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Abstrakt 

Cíl této bakalářské práce je zhotovení laboratorní úlohy, která se provádí na ultrazvuko-

vém diagnostickém přístroji Hemosonic 100. Tato laboratorní úloha je vytvořena za účelem 

osnovy, podle nichž by se měli studenti řídit při práci s přístrojem Hemosonic 100. 

V laboratorní úloze si studenti vyzkouší principy ultrazvuku a hlavně měření průtoku pomocí 

pulsního Dopplerova jevu. Kvůli této problematice je sestaven fantom, který simuluje hemody-

namické parametry, aby si studenti mohli prakticky vyzkoušet jak pracovat a měřit s trans-

esofageální sondou přístroje Hemosonic 100. Dále se studenti dozví, co je podstatné a nezbytné 

při tomto měření. Dalším úkolem studentů je seznámení se s další mi modely simulátorů a dal-

šími hemodynamickými monitorovacími přístroji, zjistit jejich parametry atd.  

 

Klíčová slova 

Srdeční výdej, ultrazvuk, Dopplerův jev, hemodynamické parametry. 

 

Abstract 

The aim of this thesis is a fabrication laboratory task that is performed on an ultrasonic 

diagnostic apparatus Hemosonic 100th This laboratory task is created to outline, according to 

which students should follow when using the device Hemosonic 100th In the lab, students tested 

principles of ultrasonic flow measurement, and especially by pulsed Doppler. Because this issue 

is compiled phantom that simulates the hemodynamic parameters, so that students can practice 

how to work and try to measure the trans-esophageal probe apparatus Hemosonic 100th In addi-

tion, students learn what is essential and necessary in this measurement. Another task of the 

students are familiar with my other models of simulators and other haemodynamic monitoring 

device to determine their parameters, etc 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

UZ ultrazvuk  

UZV ultrazvukové vlnění 

TI tepelný index 

TM doba pohybu (time motion) 

PC počítač 

CO srdeční výdej (Cardiac output) 

HR tepová frekvence (heart rate) 

SV tepový objem (stroke volume) 

ABF aortální průtok (aortal blood flow) 

Acc akcelerace  

PV špičková rychlost (peak velocity) 

LVETi ejekční čas levé komory (left ventricular ejection time) 

TSVRa totální sytémová vaskulární resistence (total systematic vascular resistence aor-
tic) 

TSVR totální sytémová vaskulární resistence (total systematic vascular resistence) 

MAP střední arteriální tlak (mean arterial preasrure) 

MV minutový objem (minute volume) 
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1 Úvod 
Ultrazvuk, který využíváme při měření srdečního výdeje, je vyšetřovací metoda, která je 

neinvazivní a bezbolestná. Tato metoda pracuje na principu odrazu ultrazvukového signálu, který 

je vysílán ultrazvukovým měničem, od lidské tkáně a dále je snímán za pomocí ultrazvukového 

čidla. Frekvenční spektrum ultrazvuku se nachází v rozmezí mezi 20 kHz až 1 GHz. 

S ultrazvukem úzce souvisí pulsní Dopplerův jev, což je posuv frekvenčního spektra elektromag-

netického vlnění, které je vysíláno pohybujícím se zdrojem a snímáno nepohybujícím čidlem. 

Tato metoda se využívá pro měření srdečního výdeje, kde se odráží ultrazvukové vlnění od pohy-

bujících se krevních částic. Srdeční výdej je tedy minutový srdeční výdej, který je u dospělého 

jedince 5,5 l/min. Měří se pomocí pulsní Dopplerovy metody, jak už bylo výše řečeno, ale také 

pomocí termodiluční metody, metody barvivové diluce a Fickovy metody. Tyto poslední metody 

jsou invazivní, ale více přesné, než měření pomocí ultrazvuku. 
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2 Fyzikální podstata ultrazvuku  

2.1 Ultrazvukové vlnění  

Ultrazvuk se řadí mezi mechanické akustické vlnění, jehož frekvenční spektrum se nachází 

mezi 20 kHz až 1 GHz. Ultrazvukové vlnění se nejlépe šíři v pevném a kapalném prostředí, nao-

pak v plynném prostředí se velmi špatně šíří. Šíří se tedy prostřednictvím jejich částic, které jsou 

rozkmitány kolem rovnovážné polohy. Rozkmitané částice pomocí atomových vazeb rozkmitají 

sousedící částice, tím jim předají energii, čímž dochází k šíření kmitů.[1] 

Ultrazvuk se může šířit v prostředí dvěma různými typy vln. Jedno z nich se nazývá podél-

né vlnění, kdy částice kmitají ve směru šíření ultrazvukové vlny. Tím druhým typem je vlnění 

příčné, tj. kdy částice kmitají kolmo ke směru šíření ultrazvukové vlny.[1] 

 

Obr. 2.1.1 a) Podélné vlnění, b) Příčné vlnění[17] 

 

Vzdálenosti dvou nejbližších částic, které kmitají se stejnou fází, říkáme vlnová délka. 

