniklá v průběhu akutního infarktu myokardu 

 

Rozvoj AV blokády nastává u téměř v 7 % případů akutního infarktu myokardu. U pacientů s 

akutním infarktem myokardu spodní stěny mohou být poruchy atrioventrikulárního vedení dočasné a 

jsou často dobře tolerovány a implantace kardiostimulátoru není obvykle nutná.Implantace 

kardiostimulátoru je naopak nutná, pokud se prokáţe kompletní AV blokáda trvající déle neţ 10 dnů 

po vzniku akutního infarktu myokardu, nebo pokud se vyskytne  AV blokáda II. stupně nebo 

kompletní AV blokáda spojená s blokádou na úrovni Hisova-Purkyňova systému, přetrvávající déle 
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neţ 10 dnů po vzniku akutního infarktu myokardu.Dále pak výskyt přechodné AV blokády vyššího 

stupně spojený s nově vzniklou blokádou Tawarova raménka.  

4.2.3 Bifascikulární blokáda 

 

U pacientů bez symptomů s bifascikulární nebo trifascikulární blokádou se TKS povaţuje za 

indikovanou pouze v případě přechodné AV blokády druhého a třetího stupně, nebo jsou-li přítomny 

známky závaţné poruchy nitrokomorového vedení. Takto nemocní mají vysoké riziko rozvoje 

kompletní AV blokády a TKS je indikována k prevenci rozvoje symptomů.  

4.2.4 Dysfunkce sinusového uzlu 

 

Pro diagnózu dysfunkce sinusového uzlu není jasné stanovisko, zda u pacienta indikovat vţdy 

trvalou kardiostimulaci. Většinou je následkem „pouhé“ zlepšení kvality ţivota pacienta a omezení 

výskytu fibrilace síní. Pokud dojde k rozhodnutí o implantaci kardiostimulátoru, záleţí na volbě 

stimulačního reţimu. Pro výběr stimulačního reţimu a přístroje je doporučeno pouţívat síňovou 

stimulaci nebo dvoudutinovou stimulaci s algoritmy omezujícími zbytečnou stimulaci pravé komory. 

Nelze doporučit izolovanou komorovou simulaci.  

4.2.5 Hypersenzitivita karotického sinu  

 

Trvalá kardiostimulace je nyní jediným způsobem léčby přinášejícím pacientům 

s hypersenzitivitou karotického sinu zlepšení kvality ţivota. U nemocných s neurokardiogenní 

synkopou je dokumentován opakovaný výskyt protahované asystolie. U těchto onemocnění je však 

zapotřebí brát v potaz celkový obraz onemocnění a zváţit jej v poměru k moţným komplikacím léčby 

kardiostimulací. 

4.2.6 Další indikace k TKS 

4.2.6.1 Indikace TKS u syndromu spánkové apnoe 

 

Syndrom spánkové apnoe je velmi častou poruchou dýchání, která postihuje 4 % muţů a 2 % 

ţen středního věku. Výskyt bradykardie nebo supraventrikulární tachykardie spojená s apnoickými 

pauzami jsou indikací k trvalé kardiostimulaci. 

4.2.6.2 Indikace TKS u dětí 

 

Indikace trvalé kardiostimulace u dětí je s indikací u dospělých velmi podobná. Rozhodnutí o 

TKS záleţí na věku a symptomech pacienta, onemocnění a vrozeném strukturálním postiţení srdce. 

Způsob implantace je ovlivněn ohledem na šetrnost výkonu při současné snaze o dlouhodobé 

zachování cévního přístupu vzhledem k perspektivě celoţivotní kardiostimulace. 
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4.2.6.3 Indikace TKS u nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií 

 

Principem terapeutického účinku TKS u hypertrofické obstrukční kardiomyopatie je změna 

průběhu komorové kontrakce v důsledku regionální desynchronizace navozené stimulací hrotu pravé 

komory. 

4.2.6.4 Srdeční resynchronizační léčba 

 

Srdeční resynchronizační léčba patří mezi standardní postupy nefarmakologické léčby 

pokročilého srdečního selhání. Jde o poruchy nitrokomorového vedení vzruchu s komplexem QRS ≥ 

120 ms. Tato porucha je u většiny pacientů provázena dyssynchronií mechanické kontrakce.  
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5 Kardiostimulace 

Princip kardiostimulace spočívá v nahrazení poškozené či nefunkční části převodního systému 

srdce pomocí generování elektrických impulsů. 

5.1 Způsoby kardiostimulace a systém značení 

 

Kardiostimulace můţe být : 

 

 Přímá   -  krátkodobá (KS je umístěn zvenčí ) 

- dlouhodobá (KS je implantován do těla pacienta) 

 Nepřímá 

 

Přímá kardiostimulace 

 

U přímé kardiostimulace je stimulační elektroda zavedena do pravé komory, referenční 

elektrodou je titanové pouzdro kardiostimulátoru. U přímé kardiostimulace je amplituda stimulačního 

impulsu cca 10 – 60 mA, šířka pulsu kolem 1 ms, opakovací frekvence 30 – 150 pulsů za minutu. 

 

Obr. 20  - Přímá kardiostimulace 

 

Nepřímá kardiostimulace 

 

Pouţívá se při náhlých zástavách srdce, jde o provizorní a krátkodobé řešení aktuální situace. 

Elektrody se přikládají na hrudník pacienta, nebo se jedna z nich zavede jícnem blíţe k srdci. 

Amplituda impulsů je 50 – 300 V, 50 – 300 mA. 
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Systém značení kardiostimulace 

 

Různé typy kardiostimulace jsou kategorizovány trojpísmenným kódem určujícím umístění 

stimulačních elektrod a způsob stimulace.  

První písmeno označuje stimulovanou a druhé písmeno snímanou dutinu srdeční. Zkratky 

jsou odvozeny z anglických výrazů (A - atrium, V - ventricle, D - dual). Třetí písmeno označuje 

způsob odpovědi na snímanou aktivitu (I - inhibited, tzn. ţe stimulus je aktivitou srdečního oddílu 

pozdrţen na dobu jednoho stimulačního cyklu, T - triggered, tzn. ţe snímaná aktivita spouští 

stimulační impuls, anebo D - dual, označující kombinaci obou funkcí I + T). Čtvrtá pozice se pouţívá 

pro zkratku R (responsive), označující stimulaci s frekvenční odpovědí  

Nejčastěji pouţívané způsoby stimulace jsou VVI(R), DDD(R), VDD(R), a AAI(R). 

  

Trojpísmenný kód NASPE/NPEG 

1.písmeno kódu 2.písmeno kódu 3.písmeno kódu 

Stimulovaná dutina Snímaná dutina Způsob odpovědi 

A A I 

V V T 

D D D 

Tab. 3 – Kód určující umístění stimulačních a snímacích elektrod a způsob stimulace 

 

5.2 Rozdělení kardiostimulátorů 

 

Kardiostimulátory můţeme dělit : 

 

Podle délky stimulace :  

 Stimulátory pro dlouhodobé pouţití : 

- neřízené 

- řízené 

- P vlnou (inhibované nebo spouštěné) 

- R vlnou (inhibované nebo spouštěné) 

 

 Stimulátory pro krátkodobé pouţití 

 

Podle vztahu k činnosti srdce : 

 řízené 

 neřízené 

 

Podle počtu stimulovaných dutin: 

 jednodutinové 

 dvoudutinové  
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Podle typu stimulačních elektrod:  

 unipolární 

 bipolární 

 

Podle typu napájení: 

 bateriové 

 vysokofrekvenčně buzené 

 

Nejpřehlednější a nejčastěji uţívané je rozdělení kardiostimulátorů na jednodutinové a 

dvoudutinové, podle počtu stimulovaných dutin. 

 

Dvoudutinový 
Jednodutinový 

Reţim vypnutí 
Síň Komora 

DDD AOO VOO ODO 

DDI AAT VVT OVO 

DVI AAI VVI OAO 

DOO    

VDD    

Tab. 4 – Tabulka reţimů kardiostimulátorů 

5.2.1 Jednodutinové kardiostimulátory 

U těchto typů kardiostimulátoru je stimulována jen jedna dutina srdeční - síň, nebo komora. 

5.2.1.1 Komorové stimulátory 

 

V00 – Asynchronní stimulátor 

 

Jde o nejjednodušší typ kardiostimulátoru, který řídí činnost komor bez ohledu na činnost síní. 

Proto tedy asynchronní - neřízený kardiostimulátor. Neřízený kardiostimulátor funguje jako generátor 

obdélníkových impulsů s šířkou 1,2 – 1,5 ms a pevnou opakovací frekvencí velkou cca 1 Hz. Některé 

přístroje mají moţnost přepnutí na druhou frekvenci přiloţením magnetu na povrch těla v těsné 

blízkosti kardiostimulátoru. Síně tepou vlastním rytmem a kardiostimulátor nijak neovlivní, coţ tedy 

můţe mít za následek nebezpečnou interferenci rytmů. Takovéto kardiostimulátory se proto jiţ 

nepouţívají, nebo se primárně pouţívají k dočasné kardiostimulaci. 