Značí se λ a je dána poměrem rychlosti šíření ultrazvuku a jeho frekvence:[1] 

 

λ cf     m; m · s , Hz 1  

 

Souhrn všech bodů, které kmitají se stejnou fází, tvoří vlnoplochu. Rozlišujeme dva 

typy vlnoploch a to kulová a rovinná.[1] 
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2.2 Odraz a lom ultrazvuku  

Ultrazvukové vlnění pokut dopadne na rozhraní dvou prostředí, které mají odlišný akustic-

ký odpor, část vlnění prochází skrz a část se odrazí. Tento jev nastává jedině tehdy, pokut rozmě-

ry rozhraní jsou větší než vlnová délka určitého ultrazvukového vlnění.[1] 

 

 

Obr 2.2.1 Odraz a lom ultrazvuku[1] 

 

 Pro odraz a lom ultrazvuku platí vzorec: 

n cc sinαsinβ 1  

 

 n12……index lomu 

 c1, c2…rychlosti šíření ultrazvukového vlnění 

 α……..úhel dopadu, který se rovná úhlu odrazu 

 β……..úhel lomu 
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2.3 Akustické parametry prostředí 

Parametry prostředí, z hlediska ultrazvuku, jsou rychlost šíření vln, akustický odpor, rych-

lost kmitání částic kolem rovnovážné polohy a činitel absorpce. Ultrazvuk se šíří konstantní rych-

lostí v homogenním prostředí, která je závislá na fyzikálních vlastnostech a teplotě prostředí.[]  

Rychlost šíření v kapalinách a plynech je dána vzorcem: 

 

c Eρ      m · s; Pa, kg · m 1  

 

 E…adiabatický modul pružnosti 

 ρ…hustota prostředí 

 

Ultrazvuková vlna má tím vetší rychlost, čím je větší hustota prostředí, ve kterém se šíří. 

Z toho vyplývá, že ultrazvuk se šíří nejrychleji v pevných látkách a nejpomaleji v plynech.[1] 

 Akustický odpor prostředí se dá spočítat jako poměr akustického tlaku a rychlosti kmitání 

částic prostředí: 

 

z pv   Ns · m ; Pa, m · s 1  

 

Ze vzorečku teda vyplývá, že pevné látky mají největší akustický odpor a plynné látky 

nejmenší.[1] 
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2.4 Akustické veličiny 

Mezi akustické veličiny řadíme akustický tlak, akustický výkon a intenzita vlnění. Při šíře-

ní ultrazvuku vznikají střídavě místa zhuštěná a zředěná. Z tohoto poznatku vyplývá, že akustický 

tlak je tlakem střídavým, který je superponovaný na tlak hydrostatický.[1] 

Intenzita vlnění je množství akustické energie, procházející kolmou plochou na paprsek ul-

trazvukového vlnění a je dána součinem akustického tlaku a rychlosti vlnění: 

 

I p · v   W · m ; Pa, m · s 1  

 

Intenzita ultrazvukového vlnění klesá se vzdáleností. Tento jev nazýváme útlumem. Zná-

me-li intenzitu v počátku I0 a činitel absorpce dokážeme spočítat intenzitu Ix ve vzdálenosti x od 

počátku homogenního prostředí: 

 

I I · e · ·    W · m ;  W · m , dB · m , m 1  
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3 Interakce ultrazvuku se živou tkání 
Interakcí rozumíme jako vzájemné ovlivňování. V této kapitole se tedy budeme zabývat 

vzájemným ovlivňováním mezi ultrazvukem a živou tkání organismu. Pokut se tedy živý orga-

nismus nachází v místě působení ultrazvukového vlnění, znamená to, že organismus působí také 

na ultrazvukové vlnění. Toto vzájemné ovlivňování rozdělujeme na pasivní a aktivní.[2] 

 

3.1 Pasivní a aktivní interakce  

Pasivní interakce je proces, kdy živá tkáň mění vlastnosti ultrazvukového vlnění, za pomo-

ci svých fyzikálních vlastností. Při tomto procesu se mění především fáze a amplituda ultrazvu-

kového vlnění. Tyto změny jsme schopni analyzovat a mohou nám tedy poskytnout informaci o 

akustických vlastnostech a anatomické struktuře živé tkáně.[2] 

Aktivní interakce je jev, při kterém ultrazvuková energie, která je pohlcena živou tkaní, 

vyvolá v této tkáni určité změny. Účinky těchto změn můžeme rozdělit na primární a sekundární. 

Primární účinky jsou vyvolány bezprostředním mechanickým působením ultrazvukového vlnění. 

Sekundární účinky jsou účinky, které souvisejí s působením jiných typů energií, na které se me-

chanická energie přeměnila (např. tepelná energie).[2] 

Všechny tyto účinky, které byly výše řečeny, jsou přímo-úměrné na intenzitě, délce půso-

bení a také na frekvenci působícího ultrazvukového vlnění. To znamená, že tyto účinky jsou tím 

větší, čím je větší intenzita, frekvence a délka působení tohoto vlnění. Dále také tyto interakce 

ovlivňují další faktory a to stupeň prokrvení, citlivost a teplota tkáně, která je vystavena účinkům 

ultrazvukového vlnění.[2] 
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3.2 Šíření ultrazvuku v tkáních  

Akustické vlastnosti živé tkáně jsou především ovlivněny její nehomogenitou a to jak mik-

roskopickou tak také makroskopickou. Ultrazvukové vlnění se šíří rychlostí v měkkých tkáních 

v rozmezí mezi 1450 – 1650 m·s-1. Největší rychlosti dosahuje ultrazvukové vlnění v kostech a 

nejmenší v plicích, což je zapříčiněno výskytem plynů.[2] 

Prostředí 

(37°) 

Rychlost šíření 

c[m·s-1] 

Činitel absorpce 

α[dB·m-1·MHz-1] 

% UZ prošlého 

vrstvou 1 cm 

vzduch 330  6,3 

tuk 1450 60 86 

voda 1540  100 

mozek 1541 90 82 

krev 1570 17 96 

svaly 1585 12 80 

lebeční kost 2700 1300 5 

Tab. 3.2.1: Rychlost šíření, činitel absorpce a procento prošlého ultrazvukového vlnění pro vy-

braná prostředí.[2] 

 

3.3 Intenzity ultrazvuku využívané v diagnostice  

Použití ultrazvuku v diagnostice je jedna z nejméně nebezpečných diagnostických metod, i 

přesto přináší určitá rizika. Pomocí výzkumných testů, které zkoumaly působení ultrazvuku na 

živé tkáně, bylo zjištěno, že ve frekvenčním pásmu 1 – 20 MHz nevyvolají intenzity nižší než 1 

kW·m-2 žádné podstatné změny.[2]  

V ultrazvukové diagnostice byl proto zaveden tak zvaný mechanický index (zkráceně MI), 

který je mezinárodně využíván jako ukazatel ultrazvukového vlnění. Mechanický index se tedy 

vypočítá jako podíl vrcholové hodnoty akustického tlaku a druhé mocniny frekvence ultrazvuku. 

Výsledkem je hodnota, jejichž velikost se nachází mezi 0 – 2.[2] 
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Typ tkáně MI maximální 

periferní cévy 1,9 

srdce 1,9 

oko 0,2 

fetus 1,9 

Tab. 3.3.1 Maximální výkonové limity[2] 

 

Dále byl zaveden další index a to tepelný (zkráceně TI), který udává celkový nastavený 

výkon, který zvýší teplotu tkáně o 1°C. Tato hodnota se liší pro jednotlivé typy tkání, tak jí rozdě-

lujeme pouze na tepelný index měkkých tkání a kostní tepelný index. Hodnota tepelného indexu 

nabývá hodnot mezi 0,1 – 4.[2] 
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4 Generování ultrazvukové vlny 
Ultrazvukovou vlnu lze generovat mnoha fyzikálními principy. Teoreticky lze jí generovat 

každým postupem, který dokáže vyvolat elastickou deformaci v použitém materiálu. V této pro-

blematice je nejčastěji v praxi používán piezoelektrický měnič. Měnič pracuje na principu přemě-

ny elektrické energie krystalu na mechanickou deformační energii, což je takzvaný přímý piezoe-

lektrický jev. Děj opačný takzvaný nepřímý piezoelektrický jev je přeměna deformační mecha-

nické energie na elektrickou. Proto tento jev využíváme při příjmu ultrazvukového vlnění.[3]  

Nejčastěji používaným materiálem při konstrukci piezoelektrických měničů pro ultrasono-

grafii jsou používány polykrystalické keramické piezoelektrika. Jeho výhody jsou vysoká dielek-

trická konstanta, mechanická odolnost a vysoká účinnost konverze mezi elektrickou a mechanic-

kou energií. Pro speciální účely (konstrukce katetrizačních sond) jsou používány feroelektrické 

polymerové fólie, protože jsou schopny vytvářet vlnění o frekvenci až 500 MHz.[3] 

Prostor, který je vystaven ultrazvukovému vlnění z měniče, je vyjádřen pomocí směrové 

charakteristiky. Její tvar je závislý na vice činitelích, které jsou převážně poměr rozměrů měniče 

k vlnové délce λ a tvar měniče. Dále prostor, který je vystaven ultrazvukovému vlnění, můžeme 

rozdělit na dvě části. Tyto části jsou blízké a vzdálené pole.[3] 

Blízké pole, které popsal pan Fresnel, takzvaná Fresnelova oblast se vyznačuje složitými 

fázovými a amplitudovými poměry. Tvar Fresnelovy oblasti je téměř totožný s tvarem ultrazvu-

kového měniče, což znamená nerozbíhavost ultrazvukového svazku. Délka tohoto pole lze spočí-

tat, pokut uvažujeme, že vlnová délka má zanedbatelnou délku oproti průřezu měniče: [3] 

 

κ  D4 · λ 3  

  



 

13 

 

Vzdálené pole, neboli Frauenhoferovo, je charakterizováno rozbíhavostí svazku, kde klesá 

tlak rovnoměrně se vzdáleností na ose zdroje. Lze vypočítat úhel otevření pro měnič tvaru kruhu: 

[3] 

sin 1,22 · λD 3  

 

Z toho vzorce jasně vyplívá, že čím bude poměr mezi hodnotami λ a D vyšší, tím charakte-

ristika kruhového měniče bude směrovější.[3] 

 

Obr. 4.1 Blízké a vzdálené pole ultrazvukového měniče [3] 
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5 Druhy zobrazení  

5.1 M-mód  

Toto zobrazení se používá hlavně v kardiologii, protože M-mód dokáže zobrazovat a sle-

dovat rychlost pohybu jednotlivých struktur (srdeční chlopně) a to v reálném čase. [3] 

Princip této metody je ultrazvuková vlna, která se odráží od pohyblivé struktury a lze pak 

tento pohyb sledovat pomocí časové osy na monitoru jako změnu pozice odpovídajícího echa. 