 

VVT- Synchronní stimulátor spouštěný R vlnou 

 

Stejně jako u předchozího kardiostimulátoru, má i tento jedinou elektrodu pro snímání i 

stimulaci zavedenou do pravé komory. Pomocí tohoto stimulátoru je moţné synchronizovat činnost 

srdce . Je sejmuta R – vlna, vrchol R vlny je vţdy impulsem ke stimulaci. Výhodou je opět omezení 

interference rytmů, nevýhodou ale je větší spotřeba energie a větší zatíţení tkání. 
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Obr. 21 – Kardiostimulátor inhibovaný R-vlnou 

VVI – Synchronní stimulátor inhibovaný R vlnou 

 

Tento typ kardiostimulátoru má jedinou elektrodu zavedenou do pravé komory, která slouţí 

k snímání i stimulaci. Stimulátor je řízen komorovou aktivitou, kdy je detekována R vlna a sledován 

RR interval. Přístroj je nastaven na určitou dobu, během které by měla přijít další R vlna a pokud 

běhěm této doby nedetekuje snímanou událost, stimulátor vyšle impuls (viz Obr. 21). Po vyslání 

impulsu následuje refrakterní doba přístroje, která je asi 300 ms. Po tuto dobu přístroj nepřijímá ţádné 

signály. Vţdy je měřen předchozí R-R interval (viz Obr. 22). Takovýto kardiostimulátor zamezuje 

vzniku interference rytmů.  

 

 

Obr. 22 - Synchronní stimulátor inhibovaný R vlnou 
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5.2.1.2 Síňové stimulátory 

 

AOO – Asynchronní stimulátor  

 

Jde o nejjednodušší typ kardiostimulátoru, který řídí činnost síní bez ohledu na činnost komor. 

Funguje jako generátor obdélníkových impulsů s pevnou opakovací frekvencí. Síně tepou vlastním 

rytmem a kardiostimulátor nijak neovlivní, coţ tedy můţe mít za následek nebezpečnou interferenci 

rytmů. Měl by být tedy pouţit jen krátkodobě.  

 

AAT – Synchronní stimulátor spouštěný P vlnou 

 

Tento kardiostimulátor má jedinou elektrodu pro snímání i stimulaci zavedenou do pravé síně. 

Je sejmuta P – vlna, vrchol P vlny je vţdy impulsem ke stimulaci. Pokud stimulátor detekuje snímanou 

událost během intervalu stavu pohotovosti, synchronizuje impuls s P vlnou. Oproti VVT stimulátoru 

by měl mít nastavenou vyšší citlivost. Výhodou je opět omezení interference rytmů, nevýhodou ale je 

větší spotřeba energie a větší zatíţení tkání. Pomocí tohoto stimulátoru je moţné synchronizovat 

činnost srdce. 

 

Obr. 23 – Reţim AAT 

 

AAI – Synchronní stimulátor inhibovaný P vlnou 

 

Tento typ kardiostimulátoru má jedinou elektrodu zavedenou do pravé síně, která slouţí 

k snímání i stimulaci. Stimulátor je řízen síňovou aktivitou, kdy je detekována P vlna a sledován PP 

interval. Přístroj je nastaven na určitou dobu, během které by měla přijít další P vlna a pokud k ní 

během tohoto časového úseku nedojde, stimulátor vyšle impuls. Po vyslání impulsu následuje 

refrakterní doba přístroje, která by měla být 400 ms. Pokud však detekuje P vlnu během intervalu 

stavu pohotovosti, pozdrţí impuls a zahájí počátek refrakterní periody. V refrakterní době přístroj 

nepřijímá ţádné signály.  Oproti VVI kardiostimulátoru by měl mít AAI stimulátor nastavenou vyšší 

citlivost, protoţe P vlny mají menší amplitudy neţ R vlny. 

 

5.2.2 Dvoudutinové kardiostimulátory 

 

U tohoto typu stimulace jsou stimulovány síně i komory. Dochází tedy k synchronizaci 

činnosti srdce, za předpokladu správného nastavení zpoţdění mezi stimulačními impulsy. 
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DDD - Dvoudutinová stimulace, snímání a inhibice; spouštění síněmi 

 

V reţimu DDD se zvýšení nebo sníţení snímané síňové frekvence odráţí podobnými změnami 

komorové frekvence. Snímané vlny P nebo R zabraňují výstupním impulzům a ţádná spontánní 

aktivita během těchto intervalů nevede k vytváření impulzů.  

 

DDI - Dvoudutinová stimulace, komorové snímání a inhibice; bez spouštění síněmi 

 
V reţimu DDI snímaná síňová činnost nezpůsobuje změnu nastavení. Síňové tachykardie 

nezpůsobují zvýšenou frekvenci stimulace. 

 

DVI - Dvoudutinová stimulace; komorové snímání, inhibice 

 
Reţim DVI přehlíţí činnost síně, i kdyţ zařízení můţe síň stimulovat. 

 

DOO – Dvoudutinová asynchronní stimulace 

 

V DOO reţimu DOO zajišťuje kardiostimulátor stimulaci síně i komory (komor) při 

naprogramované hodnotě Base Rate (Základní stimulační frekvence) a Stimulované AV zpoţdění bez 

ohledu na spontánní aktivitu. Indikace k tomuto reţimu je tehdy, kdyţ je poţadována stimulace síně i 

komory (komor) a je pravděpodobné, ţe kardiostimulátor mohou neţádoucím způsobem inhibovat 

nebo spouštět významné elektromagnetické šumy. 

 

Obr. 24 – Dvoudutinový stimulátor 
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VDD – Synchronní stimulátor spouštěný P nebo R vlnou 

 

Tento kardiostimulátor má stimulační elektrodu(stimuluje) v komoře, a snímá v síni i komoře. 

Původní kardiostimulátor pro synchronizaci síní byl VAT bez snímání v komoře, později bylo snímání 

v komoře přidáno. Spojením funkcí VAT a VVI vznikl VDD stimulátor. Funkcemi je VDD stimulátor 

podobný DDD, jen je vypnutý síňový výstup.   

5.3 Programovatelnost kardiostimulátorů 

 

Všechny současné kardiostimulátory jsou programovatelné, tzn., ţe základní stimulační 

parametry je telemetricky moţno upravit dle aktuální potřeby. Tato moţnost výrazně redukuje 

postimplantační chirurgické intervence a prodluţuje ţivotnost kardiostimulátoru optimalizací 

energetického výdeje podle aktuálního stimulačního prahu. Kaţdá změna parametru by měla být 

dokumentována v ambulantní kartě i pacemakerové legitimaci nemocného.  

Nejzásadnější stimulační parametry jsou stimulační frekvence, napětí a trvání impulsu a 

senzitivita ke spontánní srdeční aktivitě. U dvoudutinových stimulátorů je to navíc AV interval, horní 

frekvenční limit pro AV poměr 1:1 a řada dalších parametrů. 

U stimulátorů s frekvenční odpovědí je nejdůleţitějším parametrem strmost vzestupu 

stimulační frekvence v odpovědi na zátěţ. Optimální hodnoty napětí vzhledem ke stimulačnímu prahu 

zajišťují maximální ţivotnost kardiostimulátoru, jiné hodnoty, jako např. délka AV intervalu a vzestup 

stimulační frekvence, zajišťují optimální hemodynamiku stimulace. 

 

Základní programovatelné parametry jednodutinových a dvoudutinových 

kardiostimulátorů : 

 

Jednodutinové stimulátory: 

 Způsob stimulace (AAI, VVI, AAT apod.) 

 Stimulační frekvence 

 Výdej (voltáţ a trvání impulsu) 

 Senzitivita 

 Refrakterita 

 Hysteréza  

 

Dvoudutinové stimulátory: 

 Způsob stimulace (DDD, DDI, DVI apod.) 

 Spodní frekvenční limit 

 Horní frekvenční limit (maximální frekvence se stimulací síní a komor 1:1) 

 Výdej, senzitivita, refrakterita síňového a komorového kanálu 

 Atrioventrikulární interval 

 

Všechny výše uvedené parametry se nastavují velice individuálně, dle typu onemocnění a 

mnoha dalších faktorů. Dá se říci, ţe je to pacient od pacienta. 
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Stimulační frekvence 

 

Jak jsem jiţ řekla výše, udat konkrétní intervaly není jednoznačně moţné. Existují však 

minimální neboli základní stimulační frekvence. V síňových reţimech se interval základní stimulační 

frekvence měří od jednoho síňového stimulačního impulsu k dalšímu impulsu bez souvislosti se 

snímanou R vlnou. V komorových reţimech jde o interval mezi komorovým stimulačním impulsem a 

dalším impulsem bez intervenující snímané R vlny. Minimální stimulační frekvence je 30/min. 

 

Voltáţ a trvání impulsu 

 

Voltáţ tedy rozsah pulzu je v případě pouţití dlouhodobé stimulace obecně dána (doporučena) 

poměrem mezi naměřeným stimulačním prahem a nastaveným rozsahenm pulzů. Tento poměr by měl 

být minimálně 2:1. Obecně lze nastavit rozsah 0 – 4V. 