Když zápis určitých změn polohy odrazu UZV rozvedeme v čase, vznikne nám TM zobrazení.[3] 

 

  

 Obr 4.1.1 Zobrazení pohybu aorty [3] 

 

5.2 Dopplerovské zobrazení  

Toto zobrazení nám umožňuje vizualizaci krevního průtoku v cévním systému. To-

to zobrazení využívá Dopplerova jevu, což je odraz UZV od putujících částic krve.[3] 

Dopplerův jev je tedy posuv frekvenčního spektra elektromagnetického vlnění, které je vy-

síláno pohybujícím se zdrojem a přijímáno nepohybujícím se snímačem. Podstatu tohoto jevu 

pochopíme pomocí obrázku 4.2.1. V tomto obrázku je písmenkem B označen přijímač a písmen-

kem Q je označen zdroj ultrazvukového vlnění. Soustředné kružnice nám znázorňují lokální ma-

xima UZV.[3] 



 

15 

 

V první situaci vidíme pohyb zdroje od snímače, tím dojde k zvětšení vzdálenosti mezi lo-

kálními maximy relativně k pozici snímače. Tím nám snímač pak detekuje prodloužení délky vln 

a snížení frekvence vlnění.[3]  

Prostřední situace znázorňuje snímač a zdroj bez pohybu. To má za důsledek, že snímač 

detekuje konstantní frekvenci a tím pádem taky stejnou vzdálenost od lokálních maxim ultrazvu-

kového vlnění.[3] 

Poslední situace je obdobná jako u první. Zdroj se pohybuje směrem ke snímači, což má za 

následek zkrácení délky a zvýšení frekvence vlnění.[3] 

  

Obr 4.2.1 Znázornění Dopplerova jevu[17] 

Pomocí vzorce dokážeme spočítat frekvenci fE ultrazvuku, které je vysíláno 

z pohybujícího se zdroje a detekováno nepohybujícím se zdrojem: 

f f · 1 vc 3  

Zde hodnota f0 zastupuje frekvenci, kterou je UZV vysílán, c je rychlost šíření UZV 

v daném prostředí a zkratka v značí rychlost pohybu zdroje relativně k snímači.[3] 
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Obr 4.2.2 Schéma dopplerovského měření rychlosti průtoku krve[17] 
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6 Měření srdečního výdeje 
Srdeční výdej je objemový průtok krve, který srdce vytlačí do krevního oběhu. Celosvětově 

se udává v litrech za minutu, proto se mu také jinak říká jako minutový srdeční výdej a označuje 

se zkratkou CO, což je odvozeno z angličtiny (cardiac output). V některé literatuře nalezneme 

zkratku MV, což je také odvozeno z angličtiny (minute volume). U dospělého člověka, který váží 

70 kg, se CO pohybuje okolo 5,5 l·m-1. Tato hodnota je velice důležitým hemodynamickým pa-

rametrem, který nám umožní určit tepový objem, plicní a systémový cévní odpor. Metody, pomo-

cí kterých měříme CO, jsou barvivová diluce, termodiluční metoda, Fickova metoda a ultrazvu-

ková metoda.[4,5] 

 

6.1 Metoda barvivové diluce  

Metoda barvivové diluce je metodou invazivní. Je při ní nutnost katetrizace a patří mezi in-

dikátorové metody. To znamená, že pomocí pulmonálního katétru je do plícnice zavedeno něko-

lik gramů indokyanidové zeleně, která je zředěna roztokem NaCl. Tato látka je pro tělo pacienta 

neškodná a z těla je vyloučena pomocí ledvinového systému. Dále je krev nasávána z brachiální 

nebo femorální tepny čerpadlem s konstantním průtokem a poté krev prochází měřící kyvetou 

absorpčního fotometru, kde je měřena koncentrace barviva v krvi.[] 

Průměrnou hodnotu CO vypočteme pomocí vzorečku: 

CO 60 · V
c t dt 4  

 CO [L·min-1]….minutový srdeční výdej 

 ci  [-]…………koncentrace barviva v krvi 

 tm  [s]…………doba měření 

 Vi  [m3]…….....objem vstříknutého barviva 

 t [s]…………čas 

Časové závislosti koncentrace barviva říkáme diluční křivka. Ideální průběh této křivky je 

nejprve strmý růst a po dosáhnutí maximální koncentrace barviva nastává exponenciální pokles 

až na hodnotu nula. U reálné křivky nedochází k úplnému poklesu, protože se barvivo vrací po-
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mocí malého krevního oběhu zpátky do velkého oběhu a poté zase prochází místem měření. Kvůli 

této skutečnosti musíme ideální křivku odhadnout. Realizujeme to způsobem, že od místa kdy 

diluční křivka klesne pod koncentraci 30%, od naměřené maximální hodnoty, ignorována.[5] 

Metoda barvivové diluce je kvůli své přesnosti považována za referenční metodu. Další 

výhodou je snadné rozpoznání zkratu mezi srdečními komorami, protože se velká část barviva 

dostane do velkého oběhu přes tento zkrat a tím nám vznikne rozdílná křivka jak je vidět na ob-

rázku 5.1.1.[4,5] 

 

    

   Obr 5.1.1 Diluční křivka[4] 
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6.2 Termodiluční metoda  