Šíře impulsu určuje dobu, po kterou bude působeno na srdeční sval. Obecně se dá nastavit od 

0,05 po 1,5 ms. 

 

Senzitivita 

  

Tento parametr určuje rozsah signálů, na který bude zesilovač snímání přístroje reagovat. 

Tedy jakousi citlivost. Čím vyšší je hodnota v mV, tím niţší je citlivost. Přístroj detekuje kaţdý signál, 

jehoţ napětí je stejné jako naprogramovaná hodnota citlivosti (v mV) nebo vyšší neţ tato hodnota. Pro 

zabránění moţným komplikacím spojeným s nedostatečným snímáním, je vhodné udrţovat citlivost na 

hodnotě, která bude dvakrát aţ čtyřikrát niţší, neţ je amplituda spontánního srdečního signálu . U vln 

P a R s nízkým rozsahem bude pravděpodobně nutné nastavením vysoké citlivosti (nízké hodnoty v 

mV) zajistit, aby byly snímány všechny platné signály. Pokud přístroj reaguje na vnější signály nebo 

rušení, můţe při odfiltrování těchto neţádoucích signálů pomoci nastavení niţší citlivosti (vyšší 

hodnoty v mV). 

 

Refrakterita 

 

Neboli refrakterní perioda je časový úsek nebo jinak část stimulačního cyklu, ve které přístroj  

nereaguje na signály přicházející do kardiostimulátoru. U síňové stimulace začíná refrakterní perioda 

po P vlně, u komorové stimulace je toto období po R vlně.  

 

Hystereze 

 

Nebo lépe frekvence hystereze je rozdíl mezi frekvencí, při níţ stimulátor začne stimulovat, a 

frekvencí stimulace 

5.4 Výběr reţimu kardiostimulátoru 

 

Součástí indikace TKS je výběr optimálního stimulačního reţimu primárně ke zlepšení kvality 

ţivota. Preferencí je omezení pravokomorové stimulace, která vede k řadě komplikací, způsobených 

také nesprávným výběrem stimulačního reţimu (např. pacemakerový syndrom, fibrilace síní, 

tromboembolické komplikace atd.). Tyto komplikace mohou sníţit kvalitu ţivota, nebo ho ohrozit. 
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Často je důsledkem změna stimulačního reţimu s nutností reoperace. Při výběru vhodného 

stimulačního reţimu je nezbytné vycházet z posouzení následujících faktorů: 

 

A. Stav síňo-komorového převodu 

 

Vychází se ze stanovení tzv. Wenckebachova bodu (tj. stimulační frekvence, při které dochází 

ke vzniku AV blokády). 

Kontraindikací reţimu síňové stimulace (AAI-R) přítomnost raménkové blokády jako projevu 

poruchy nitrokomorového vedení vzruchu. Lze zvolit buď síňovou stimulaci nebo dvoudutinovou 

stimulaci s algoritmy zajišťujícími omezení komorové stimulace. 

 

 

B. Stanovení chronotropní kompetence 

 

Nemoţnost dosaţení maximální tepové frekvence při zátěţi podle vzorce 0,7 × (220–věk) je 

jednoduchou definicí chronotropní inkompetence a současně indikací k pouţití frekvenčně reagujícího 

kardiostimulátoru. Při volbě typu senzoru by se mělo přihlíţet k obecným indikacím a kontraindikacím 

jednotlivých senzorů. Většinou se pouţívá senzor reagujícího na pohyby těla (tj. na tělesnou aktivitu). 

Existují však i více fyziologické senzory, reagující na ventilaci, interval QT nebo na změny impedance 

v pravé komoře. Ve zvláštních případech lze vyuţít i kombinace senzorů, která umoţňuje 

optimální frekvenční odpověď, adekvátní zvýšení srdečního výdeje a maximální pracovní kapacity. 

Tyto typy kardiostimulátoru nejsou indikovány u zcela imobilních nebo minimálně mobilních 

nemocných. 

 

C. Přítomnost síňových arytmií 

 

Obecně platí, ţe chronická fibrilace síní nebo atypický síňový flutter jsou kontraindikací 

síňové stimulace. Při současném výskytu paroxysmálních síňových tachykardií je indikováno pouţití 

fyziologické dvoudutinové stimulace s funkcí „automatic mode switching/conversion“, která 

umoţňuje změnu stimulačního reţimu při detekci arytmie a zpětný návrat k fyziologické 

stimulaci při ukončení arytmie.          

 Zejména v případech selhání farmakologické nebo ablační léčby mohou být pouţity specifické 

algoritmy detekce supraventrikulárních tachyarytmií a preventivní síňové stimulace, které mohou 

přispět k redukci paroxysmů arytmie. 

 

D. Retrográdní vedení 

 

Přítomnost retrográdního vedení z komor na síně je naprostou kontraindikací izolované 

komorové stimulace pro vysoké riziko vzniku pacemakerového syndromu. 

E. Hemodynamické aspekty 

 

U pacientů s dysfunkcí levé komory je vţdy nutno uvaţovat o hemodynamickém dopadu 

stimulace. K prevenci progrese srdečního selhání je nutno zvaţovat biventrikulární stimulaci. Podobně 

je nutné přemýšlet o optimalizaci místa stimulace v pravé komoře. Některé studie naznačují, ţe 

hemodynamicky výhodnější je stimulace z oblasti středního septa nebo výtokového traktu pravé 

komory. 
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F. Indikace k vyšetření magnetickou rezonancí 

 

U nemocných s indikací trvalé kardiostimulace, kde je přítomno přidruţené onemocnění, které 

by vyţadovalo vyšetření pomocí magnetické rezonance, je moţné zváţit implantaci speciálního 

stimulačního systému. Ten dovoluje vyšetření magnetickou rezonancí provést. Jinak platí jednoznačné 

kontraindikace pouţití magnetické rezonance. 

 

Diagnóza 

 

Stimulační reţim 

optimální 

 

Stimulační reţim 

moţný 

Stimulační reţim 

nevhodný 

Sick sinus syndrom DDD(R) + MKS AAI(R) VVI, VDD 

AV blokády DDD VDD 

AAI, DDI 

VVI + VA 

kondukce 

SSS + AV blokáda nebo 

raménková blokáda 
DDD(R), DDIR DDD, DDI AAI, VVI 

Permanentní fibrilace 

síní, resp.atypický flutter 

síní 

VVI(R) VVI AAI, DDD 

SSS nebo AV blokáda + 

paroxysmální síňové 

arytmie 

DDD(R)  
DDIR, 

DDDRP 
VDD, AAI 

Neurokardiologická 

synkopa, syndrom 

hypersenzitivity 

karotického sinu 

DDI + hysteréza příp. 

specifické 

algoritmy akcelerace 

TF 

DDD AAI, VDD 

Srdeční resynchronizační 

léčba 
DDDR/BiV VVIR/BiV  AAI, VVI 

Hypertrofická 

kardiomyopatie 

DDD + 

optimalizované 

AV zpoţdění 

VDD, DDDR + 

optimalizované AV 

zpoţdění 

AAI, VVI 

Syndrom spánkové apnoe AAI/R DDI DDD, VVI 

Tab. 5 - Výběr reţimu kardiostimulátoru 

BiV – biventrikulární stimulace, MKS – algoritmus minimalizace komorové stimulace, 

TF – tepová frekvence 

 

 

 

5.5 Realizace kardiostimulátoru 

 

    Tato kapitola popisuje jednotlivé komponenty kardiostimulátoru a jejich funkci. Celkově se 

dají tyto komponenty rozdělit do tří skupin : 
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5.5.1 Elektronické části kardiostimulátoru 

 

Sem patří :  

 generátor stimulačních impulsů  

 obvody snímání a vyhodnocování spontánní srdeční činnosti  

 komunikační obvody 

 napájecí zdroj 

 

Tyto části jsou uloţeny v titanovém pouzdře kardiostimulátoru. Výjimku tvoří konektorový 

blok, který je z epoxidu. Titan je vysoce odolný a hypoalergenní kov. Titanové pouzdro 

kardiostimulátoru má na sobě laserem vytvořený popisek, většinou to bývá typ kardiostimulátoru a 

název společnosti, která ho vyrobila.  

 

Generátor stimulačních impulsů  

 

Generátor impulsů je sloţen z mikroprocesorů a čipů. Tím se, oproti dřívějším typům 

kardiostimulátorů, které byly sloţeny z rezistorů, tranzistorů a kapacitorů, jejich velikost zmenšila. 

Společně s obvody pro snímání a vyhodnocování spontánní srdeční činnosti vyhodnocuje informace ze 

senzorů a rozhoduje o případné stimulaci. Také slouţí k ukládání veškerých informací o celkovém 

průběhu a trendech kardiostimulace.   

 

Komunikační obvody 

 

Místem spojení kardiostimulátoru a elektrody je tzv.konektorový blok. Ten je z epoxidu a  

naléhá na kovové pouzdro kardiostimulátoru z vrchní strany. Pro propojení kardiostimulátoru 

s elektrodami se pouţívají tři různé konektory v konektorovém bloku. Elektrody se připevňují do 

konektorového bloku pomocí šroubů. Kardiostimulátor má také obvody umoţňující biotelemetrickou 

komunikaci s programátorem.  