Termodiluční metoda stejně jako metoda barvivové diluce patří mezi takzvané indikátorové 

metody. Hodnota CO, která je naměřená, není okamžitá, ale průměrná za dobu měření. Měření je 

realizováno za pomoci Swanova-Ganzova katétru, který je zaveden přes žilní systém, pravou 

srdeční síň a komoru do plicní tepny. Poté je distálním vstupem katétru vstříknuta ochlazená in-

dikátorová tekutina do pravé síně. Tím se sníží teplota krve v tomto místě, která pak putuje do 

plicní tepny, kde její teplotu snímáme termistorem, který je umístěn na konci katétru.[4,5]  

Závislost snímané teploty na čase t  v místě snímání nazýváme termodiluční křivkou. Ta 

je zobrazena na obrázku 4.2.1. Průměrný minutový srdeční výdej můžeme spočítat pomocí vzo-

rečku: 

CO 60 · k · ρ · cρ · c · V1t · t dt 5  

CO [L·min-1]….minutový srdeční výdej 

  [°C]……….teplota v místě měření 

  [°C]……….teplota krve 

  [°C]……….teplota indikátoru 

t [s]…………čas 

 tm [s]…………celkový čas měření 

  [kg·m-3]…...hustota krve 

  [kg·m-3]…...hustota indikátoru 

  [J·kg-1·K-1]..měrná tepelná kapacita krve 

 c  [J·kg-1·K-1]..měrná tepelná kapacita indikátoru 

k [-]…………korelační faktor katétru¨¨ 

Indikátorová tekutina je 5% roztok glukózy, která je zchlazená na teplotu 4°C. Ko-

rekční faktor  nám udává výrobce katétru a ten zohledňuje ohřátí indikátoru, který se 

v něm zahřeje při průchodu katétrem od okolní proudící krve. Hodnota korekčního fakto-

ru se pohybuje okolo 0,5 – 0,9, podle toho z jakého materiálu je katétr vyroben, nebo 

jakou tloušťku mají stěny katétru atd.[5] 
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Měření CO pomocí termodiluční metody se provádí 3 – 6 krát a poté se stanoví jeho prů-

měrná hodnota. Tyto jednotlivé naměřené hodnoty by se neměly lišit vice jak o 10%. Pokut není 

plynulé vstříknutí indikátoru, dochází ke snímání deformované křivky. Tím je naměřená hodnota 

CO špatná. To znamená opakování měření.[4,5] 

  

Obr 4.2.1 Termodiluční křivka[4] 

  



 

21 

 

 

Obr 4.2.2 Měření srdečního výdeje termodiluční metodou[5] 
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6.3 Fickova metoda 

Ficková metoda počítá s faktem, že množství kyslíku, které je přijato organismem, je závis-

lé na CO, což je i tedy průtok plícemi. Dále lze také zjistit množství přijatého kyslíku pomocí 

změření koncentrace kyslíku v arteriální krvi a ve smíšené žilní krvi, pokud známe průtok krve, 

neboli CO. Pomocí této skutečnosti dokážeme spočítat CO tímto vzorečkem: 

 

CO VCaO CvO 4  

 

CO [l·min-1]…..minutový srdeční výdej 

 V  [l·min-1]…..objem kyslíku přijatý za jednotku času 

 CaO  [-]………….koncentrace O2 v arteriální krvi 

 CvO  [-]………….koncentrace O2 ve smíšené žilní krvi 

 

Zdravý člověk má hodnotu objemu O2, který je přijat organismem za čas, je okolo 250 

mL·min-1. Tuto hodnotu měříme prostřednictvím měření koncentrace O2 v dechových plynech při 

výdechu a nádechu a současně průtoku vzduchu do plic, popřípadě z plic. Největším problémem 

je správné změření koncentrace kyslíku CaO  a CvO , protože tyto hodnoty závisejí na parciálním 

tlaku kyslíku v krvi a množství hemoglobinu. Je tedy nutné, při určováni těchto koncentrací, pro-

vést odběr arteriální a smíšené žilní krve, ze kterých pak jsme schopni určit koncentraci O2.[4,5] 

Fickova metoda se kvůli nutnosti odběru a analýzy vzorků arteriální a smíšené žilní krve v 

klinické praxi nepoužívá. Jinak je tato metoda považována za velice přesnou.[4,5] 
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6.4 Měření pomocí pulsního Dopplera 

Toto meření využívá stejný krystal pro vysílání i přijímaní signálu. Rytmus vysílání se na-
zývá opakovací frekvence. Je určeno pro stanovení rychlosti proudění kapaliny. Opakovací frek-
vence má určitou horní mez. Tato mez je omezená časem potřebným k navrácení signálu, který 
byl vyslán krystalem, zpět k měniči. Maximální měřitelná rychlost v určité hloubce je závislá na 
vysílací frekvenci UZV vyslaného sondou. Čím nižší je frekvence UZV, tím vyšši rychlost průto-
ku lze meřit. [8] 

Tím že je UZV vysílán v pulzech, je možné určit z jaké hlouky se UZV vrací. Místo kde se 
provádí měření se nazývá vzorkovací objem. Z fyzikálního hlediska je to tvar kapky. Dopplerov-
ským posuvem jde měřit pouze rychlost kapaliny v určitém místě, a aby byly hodnoty co nejpřes-
nější je nutnost mít průtok kapaliny a sondu v rovnoběžné poloze.[8] 