 

Obr. 25 – Prosvícení kardiostimulátoru rentgenem, lze vidět různé typy konektorů 
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Napájecí zdroj 

 

Zdrojem napájení je u kardiostimulátorů Lithium-jódová baterie, jiné baterie se pro 

kardiostimulátory ani nepouţívají. Kapacita baterií je cca 2 Ah, coţ odpovídá ţivotnosti asi 9 let. Kdyţ 

je baterie nová, je napětí asi 2,8 V a vnitřní odpor baterie je menší neţ 1kΩ. Na konci ţivotnosti 

baterie je vnitřní odpor velmi vysoký. Ţivotnost baterie se zjišťuje prostřednictvím programátoru, 

který s ní telemetricky komunikuje. Programátor zjistí hodnotu tzv.magnetické frekvence, která 

odpovídá napětí baterie (viz Tab. 6) a tedy její provozní ţivotnosti. Existují také kódy, které popisují 

stav baterie: BOL – beginning of life, neboli začátek ţivotnosti. V tomto stavu je baterie na začátku 

chodu kardiostimulátoru. Tomuto stavu odpovídají rovněţ hodnoty magnetické frekvence a napětí. 

Dalším stavem baterie je ERI – ukazatel elektivní výměny baterie. V okamţiku, kdy se napětí baterie 

dostane na tuto hodnotu, zbývají tři měsíce, po které budou ještě zachovány odpovídající funkce 

přístroje. Ačkoliv jistá opatření uţ přístroj vykoná – např. mírně zvýší intervaly stimulace, vypne 

funkce zaznamenávání klidové frekvence nebo sběr dat. Je tedy nutné přístroj v co nejkratší době 

vyměnit. Stav EOL – end of life, označuje konec ţivotnosti baterie.  

Pokud se baterie vybijí, musí se vyměnit celý kardiostimulátor, jelikoţ je celý hermeticky 

uzavřen a výměna jednotlivých součástí není moţná.  

 

Magnetická frekvence (min
-1 

) Napětí (V) 

98,5 (BOL) ≥ 2,75 

93,7 ≥ 2,66 

89,3 ≥ 2,58 

86,3 (ERI) ≥ 2,49 

82,6 ≥ 2,45 

77,6 ≥ 2,38 

73,2 ≥ 2,31 

70,5 ≥ 2,26 

68 (EOL) ≥ 2 ,21 

Tab. 6 Seznam hodnot magnetické frekvence a odpovídajících napětí baterie 

5.5.2 Elektrody s vodiči 

 

Komunikaci mezi kardiostimulátorem a srdeční tkání, ať uţ pro stimulaci nebo snímání 

zajišťuje komplet sloţený z elektrody, propojovacích vodičů s izolací a konektoru. Přestoţe se 

elektroda nachází v hrotu, bývá často celý komplet nazýván elektrodou.  

Hrot elektrody má obvykle plochu 8 – 12mm
2
, povrch je pórovitý pro zlepšení kontaktu s tkání.  

 

Obr. 26 – Elektroda s aktivní fixací 
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Elektrody mohou být buď s pasivní (Obr. 27), nebo aktivní fixací (Obr. 26). Při aktivní fixaci 

se háček nebo spirálka elektrody zavrtají do tkáně myokardu, při pasivní fixaci se háček pouze zachytí 

do svalové lišty.  

 

Obr. 27 - Elektrody s pasivní fixací 

 

Elektroda má také dutinou vyplněnou kortikosteroidem, který zabraňuje vzniku zánětu po  

fixaci elektrody (Obr. 28).  

 

 

Obr. 28 – Řez elektrodou 

 

Dalším podstatným parametrem je polarita elektrody. Elektroda můţe být buď unipolární nebo 

bipolární. U elektrody pro unipolární stimulaci je anoda pouzdro kardiostimulátoru a katoda je na 

hrotu elektrody. Pro unipolární snímání je také moţné nastavit katodu kromě hrotu i na prstenci. U 

elektrody pro bipolární snímání a stimulaci platí, ţe anodou je prstenec a katodou hrot elektrody.  

U unipolárního snímání je kvalita informace poloviční, neţ v případě bipolárního snímání. A 

unipolární stimulace dosahuje polovičního výkonu, neţ bipolární stimulace. Přesto se unipolární 

systém běţně pouţívá z důvodů menších nároků na napájení a sloţitost obvodů kardiostimulátoru.    
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Obr. 29 – Unipolární a bipolární systém 

5.5.3 Programátor 

 

Programátor je zařízení, pomocí kterého se biotelemetricky komunikuje s kardiostimulátorem. 

Není tedy implantovanou součástí kardiostimulátoru. Díky programátoru se dají sledovat a měnit 

parametry stimulátoru. Například všeobecné údaje o pacientovi, souhrn epizod, diagnostika a testy 

reţimu a sledování i úpravy jeho programovatelných parametrů. Také pak chybové a informační 

zprávy. 
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6 Měřící stanoviště  

Měřící stanoviště pro ověření správného chodu nastaveného programu kardiostimulátoru se 

bude skládat z následujících komponentů : 

 Osobní počítač s programem MATLAB 

 Měřící karta NI USB -6008 propojená s počítačem USB kabelem 

 Kardiostimulátor připojený na digitální vstup měřící karty 

 Simulační člen 

 Generátor EKG 

 Osciloskop Agilent 

 Vysokofrekvenční generátor  

 

Protoţe bylo provedeno více druhů měření, komponenty měřícího řetězce nebyly vţdy stejné.  

U jednoho měření byl  například zaměněn generátor EKG za data z webového serveru PHYSIONET. 

 

 

Obr. 30 – Schéma měřícího stanoviště 

 

6.1 Komponenty měřícího stanoviště 

 

Osobní počítač s programem MATLAB 

 

V osobním počítači byl nainstalován MATLAB verze 2009b. Ke správnému chodu je  

zapotřebí mít nainstalovány ovladače NI DAQmx 8.6 a vyšší. Dále je zapotřebí mít nainstalovanou 

aplikaci pro měření charakteristiky stimulačních pulsů, která byla nazvána Stimulmetr.  

 

Měřící karta NI USB -6008 

 

Jedná se o měřící kartu připojenou k počítači USB kabelem. Karta obsahuje 8 digitálních 

vstupů, 2 digitální výstupy. Digitální vstupy zaznamenávají data s maximální vzorkovací frekvencí 

10 000 vzorků/s. Vstupní napěťový rozsah digitálních vstupů je +- 10V. Rozlišení AD převodníku na 

digitálních vstupech je 12 bitů. 
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Kardiostimulátor připojený na digitální vstup měřící karty 

 

Pro měření jsem měla k dispozici kardiostimulátor firmy MEDICO. Jedná se o jednodutinový 

kardiostimulátor s reţimem VVI. Tento reţim se pouţívá pro léčbu s diagnózou permanentní fibrilace 

síní, nebo flutter síní. Aktuální nastavený reţim kardiostimulátoru vydává pulsy o amplitudě 3,5V +- 

0,2V a šířce pulsu 1,3ms +- 0,2ms. 

 

Simulační člen 

 

Simulační člen je obvod simulující vlastnosti tkáně, ve které by jinak kardiostimulátor i 

elektroda byly uloţeny. Tento obvod se skládá z pasivních součástek (R,C), jejichţ hodnoty byly 

zjištěny experimentálně. Pro tloušťku tkáně 4 cm je hodnota odporu 2kΩ a hodnota kondenzátoru je 

2,5nF.[14] 

 

Obr. 31 – Simulační člen 

 

Generátor EKG – Agilent 33120A 

 

Jedná se o funkční generátor, umí generovat různé funkce jako sinusové, trojúhelníkové, 

obdélníkové atd. o maximální frekvenci 15MHz a rozlišení 12 bitů.  

 

Osciloskop Agilent MSO6012A 

 

Tento osciloskop je dvoukanálový a digitální. Umoţńuje měření v kmitočtovém pásmu DC  

100 MHz , rychlost vzorkování jsou aţ 2 GS/s. Mimo jiné je také logický analyzátor. 

Disponuje barevným TFT displejem s 512 úrovněmi intenzity rozlišení XGA 1024 x 768 

bodů a paměťí 1M aţ 8 M vzorků/kanál. 

 

Vysokofrekvenční generátor Rohde-Schwarz 

6.2 Vizualizace naměřených veličin 

 

Aplikace Stimulmetr pro vizualizaci naměřených veličin byla napsána v programu Matlab. 

Tato aplikace umí zobrazit a vyhodnotit následující parametry : 
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 vykreslení časového průběhu stimulačních impulsů 

 vykreslení odchylky period pulsů od střední hodnoty všech odchylek period pulsů 

 vyhodnocení doby trvání vzestupné a sestupné hrany pulsu 

 zobrazení časového intervalu mezi pulzy 

 načítání EKG záznamu formátu souboru *.ekg, *.dat 

 

Pro spuštění aplikace Stimulmetr je zapotřebí nejdříve spustit program Matlab. Do 

 pracovního adresáře se nakopírují zdrojové soubory programu Stimulmetr a spustí se zadáním příkazu 

Stimulmetr do příkazového okna programu Matlab.  