Protože na určení srdečního výdeje je nezbytné znát velikost dané cévy, tak k pulsnímu 
dopplerovskému zobrazéní je přidán M-mod, který měří vzdálenost proximální a distální strany 
cévy. Při měření se počítá s kruhovým průměrem. Nikdy nemůžene dosáhnout přesných výsledků 
CO pokud nemáme dobře změřený průřez cévy. Pomocí změření rychlosti průtoku, průřezu cévy 
a tepové frekvence jsme schopni hodnotu CO vypočíst podle vzorce: 

 

CO HR · SV 7  

 

CO [L·min-1]………….minutový srdeční výdej 

 HR  [počet tepů/min]…..tepová frekvence 

 SV [ml]……………….tepový objem 
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7 Měřící přístroj Hemosonic 100 

 

    Obr. 7.1: Meřící sestava Hemosonic 100 [http://anes.mmh.tw] 

 

7.1 Přepokládané užití přístroje 

Přístroj hemosonic 100 je diagnostickým a monitorovacím přistrojem, který umož-

ňuje lékařům a anesteziologům provádět tyto úkony: 

o Neinvazivní měření průtoku krve v descendentní aortě v realném čase u paci-

entů v intenzivní péči nebo u pacientů v anestezii. 

o Sledovat hemodynamický profil pacienta a jeho změny v reálném čase (tepo-

vá frekvence, srdeční výdej, tepový objem, srdeční arterialní tlak, kontraktili-

ta, atd). [9,10] 
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Hemodynamický profil je odvozen z naměřených základních hodnot, které jsou dá-

le zpracovávány za pomoci přístroje Hemosonic 100, za účelem výpočtu dalších hemo-

dynamických údajú.[9,10] 

Základní funkční části přístroje Hemosonic 100: 

o Měřič rychlosti průtoku, který pracuje na technologii puslního Dopplera. Ten-

to měříč je schopen přesně naměřit rychlost toku krve v descendentní části 

aorty. 

o Tarns-esofageální sonda s vestavěnými ultrazvukovými snímači. 

o Ultzazvukový scanner M-mode, který je určen pro naměření průměru aorty a 

pro detekci polohy a orientaci této sondy. 

o Software pro stanovení hemodynamického profilu, který je vypočten kombi-

nací kalkulovaných a naměřených dat.[9,10] 

Přístroj Hemosonic 100 po zavedení trans-esofageální sondy a nastevní do automa-

tického módu pracuje zcela automaticky.[9,10] 
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7.2 Akustický výstup 

Přiložené tabuky (uvedeny niže) poskytují maximální dostupné hodnoty akustického vý-

stupu trans-esofageální sondy, která pracuje v M-modu a pulsním dopplerovském módu. Tyto 

hodnoty jsou zpracovány ze středních hodnot získaných z braných reprezentantů produkce.[9,10] 

Hodnoty (in situ) jsou přepočítány opakujících se měření uskutečněných ve vodě se zdro-

jem, který simuluje akustické zeslabení v tkáních podle vzorce: 

I in situ I voda · exp. 0,069 · f · z 9  

fc [Hz]…..střední frekvence převodníku snody 

 z [mm]…měřená vzdálenost pro maximální signál 

 

Operační mod: M–mode 

 Model sondy: 200-018 

Maxomum Statistical Acoustic 
Output Limit 

MI Ispta3 Isppa3 

Maximum measurement unciertainty 15% 25% 25% 

X: Mean of the maximum values 0,41 0,63 63 

S: SD of the maxáimal values 0,09 0,23 20,5 

K: One-sides tolerance limits factor 1,54 1,54 1,54 

X+Ks: Maximum statical limits 0,55 0,98 94,7 

FDA: Pre-enactment limit values for 
cardiac use 

< 1,9 <430 <190 

Tab. 7.2.1: Statistické vyhodnocení akustického výstupu[9] 
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Operační mod: Pulsní doppler 

 Model sondy: 200-018 

Maxomum Statistical Acoustic 
Output Limit 

MI Ispta3 Isppa3 

Maximum measurement unciertainty 15% 25% 25% 

X: Mean of the maximum values 0,089 121 0,83 

S: SD of the maxáimal values 0,03 39,5 0,28 

K: One-sides tolerance limits factor 1,54 1,54 1,54 

X+Ks: Maximum statical limits 0,135 0,181 1,27 

FDA: Pre-enactment limit values for 
cardiac use 

< 1,9 <430 <190 

Tab. 7.2.2: Statistické vyhodnocení akustického výstupu [9] 

 

7.3 Rozsah parametrů 

Zobrazovací a měřící rozsahy diagnostického meřícího přístroje Hemosonic 100 jsou dy-

menzovány na abnormální nebo patologické průtoky krve, které můžou být určeny za účelem: 

o Zobrazení naměřených dat, které mohou obsahovat patologické nebo abnormální-

hodnoty 

o Vyloučení zobrazení klinických neinterpretovaných dat neboli hodnot.[9,10] 

 

7.3.1 Numerický rozsah parametrů 

Přístroj Hemosonic 100 znázorňuje na obrazovce 3/ Screen 3 hodnoty v omezeném rozsahu 

pro všechny parametry včetně mezí rozsahu. Tyto meze určitých hemodynamických parametrů 

jsou vloženy v následující tabulce 7.3.1.[9] 
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Parametr Minimum Maximum 