 

 

Obr. 32 – Stav aplikace po ukončení měření 

 

 

Po spuštění aplikace se zadá Doba záznamu v sekundách a kliknutím na tlačítko Spustit 

zahájíme proces měření. Po skončení měření jsou v tabulce výsledků zobrazeny hodnoty délky trvání 

period pulsů, doby vzestupných a sestupných hran a informace, v jakých časech pulsy proběhly.  Po 

skončení měření se také automaticky zobrazí časový průběh.  

Pro zobrazení grafu odchylek period pulsů se stiskne tlačítko Graf odchylky. Vykreslí se tedy 

odchylky period pulsů od střední hodnoty všech odchylek period pulsů. 
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Obr. 33 – Graf odchylky 

 

Po zobrazení grafu odchylky, se stisknutím tlačítka Graf průběhu dostanete zpět na graf 

časového průběhu.  

Aplikace také nabízí moţnost nahrát a zobrazit data EKG formátu *.ekg, *.dat. Pro načtení dat 

slouţí tlačítka Načíst EKG data(*.ekg) a Načíst EKG data (*.dat). Po stisknutí libovolného tlačítka pro 

načtení dat se zobrazí dialogové okno pro výběr souboru. Zároveň musí být zatrţeno okénko EKG 

generátor, jinak se data nenačtou.  
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Obr. 34 – Načtený soubor s EKG, přípona *.ekg 

 

Panel nástrojů umoţňuje uţivateli přiblíţit, oddálit a posunout zobrazená data. Pomocí 

datového kurzoru je moţno odečíst přesné hodnoty z os x a y. Kliknutím na ikonu tiskárny se otevře 

dialogové okno, které nabídne moţnost vytisknout obrázek nebo ho uloţit v libovolných formátech. 

 

 

Obr. 35 – Panel nástrojů 
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7 Testování aplikace 

V této kapitole je popsána problematika testování a postupy jednotlivých měření. 

7.1 Úvod do problematiky měření 

 

Pro osoby s trvale implantovaným kardiostimulátorem můţe být omezující přítomnost silných 

elektromagnetických polí v okolí vysokonapěťových generátorů, antén radiolokátorů, nebo vyšetření 

magnetickou rezonancí. Nejběţnějším zdrojem elektromagnetického záření, které můţe podle 

všeobecně uţívaných doporučení způsobit špatnou funkci kardiostimulátoru, jsou mobilní telefony. Ty 

pracují na frekvencích 900 a 1800MHz. Mezi všeobecně uţívaná doporučení patří dodrţení bezpečné 

vzdálenosti mobilního telefonu od kardiostimulátoru. Doporučuje se telefonovat na straně těla, kde 

není stimulátor implantován. Také se nedoporučuje nosit mobilní telefon v náprsní kapse na straně, 

kde je stimulátor implantován, a všeobecně se doporučuje dodrţet vzdálenost  8-10 cm.  

Cílem tohoto měření je prokázat, při jakých frekvencích a z jaké vzdálenosti ovlivní nebo 

zaruší elektromagnetické vlnění funkci kardiostimulátoru. Část měření se zabývá ověřením správného 

chodu nastaveného reţimu stimulátoru. 

7.2 Postup testování 

 

Bylo provedeno několik různých měření, jejich jednotlivé postupy jsou popsány níţe: 

7.2.1 Meření 1 - Účinek elektromagnetického vlnění na stimulační impulsy KS 

 

Při tomto měření se sestavil měřící obvod podle blokového schématu, ale bez generátoru EKG 

signálu. To zajistilo pravidelnost stimulačních pulsů, protoţe stimulátor nedetekoval R vlny a 

stimuloval stále. Z vysokofrekvenčního generátoru se vysílala vlnění o frekvenci 900MHz, a to 

z následujících vzdáleností od kardiostimulátoru: 100cm, 80cm, 60cm, 50cm, 40cm, 30cm, 20cm, 

15cm, 10cm, 9cm, 8cm, 7cm, 6cm, 5cm, 4cm, 3cm, 2cm a 1cm. Aplikací Stimulmetr se načetla data 

z testovaného kardiostimulátoru, nastavená doba záznamu byla 60 sekund pro kaţdou vzdálenost. 

Celkem tedy v tomto sledu proběhlo 18 měření. U kaţdého měření aplikace zobrazila a vyhodnotila 

stimulační pulsy. 

Stejný postup pak mělo i měření, při němţ vysokofrekvenční generátor vysílal vlnění o 

frekvenci 1800 MHz. V tomto sledu tedy také proběhlo 18 měření. 

Po vyhodnocení získaných dat pak proběhlo další měření, kdy bylo vysíláno vlnění o 

maximální frekvenci pouţitého generátoru, coţ  je 15 GHz. Stejně jako u předchozích měření i zde 

byla vzdálenost mezi kardiostimulátorem a vysokofrekvenčním generátorem od 100 po 1cm. 

7.2.2 Měření 2  - Účinek elektromagnetického vlnění na vyhodnocovací obvody KS 

 

Při tomto měření se sestavil měřící obvod podle blokového schématu (Obr. 30). Z generátoru 

EKG signálu se posílala data do kardiostimulátoru, šlo o standardní EKG s frekvencí 1Hz, coţ 

odpovídá tepové frekvenci 60 tepů/min. Z vysokofrekvenčního generátoru se vysílala vlnění o 

frekvenci 900MHz, a to z následujících vzdáleností od kardiostimulátoru: 100cm, 80cm, 60cm, 50cm, 

40cm, 30cm, 20cm, 15cm, 10cm, 9cm, 8cm, 7cm, 6cm, 5cm, 4cm, 3cm, 2cm a 1cm. Aplikací 
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Stimulmetr se načetla data z testovaného kardiostimulátoru, nastavená doba záznamu byla 60 sekund 

pro kaţdou vzdálenost. Celkem tedy v tomto sledu proběhlo 18 měření. U kaţdého měření aplikace 

zobrazila a vyhodnotila stimulační pulsy. 

Stejný postup pak mělo i měření, při němţ vysokofrekvenční generátor vysílal vlnění o 

frekvenci 1800 MHz. V tomto sledu tedy také proběhlo 18 měření. 

Po vyhodnocení získaných dat pak proběhlo další měření, kdy bylo vysíláno vlnění o 

maximální frekvenci, kterou mohl generátor v laboratoři vyprodukovat. Stejně jako u předchozích 

měření i zde byla vzdálenost mezi kardiostimulátorem a vysokofrekvenčním generátorem od 100 po 

1cm. 

7.2.3 Měření 3 – Testování reţimu KS při změnách frekvence a amplitudy EKG 

 

V následujícím testování se z měřicího řetězce vynechal vysokofrekvenční generátor. 

Kardiostimulátor dostával data z EKG generátoru. Jednalo se o EKG signál s normálním průběhem, 

kardiostimulátor by tedy neměl vydávat stimulační impulsy. Jediná doba, kdy by stimulační impulsy 

vydávat je ta, kdy srdeční frekvence klesne pod nastavenou minimální srdeční frekvenci a mohlo by 

dojít k bradykardii. Cílem tedy bylo testovat, zda nastavený reţim kardiostimulátoru bude na změny 

srdeční frekvence a amplitudy EKG reagovat správně. 

Při testování byla nastavena amplituda 10mV, 30mV a 50mV, a srdeční frekvence od 0,5Hz 

po 3Hz. 

 

Obr. 36 – Schéma zapojení 

7.2.4 Měření 4 – Testování reţimu KS  

 

V tomto kroku se testovala aplikace za účelem zjištění správné funkce nastaveného reţimu 

kardiostimulátoru. Do aplikace se nahrála data EKG signálu s fibrilací síní. Jednalo se o reálně 

naměřená data ve formátu *.dat, která byla nahrána z databáze webového serveru www.physionet.org.  

Fibrilace síní je onemocnění převodního systému, pro které se kardiostimulátor s reţimem VVI 

pouţívá. Kardiostimulátoru bylo tedy nastaveno v této aplikaci reálné prostředí. Bylo tak moţné 

sledovat, jak kardiostimulátor pracuje, a jestli je jeho činnost v pořádku. Obecně lze tedy testovat 

správnou funkci kardiostimulátoru.  
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8 Výsledky  

V této kapitole jsou shrnuty výsledky jednotlivých měření. 

8.1 Výsledky měření č.1 

V následujících tabulkách jsou uvedena data při působení elektromagnetického vlnění o 

frekvenci 900 MHz. Z důvodu velkého počtu měření byly vybrány pro ukázku pouze 3 vzdálenosti 

kardiostimulátoru od vysokofrekvenčního generátoru. 

 

Vzdálenost (cm) Čas (s) Perioda (s) Vzestupná hrana Sestupná hrana 

50 cm 1,2991 2,9806 0,1000 1,1000 

4,2797 3,2556 0,1000 1,1000 

7,5353 3,0844 0,1000 1,1000 

10,6197 3,2022 0,1000 1,1000 

13,8219 3,1484 0,1000 1,1000 

16,9703 3,2075 0,1000 1,1000 

Průměrná hodnota  3,14645 0,1000 1,1000 

Tab. 7 – Působení elmag.vlnění na kardiostimulátor z 50cm vzdálenosti při 900MHz. 