ABF 0,05 Lt/min 40.Lt/min 

CO 0,05 Lt/min 40Lt/min 

HR 20 BPM 360 BPM 

Sva 0,2 ml 999 ml 

SV 0,2 ml 999 ml 

LVETi 10 ms 1300 ms 

Acc 0,1 m/s2 70 m/s2 

PV 1 cm/sec 196 cm/sec 

MAP 35 mmHg 300 mmHg 

TSVRa 100 9,999 

TSVR 100 9,999 

Průměr 3 mm 40 mm 

Tab. 7.3.1: Meze zobrazovaných hemodynamických parametrů[9] 

 

7.3.2 Rozsah vizualizace parametru 

Vizualizace, neboli zobrazení, se zobrazí v momentě přechodu do obrazovky 2/ Screen 2 a 

obrazovce 3/ Screen 3 a týkají se zobrazení descendentních aortálních stěn a rychlostní křivky.[9] 

 

Rozsah zobrazení rychlostní křivky: 

Obrazová kapacita takzvaná možnost vykreslování rychlostní křivky v reálném čase je niž-

ší než měřící schopnost tohoto přístroje. Rozsah zobrazení rychlostní křivky přístroje 3,2 

m/sec…2 m/sec.[9] 

 

Rozsah zobrazení v M-modu - Obrazovka 2/Screen 2 : 

Rozsah zobrazení rozměrů v M-modu je dán modelem použité sondy. Dále jen tento rozsah 
omezen oknem displej, které má velikost 3,2 mm…59,2 mm. [9] 
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Rozsah zobrazení v M-modu-Obrazovka 3/Screen 3: 

Rozsah zobrazení rozměrů v M-modu je dán modelem použité sondy. Dále jen tento rozsah 
omezen oknem display, které má velikost 3,2 mm…51,2 mm. [9] 

 

7.4 Přesnost zobrazovaných hodnot 

Parametr Přesnost sondy 

ABF 7% 

CO 15% 

HR 1% 

Sva 6% 

SV 15% 

LVETi 10% 

Acc 15% 

PV 10% 

MAP Dáno převodníkem 

TSVRa Dáno převodníkem 

TSVR Dáno převodníkem 

Průměr 1 mm 

Tab 7.4.1:Přesnost zobrazovaných hemodynamických hodnot[9] 

 

7.5 Popis přístroje 

Přístroj Hemosonic 100 je kompaktní lehký přístroj umožňující snadnou instalaci na ope-
račním sále, jednoduchý transport.[9,10] 

 

Části přístroje: 

o Sonda sloužící pro zavedení do jícnu trans-orální nebo trans-nasální cestou  

o Jednorázový ochranný návlek určený pro ochranu sondy a správného kontaktu UZV 

o Tělo přístroje Hemosonic, které obsahuje všechny ovladací a připojovací prvky, elektric-

ké části, obrazovku zobrazující průbehy rychlostí a prvky poskytující přenos dat[9,10]  
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7.5.1 Přední panel 

Viz. Obrázek 7.5.1.1 

Přední panel obsahuje: 

o Barevnou obrazovku, která zobrazuje: 

-Zobrazování a parametry hemodynamických křivek 

-Instrukce pro uživatele 

-Datum a čas 

-Alarmy 

-Nastevení přistroje 

-Trendy 

o Konektor pro připojení sondy umístěný v pravém dolním rohu 

o Ovladací tlačítka umístěná pod obrazovkou[9,10] 

 

Obr 7.5.1.1:Přední panel[http://ebay.co.uk] 
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7.5.2 Zadní panel 

Viz. Obrazek 7.5.1.1 

Zadní strana obsahuje: 

o Hlavní vypínač (ON/OFF) 

o Konektory: 

-Reproduktor 

-Paralelní port pro tiskárnu 

-Vstupní síťový modul, který obsahuje pojistky 

-Zásuvka pro připojení klávesnice 

-RS 232 pro připojení PC[9] 

 

 

Obr 7.5.2.1: Zadní panel[http://ebay.co.uk] 
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7.6 Tarns-esofageální sonda 

Tarns-esofageální sonda obsahuje: 

o Elektromechanický držák  

o Ohebnou část, která spojuje mechanicky a elektronicky sondu s přístrojem: 

-Vnitřní část: otočná vůči vnějšímu plášti, poskytující polohování sondy bez ne-

bezpečí poškození jícnu 

-Průměr: menší než 7mm s vysokou flexibilitou, která umožňuje zohnutí na po-

loměr 2,5 cm 

-Vnější plášť:obsahuje kluzný povrch, který je atematický. 

o Kovová konstrukce se sondami, která je spojená se silikonovým jádrem 

o Piezo elektrické sondy: 

-M-mode s frekvencí 10 MHz 

-Pulsní Dopplerovská s frekvencí 5 MHz (pracuje jako přijímač i vysílač)[9,10] 

7.7 Popis naměřených hemodynamických hodnot 

7.7.1 Aortální průtok  

Aortální průtok má zkratku ABF, která je odvozena z anglického slova Aortal Blood Flow. 