 

Vzdálenost (cm) Čas (s) Perioda (s) Vzestupná hrana Sestupná hrana 

10 cm 22,1453 3,1400 0,1000 1,1000 

25,2853 3,2015 0,1000 1,1000 

28,4868 3,0655 0,1000 1,1000 

31,5523 3,2847 0,1000 1,1000 

34,8370 2,9975 0,1000 1,1000 

37,8345 3,2137 0,1000 1,1000 

Průměrná hodnota  3,1504 0,1000 1,1000 

Tab. 8 - Působení elmag.vlnění na kardiostimulátor z 10cm vzdálenosti při 900MHz. 

 

Vzdálenost (cm) Čas (s) Perioda (s) Vzestupná hrana Sestupná hrana 

1 cm 40,1589 2,9987 3,1400 3,1400 

43,1576 3,1547 3,2015 3,2015 

46,3123 3,0971 3,0655 3,0655 

49,4094 3,1475 3,2847 3,2847 

52,5569 3,1689 2,9975 2,9975 

55,7258 3,2993 3,2137 3,2137 

Průměrná hodnota  3,144367 3,1400 3,1400 

Tab. 9 - Působení elmag.vlnění na kardiostimulátor z 1cm vzdálenosti při 900MHz. 

Z výsledků měření je patrné, ţe elektromagnetické vlnění o frekvenci 900MHz nemá na 

stimulační impulsy ţádný vliv a to při ţádné z testovaných vzdáleností. 
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Druhá část měření probíhala stejně, aţ na změnu frekvence elektromagnetického vlnění na 

1800MHz. Opět byly z důvodu velkého počtu měření vybrány pro ukázku pouze 3 vzdálenosti 

kardiostimulátoru od vysokofrekvenčního generátoru. 

 

Vzdálenost (cm) Čas (s) Perioda (s) Vzestupná hrana Sestupná hrana 

50 cm 1,2995 2,9808 0,1000 1,1000 

4,2803 3,2561 0,1000 1,1000 

7,5364 3,0851 0,1000 1,1000 

10,6215 3,2101 0,1000 1,1000 

13,8316 3,1493 0,1000 1,1000 

16,9809 3,2042 0,1000 1,1000 

Průměrná hodnota  3,1476 0,1000 1,1000 

Tab. 10 - Působení elmag.vlnění na kardiostimulátor z 50cm vzdálenosti při 1800MHz. 

 

Vzdálenost (cm) Čas (s) Perioda (s) Vzestupná hrana Sestupná hrana 

10 cm 23,1553 3,1389 0,1000 1,1000 

28,2942 3,2012 0,1000 1,1000 

31,4954 3,0641 0,1000 1,1000 

34,5595 3,2769 0,1000 1,1000 

37,8364 2,9897 0,1000 1,1000 

40,8261 3,2107 0,1000 1,1000 

Průměrná hodnota  3,146917 0,1000 1,1000 

Tab. 11 - Působení elmag.vlnění na kardiostimulátor z 10cm vzdálenosti při 1800MHz. 

 

Vzdálenost (cm) Čas (s) Perioda (s) Vzestupná hrana Sestupná hrana 

1 cm 42,9180 2,9765 0,1000 1,1000 

45,8945 3,2547 0,1000 1,1000 

49,1492 3,0951 0,1000 1,1000 

52,2443 3,1145 0,1000 1,1000 

55,3588 3,1663 0,1000 1,1000 

58,5251 3,2974 0,1000 1,1000 

Průměrná hodnota  3,15075 0,1000 1,1000 

Tab. 12 - Působení elmag.vlnění na kardiostimulátor z 1cm vzdálenosti při 1800MHz. 

 

Z výsledků měření je patrné, ţe ani elektromagnetické vlnění o frekvenci 1800MHz nemá na 

stimulační impulsy ţádný vliv a to při ţádné z testovaných vzdáleností. 

Při pouţití maximální frekvence, kterou byl vysokofrekvenční generátor schopen 

vyprodukovat, tedy 15GHz, zůstala perioda stále kolem 3,15s. 
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8.2 Výsledky měření č.2  

 

V následujících tabulkách jsou uvedena data při působení elektromagnetického vlnění na 

vyhodnocovací  obvody kardiostimulátoru  o frekvenci 900 MHz. Z důvodu velkého počtu měření 

byly vybrány pro ukázku pouze 3 vzdálenosti kardiostimulátoru od vysokofrekvenčního generátoru. 

 

Vzdálenost (cm) Čas (s) Perioda (s) Vzestupná hrana Sestupná hrana 

50 cm 0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Průměrná hodnota  0 0 0 

Tab. 13 – Působení elmag.vlnění na vyhodnocovací obvody z 50cm vzdálenosti, 900MHz. 

 

Vzdálenost (cm) Čas (s) Perioda (s) Vzestupná hrana Sestupná hrana 

10 cm 0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Průměrná hodnota  0 0 0 

Tab. 14 – Působení elmag.vlnění na vyhodnocovací obvody z 10cm vzdálenosti, 900MHz. 

 

Vzdálenost (cm) Čas (s) Perioda (s) Vzestupná hrana Sestupná hrana 

1 cm 0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Průměrná hodnota  0 0 0 

Tab. 15 - Působení elmag.vlnění na vyhodnocovací obvody z 1cm vzdálenosti, 900MHz. 

 

Z výsledků měření je patrné, ţe elektromagnetické vlnění o frekvenci 900MHz nemá na 

vyhodnocovací obvody kardiostimulátoru ţádný vliv a to při ţádné z testovaných vzdáleností. Při 

normálním EKG s frekvencí 60 tepů/min by kardiostimulátor neměl dávat ţádné impulsy, a ani 

působení elektromagnetického pole to neovlivnilo. Kardiostimulátor pracoval, resp. nepracoval 

správně. 
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Druhá část měření probíhala obdobně, aţ na změnu frekvence elektromagnetického vlnění na 

1800MHz. Opět byly z důvodu velkého počtu měření vybrány pro ukázku pouze 3 vzdálenosti 

kardiostimulátoru od vysokofrekvenčního generátoru. 

 

Vzdálenost (cm) Čas (s) Perioda (s) Vzestupná hrana Sestupná hrana 

50 cm 0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Průměrná hodnota  0 0 0 

Tab. 16 -Působení elmag.vlnění na vyhodnocovací obvody z 50cm vzdálenosti, 1800MHz. 

 

Vzdálenost (cm) Čas (s) Perioda (s) Vzestupná hrana Sestupná hrana 

10 cm 0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Průměrná hodnota  0 0 0 

Tab. 17-Působení elmag.vlnění na vyhodnocovací obvody z 10cm vzdálenosti, 1800MHz. 

 

Vzdálenost (cm) Čas (s) Perioda (s) Vzestupná hrana Sestupná hrana 

1 cm 0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Průměrná hodnota  0 0 0 

Tab. 18 -Působení elmag.vlnění na vyhodnocovací obvody z 1cm vzdálenosti, 1800MHz. 

 

Z výsledků měření je patrné, ţe elektromagnetické vlnění o frekvenci 1800MHz nemá na 

vyhodnocovací obvody kardiostimulátoru ţádný vliv a to při ţádné z testovaných vzdáleností. Stejně 

jako v předchozím případě kardiostimulátor neměl pracovat a ani  působení elektromagnetického pole 

to neovlivnilo. Kardiostimulátor pracoval, resp. nepracoval správně. 

Při pouţití maximální frekvence 15GHz, kardiostimulátor vyhodnocoval stále správně. 
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8.3 Výsledky měření č.3 

Na následujících obrázcích jsou zobrazeny průběhy EKG a případné stimulační impulsy a to 

při různých frekvencích a amplitudách. Cílem tedy bylo testovat, zda nastavený reţim 

kardiostimulátoru bude na změny srdeční frekvence a amplitudy EKG reagovat správně. 

Při testování byla nastavena amplituda 10mV, 30mV a 50mV, a srdeční frekvence od 0,5Hz 

po 3Hz. 

 

 

 

Obr. 37 - Amplituda 200mV 

Na obrázku (Obr. 36) je zobrazena odezva kardiostimulátoru při inhibování EKG signálem z 

generátoru Agilent o frekvenci 1Hz = 60 tepů/min. a amplitudě 200mV. Pozorujeme zde jeden 

neţádoucí stimulační impuls zasahující do T vlny fyziologického EKG. 
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Obr. 38 – Amplituda 200mV a  frekvence 0,5Hz 

 

Na obrázku (Obr. 37) je zobrazena odezva kardiostimulátoru při inhibování EKG signálem z 

generátoru Agilent o frekvenci 0,5Hz = 30 tepů/min. a amplitudě 200mV. 
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Obr. 39 – Amplituda 30mV 

Na obrázku (Obr. 38) je zobrazena odezva kardiostimulátoru při inhibování EKG signálem z 

generátoru Agilent o frekvenci 1Hz = 60 tepů/min. a amplitudě 30mV. Pozorujeme zde 3 neţádoucí 

pulsy kardiostimulátoru, které představují pro pacienta potenciální riziko fibrilace. 
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Obr. 40 – Amplituda 30mV, frekvence 0,5Hz.  

Na obrázku (Obr. 39) je zobrazena odezva kardiostimulátoru při inhibování EKG signálem z 

generátoru Agilent o frekvenci 0,5Hz = 30 tepů/min. a amplitudě 30mV. 

 

U všech obrázků z měření 3, docházelo k neţádoucí stimulaci, kdy některé impulsy 

kardiostimulátoru přišly i v R-vlně, coţ by mohlo být pro pacienta nebezpečné a mohlo by dojít k 

fibrilaci. 

 

Při nízké tepové frekvenci 30 tepů za min. se kardiostimulátor nechoval dle předpokladů 

chodu kardiostimulátoru typu VVI a stimulační pulsy, které by zabránili bradykardii, se nevyskytovali 

ve správných fázích ani ve správných časových intervalech. 

8.4 Výsledky měření č.4 

 

V tomto měření  se testovala aplikace za účelem zjištění správné funkce nastaveného reţimu 

kardiostimulátoru. Do aplikace se nahrála data EKG signálu s fibrilací síní. Kardiostimulátoru bylo 

tedy nastaveno v této aplikaci reálné prostředí. Po spuštění aplikace bylo moţné sledovat, ţe 

kardiostimulátor zabránil bradykardii, kdyţ poklesla tepová frekvence pod stanovenou hodnotu a 

stimuloval v komorách. EKG signál byl totiţ reálný a dlouhodobý, tudíţ pro demonstraci aplikace 

dostačoval. Pro tuto demonstraci to však nebyl nejlepší typ kardiostimulátoru, protoţe 

kardiostimulátor s reţimem VVI fibrilaci síní jako takovou neřeší, ačkoliv je pro ni určen. Pouze 

zabraňuje moţné bradykardii, která bývá s fibrilací síní často spojena, stejně jako s částečným AV 

blokem.  
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9 Závěr 

Úkolem této práce bylo vytvoření měřícího stanoviště a aplikace pro hodnocení stimulačních 

impulsů kardiostimulátoru, které umoţní zaznamenávání a analýzu časového průběhu stimulačních 

impulsů. Pomocí této aplikace je tedy moţné určit reţim, v kterém kardiostimulátor pracuje, a sledovat 

ho v činnosti. Reálné činnosti kardiostimulátoru se dosáhne také díky tomu, ţe aplikace umoţňuje 

nahrát reálná data elektrokardiogramu, a to buď z databáze fyziologických záznamů Physionet, nebo 

přímo elektrokardiografický  činnosti srdce pacienta.  

Testováním, které v této diplomové práci proběhlo, mělo být také prokázáno moţné rušení 

stimulačních impulsů mobilním telefonem nebo jiným zdrojem elektromagnetického rušení. To můţe 

podle všeobecně uţívaných doporučení způsobit špatnou funkci kardiostimulátoru. Lidem 

s kardiostimulátorem se totiţ doporučuje dodrţovat vzdálenost mobilního telefonu od stimulátoru ve 

vzdálenosti  8-10 cm. Podnětem pro vytvoření této práce byl poţadavek ze strany lékařů na rozbor, 

řešení a zhodnocení této problematiky a s tím spojeného ověření validity a oprávněnosti všeobecně 

uţívaných doporučení. 

Měřením bylo zjištěno, ţe nedochází k ţádnému rušení nebo jakékoliv interakci mezi 

kardiostimulátorem a elektromagnetickým polem. Toto pole nijak neovlivní tvar stimulačních 

impulsů, ani vyhodnocovací jednotku kardiostimulátoru, a to ani při frekvencích 900 a 1800MHz, ale 

dokonce ani při frekvencích vyšších. Opatření stran dodrţení minimální vzdálenosti stimulátoru od 

mobilního telefonu tak nejsou oprávněná a nutná. 

Testováním aplikace také bylo zjištěno, ţe pro tuto práci pouţívaný kardiostimulátor pracuje 

správně, a jeho činnost odpovídá jeho reţimu. Pouze při nefyziologických a velmi nízkých 

frekvencích byla zaznamenána špatná činnost kardiostimulátoru, kdy občas dával stimulační impulsy 

nepřesně. 

Realizovaná aplikace i měřící stanoviště jsou tedy funkční, a kromě funkce, kterou vykonávají 

nyní, by také mohly být rozšířeny o sledování dalších programovatelných parametrů 

kardiostimulátoru, coţ je rovněţ velmi ţádoucí. 
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11 Seznam příloh 

PŘÍLOHA I – ZDROJOVÝ KÓD PROGRAMU PRO DETEKCI PULSU 

KARDIOSTIMULÁTORU A JEHO ANALÝZU. 

PŘÍLOHA II – ZDROJOVÝ KÓD UŢIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PROGRAMU 

STIMULMETR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha I – Zdrojový kód programu pro detekci pulsu kardiostimulátoru a 

jeho analýzu. 

function [ raising_time, falling_time, period ] = process_data( data, fs ) 

%PROCESS_DATA function that process EKG measured data 

%   Raising and falling time are in ms. 

RAISING_SPEED_DETECT = 1; 

FALLING_SPEED_DETECT = -0.001; 

STEADY_SPEED_DETECT = 0.1; 

SIGNAL_LOVALUE_DETECT = 0.1; 

SIGNAL_UPVALUE_DETECT = max(data)/2; 

 

data_diff = diff(data); 

shot_samples = [];  %Init array for shot samples 

falling_edge_samples = [];  %Init array for falling edge samples 

raising_edge_samples = [];  %Init array for raising edge samples 

raising = false; 

falling = false; 

steady = false; 

 

for i=1:(length(data)-1) 

if(data_diff(i) > RAISING_SPEED_DETECT) 

raising = true; 

raising_start = i; 

end; 

 

if((data_diff(i) < STEADY_SPEED_DETECT) && (raising == true) && (data(i-1) > 

SIGNAL_UPVALUE_DETECT)) %Signal is steady and high 

raising = false; 

steady = true; 

shot_samples = [shot_samples, i-1]; %Save sample from the top of the peak 

raising_edge_samples = [raising_edge_samples, [raising_start; i-1]];  %Add raising edge span samples 

end; 

 

if((data_diff(i) < FALLING_SPEED_DETECT) && (steady == true)) %If signal reached top and now 

is falling start measuring falling time 

steady = false; 

falling = true; 

falling_start = i; 

end; 

 

if((falling == true) && (data(i) < SIGNAL_LOVALUE_DETECT)) %Signal's falling speed is below 

limit and value is also below limit 

falling = false; 

falling_edge_samples = [falling_edge_samples, [falling_start; i]];  %Add falling edge span samples 

end; 

end; 

 



 

 

falling_edge_time = []; %Allocate variable for falling edge times 

raising_edge_time = []; %Allocate variable for raising edge times 

for i=1:length(shot_samples) %Save raising and falling times 

    ft_diff = (falling_edge_samples(2, i) - falling_edge_samples(1, i))/(fs/1000); 

    rt_diff = (raising_edge_samples(2, i) - raising_edge_samples(1, i))/(fs/1000); 

    falling_edge_time = [falling_edge_time, ft_diff]; 

    raising_edge_time = [raising_edge_time, rt_diff]; 

end; 

 

raising_time = raising_edge_time;   %In ms 

falling_time = falling_edge_time;   %In ms 

period = shot_samples/fs;           %In s 

 

 



 

 

Příloha II – Zdrojový kód uţivatelského rozhraní programu stimulmetr. 

function varargout = stimulmetr(varargin) 

% GUI M-file for gui.fig 

%      GUI, by itself, creates a new GUI or raises the existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = GUI returns the handle to a new GUI or the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      GUI('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 

%      function named CALLBACK in GUI.M with the given input arguments. 

% 

%      GUI('Property','Value',...) creates a new GUI or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 

%      applied to the GUI before gui_OpeningFcn gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes property application 

%      stop.  All inputs are passed to gui_OpeningFcn via varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

 

% Edit the above text to modify the response to help gui 

 

% Last Modified by GUIDE v2.5 07-May-2010 22:52:06 

 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @gui_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @gui_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

% --- Executes just before gui is made visible. 



 

 

function gui_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to gui (see VARARGIN) 

global ekg_gen; 

 

% Choose default command line output for gui 

handles.output = hObject; 

 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

 

ekg_gen = 0; 

 

% UIWAIT makes gui wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

 

 

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = gui_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global data t data_ekg t_ekg fs ekg_gen shots_times data_out counter tim ao; 

 

axes(handles.axes2); 

cla; 

 

acqusition_time = str2num(get(handles.edit1, 'String')); %Data time to acquire in seconds (set to inf to 

continually acquire data) 

% --- Setting up device --- 

daqregister('nidaq'); 

ai = analoginput('nidaq', 'Dev1'); 

%ao = analogoutput('nidaq','Dev1'); 

 

daqhwinfo(ai)   %Print out some info about hw 

addchannel(ai,0); %Add to channels for measurement 



 

 

%addchannel(ao,0); %Add outpu channel for EKG waves output 

set(ai, 'SampleRate', 10000);   %Set sample rate to max for 3channels 

%set(ao, 'SampleRate', 150); %Output as well 

set(ai,'TriggerType', 'Immediate'); 

acq_samples = get(ai, 'SampleRate')*acqusition_time; 

if(acqusition_time == inf)  

    acq_samples = inf;  

end; 

set(ai,'SamplesPerTrigger',acq_samples) %Set number of samples to acquire 

 

% --- Acquiring data --- 

if(ekg_gen == 1) 

    %tim = timer('Period', 0.01, 'TasksToExecute', 501, 'ExecutionMode', 'fixedDelay'); 

    %set(tim,'TimerFcn', 'gui(''dataoutfcn'')') 

    %counter = 1; 

    start(ai)   %Start analog input 

    %start(tim)    %Start output timer up 

else 

    start(ai); %Only acquire data 

end; 

wait(ai, acqusition_time + 3);   %Wait until got the data 

data = getdata(ai); 

fs = get(ai, 'SampleRate'); 

t = (0:(length(data)-1))/fs; 

plot(t, data); 

xlabel('t [s]'); 

ylabel('U [V]'); 

[raising_times, falling_times, shots_times] = process_data(data, fs); 

 

% --- Displaying data --- 

periods = diff(shots_times); 

table_data = [transp(shots_times), transp([periods, 0]), transp(raising_times), transp(falling_times)]; 

set(handles.uitable1, 'Data', table_data); 

 

% --- Data to workspace --- 

assignin('base', 'data', data); 

 

% -------------------------------------------------------------------- 

function dataoutfcn() 

global counter tim data_ekg ao data_ekg_A; 

 

putsample(ao, abs(data_ekg_A(counter))); %Data na vystup 

counter = counter + 1; 

if counter == 500 

    stop(tim) 

    delete(tim) 

end; 

 



 

 

% -------------------------------------------------------------------- 

function FileMenu_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to FileMenu (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

 

% -------------------------------------------------------------------- 

function OpenMenuItem_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to OpenMenuItem (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

file = uigetfile('*.fig'); 

if ~isequal(file, 0) 

    open(file); 

end 

 

% -------------------------------------------------------------------- 

function PrintMenuItem_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to PrintMenuItem (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

printdlg(handles.figure1) 

 

% -------------------------------------------------------------------- 

function CloseMenuItem_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to CloseMenuItem (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

selection = questdlg(['Opravdu chcete zavřít ' get(handles.figure1,'Name') '?'],... 

                     ['Opravdu chcete zavřít ' get(handles.figure1,'Name') '...'],... 

                     'Ano','Ne','Ano'); 

if strcmp(selection,'Ne') 

    return; 

end 

 

delete(handles.figure1) 

 

 

% --- Executes on selection change in popupmenu1. 

function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to popupmenu1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Hints: contents = get(hObject,'String') returns popupmenu1 contents as cell array 

%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu1 

 



 

 

function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

 

function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a double 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

 

function edit_raising_edge_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_raising_edge (see GCBO) 



 

 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_raising_edge as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_raising_edge as a double 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit_raising_edge_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_raising_edge (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

 

function edit_falling_edge_Callback(hObject, 

 eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_falling_edge (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_falling_edge as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_falling_edge as a double 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit_falling_edge_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_falling_edge (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

% --- Executes when selected cell(s) is changed in uitable1. 

function uitable1_CellSelectionCallback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to uitable1 (see GCBO) 

% eventdata  structure with the following fields (see UITABLE) 



 

 

% Indices: row and column indices of the cell(s) currently selecteds 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

 

function edit_period_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_period (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_period as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_period as a double 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit_period_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_period (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

% --- Executes on button press in pushbutton_deviation. 

function pushbutton_deviation_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_deviation (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global shots_times; 

 

period_times = diff(shots_times); 

period_avg = sum(period_times)/length(period_times) 

period_diffs = period_times - period_avg 

bar(0:length(period_diffs)-1, period_diffs); 

xlabel('Perioda vzorků [n+1 - n]'); 

ylabel('t [s]'); 

title('Odchylka period mezi pulsy vůči průměrné hodnotě period') 

legend('Odchylka [s]') 

 

%shots_avg = sum(data(shots_times*fs))/length(shots_times) 

%shots_diff = data(shots_times*fs) - shots_avg 

%xlabel('f (s)'); 

%ylabel('u (V)'); 

 

% --- Executes on button press in pushbutton_graph. 



 

 

function pushbutton_graph_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_graph (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global data t; 

 

plot(t, data); 

xlabel('t [s]'); 

ylabel('U [V]'); 

 

 

% --- Executes on button press in checkbox_ekg_gen. 

function checkbox_ekg_gen_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to checkbox_ekg_gen (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox_ekg_gen 

global ekg_gen; 

ekg_gen = get(handles.checkbox_ekg_gen, 'Value'); 

 

% --- Executes on button press in pushbutton_load_ekg. 

function pushbutton_load_ekg_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_load_ekg (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global ekg_gen data_ekg t_ekg; 

if(ekg_gen == 1) 

    [ekg_file, filepath] = uigetfile('../*.ekg') 

end; 

 

 

% nacist knihovnu 

s = warning('OFF','MATLAB:javaclasspath:duplicateEntry'); 

javaaddpath dashekg.jar 

warning(s); 

ekg_importer = cz.sedaha.dash.EKGImport; 

 

% otevrit EKG zaznam 

if (ekg_importer.open([filepath, ekg_file])); 

 

    % precist parametry EKG 

    channel_count = ekg_importer.getChannelCount; 

    sample_rate = ekg_importer.getSampleRate; 

    sample_count = ekg_importer.getSampleCount; 

    channels = ekg_importer.getChannels; % 7=>EKG-I, 8=>EKG-II, 9=>EKG-III, 10=>EKG-V1 

     

    % precist cely EKG zaznam 



 

 

    data_ekg = ekg_importer.getSamples; 

     

    % precist jen cast EKG zaznamu 

    %data = ekg_importer.getSamples(0,sample_count); 

     

    % uzavrit EKG zaznam 

    ekg_importer.close; 

end; 

 

% odstranit knihovnu 

clear ekg_importer 

 

t_ekg = (0:(sample_count-1))/sample_rate; 

 

figure(); 

for i=1:length(data_ekg(1,:)) 

    subplot(length(data_ekg(1,:)),1,i) 

    plot(t_ekg, data_ekg(:,i)); 

end; 

assignin('base', 'data_ekg', data_ekg); 

 

 

% --- Executes on button press in pushbutton_load_ekg_2. 

function pushbutton_load_ekg_2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_load_ekg_2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global ekg_gen data_ekg t_ekg data_ekg_A; 

if(ekg_gen == 1) 

    [ekg_file, filepath] = uigetfile('../*.dat'); 

end; 

 

file_ekg = fopen([filepath, ekg_file], 'r'); 

ekg_file_header = [ekg_file(1:length(ekg_file)-3), 'hea'];   %Load the header file 

file_ekg_header = fopen([filepath, ekg_file_header], 'r'); 

 

header_data = str2num(fgetl(file_ekg_header)); 

data_len = header_data(4); 

sample_rate = header_data(3); 

header_data = fgetl(file_ekg_header) 

i = 1; 

while ~isspace(header_data(length(header_data) - i)) 

    i = i + 1; 

end; 

i 

el_A_name = header_data(length(header_data) - i:length(header_data)); 

 

header_data = fgetl(file_ekg_header); 



 

 

i = 1; 

while ~isspace(header_data(length(header_data) - i)) 

    i = i + 1; 

end; 

el_B_name = header_data(length(header_data) - i:length(header_data)); 

 

 

 

fseek(file_ekg, 0, 'bof'); 

data_ekg_A = []; 

data_ekg_B = []; 

while length(data_ekg_A) < 10000 

    data_ekg_byte_A = dec2hex(fread(file_ekg, 1)); 

    data_ekg_byte_AB = dec2hex(fread(file_ekg, 1)); 

    data_ekg_byte_B = dec2hex(fread(file_ekg, 1)); 

    data_ekg_byte_A = [data_ekg_byte_AB(2), data_ekg_byte_A]; 

    data_ekg_byte_B = [data_ekg_byte_AB(1), data_ekg_byte_B]; 

    data_ekg_A = [data_ekg_A, ((hex2dec(data_ekg_byte_A)/4095)*20)-10]; 

    data_ekg_B = [data_ekg_B, ((hex2dec(data_ekg_byte_B)/4095)*20)-10]; 

end; 

 

assignin('base', 'data_ekg_a', data_ekg_A); 

assignin('base', 'data_ekg_b', data_ekg_B); 

 

t = [0:length(data_ekg_A)-1]/sample_rate; 

 

figure(); 

subplot(2,1,1) 

plot(t, data_ekg_A); 

xlabel('t [s]'); 

ylabel('U [mV]'); 

title(['Svod ', el_A_name]); 

 

subplot(2,1,2) 

plot(t, data_ekg_B); 

xlabel('t [s]'); 

ylabel('U [mV]'); 

title(['Svod ', el_B_name]); 

 

 