Jednotka se udává v litrech za minutu, l/min. Tato hodnota je počítána ze střední rychlosti 

krevníhon toku v aortě a průřezu aorty, který je počítán ze změřeného průměru aorty M-modem 

(předpokládá se kruhový průřez).[9] 

 

7.7.2 Tepová frekvence 

Zkratka tepové frekvence je HR a jednotka se udává v počtu tepů za minutu, b/min. Tato 

hodnota je kalkulována z rychlostní křivky, která je aktualizována co 5 sekund tzn nekopíruje 

aktuální hodnotu v realném čase.[9] 
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7.7.3 Tepový objem 

Zkratka tepového objemu se píše SVa. Jednotka tepového objemu je mililitr (ml) a je to 

systolický ejekční objem v descendentní větvi aorty, tzn. Ejekovaný objem do aorty za jeden stah 

srdce. Tato hodnota je počítána z aortálního průtoku a tepové frekvence. Je aktualizován každých 

5 sekund.[9] 

SVa ABFHR 9  

7.7.4 Srdeční výdej 

Zkratka hodnoty srdečního výdeje je CO. Jednotka CO se uvádí v litrech za minutu, l/min. 

Hodnota CO je počítána ze statistické korelace získané meta analýzou 311 spárovaných dat od 

pacientů, u kterých byla navzájem zmeřena hodnota ABF pomocí přístroje Hemosonic 100 a CO 

termodiluční metodou. Korelační koeficient mezi hodnotami vyšel 0,89. Hodnota srdečního výde-

je se zobrazuje na požádání po dobu 15 sekund po ztlačení tlačítka CO. Hodnota CO se aktualizu-

je co 5 sekund.[9] 

Vztah pro lineární regresi:  

CO 0,69 1,22 ABF 9  

 

7.7.5 Tepový objem (celkový) 

Tepový objem je velikost systolického ejekčního objemu levé komory (ejekovaný objem za 

jeden stah). Zkratka této hodnoty se značí SV a jednotka se uvádí v mililitrech (ml). Tepový ob-

jem je zpočten z hodnoty srdečního výdeje a tepové frekvence: 

SV COHR 9  
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7.7.6 Akcelerace  

Značí se Acc a její základní jednotka je metr krát sekunda na mínus drhou (m/s2). Hodnota 

akcelerace krve v aortě je změřena na začátku průtokového pulsu po otevření aortální chlopně a je 

počítána z průměrné hodnoty nárůstku rychlosti za jednotku času (jde tedy o derivaci rychlostní 

křivky- vyjadřuje její strmost). [9] 

 

7.7.7 Špičková rychlost  

Špičková rychlost je definována jako naměřená maximální hodnota průběžné rychlostní 

křivky. Její zkratka se píše PV a základní jednotka je cm za sekundu (cm/s). Honota se aktualizu-

je po každých 5 sekundách.[9] 

 

7.7.8 Ejekční čas levé komory 

Zkratka se píše LVETi a základní jednotkou je milisekunda, ms. LVETi značí ejekční čas 
levé komory indexovaný na tepovou frekvenci s použitím Weisselerovaregresního vztahu: [9] 

LVETi LVET 1,65 x HR 9  

Tento čas odpovídá ejekčnímu času levé komory a je detekován jako čas mezi zavřením a 
otevřením aortálnhí  chlopně. [9] 

 

7.7.9 Totální systémová vaskulární resistence-indexována k 

ABF 

Značí se TSVRa a základní jednotka je dyn.s.cm-5.Totální systémová vaskulární resistence 

indexována aortálním průtokem ABF je výsledkem střeního arteriálního tlaku (získaného z jiného 

monitoru) děleného středním aortálním průtokem a vynasobený přepočtovým koeficientem: 

TSVRa 80 · MAPABF 9  

  



 

35 

 

7.7.10 Totální systémová vaskulární resistence 

Zkratka se píše TSVR a jednotka je v dyn.s.cm-5. Tato hodnota je počítána jako podíl 

středního arteriálního tlaku MAP (získaného z jiného monitoru) a srdečního výdeje CO a poté 

násoben přepočtovým koeficientem: [9] 

TSVR 80 · MAPCO 9  

 

7.7.11 Střední arteriální tlak 

Zkratka je MAP a jednotkou je milimetr rtuťového sloupce, mmHg. Meří se neinvazivně 

(NIBP) nebo invazivně (IBP). Tato hodnota je vkládána manuálně obsluhou na začátku měření. 

Perioda, kdy bude údaj aktualizován, je zadána obsluhou. Po uplynutí doby začne  signalizace 

pomocí problikávání červených písmen MAP, které po stisku tlačítka MAP změní na zelenou tzn 

umožňuje aktualizaci. [9] 

 

7.7.12 Střední průměr aorty 

Zkratka se píše Diameter a základní jednotka je milimetr, mm. Tato hodnota je počítána 

přístrojem Hmosonic 100 z polohy distální a proximální části aorty. Průběžné propočítávání prů-

řezu aorty  a rychlosti průtoku je užito pro výpočet ABF.Změny aortálního průřezu jsou korelaci 

se změnami rýchlosti průtoku. Pokud je absence automatických detekovaných poloh aortálních 

stěn (červené kurzory) musí se manuálně nastavit. Pro výpočet je použita vnitřní vzdálenost kur-

zorů.[9] 
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7.8 Zobrazení 

Zobrazení na Obrazovce 3/Screenu 3 zastupují echa získané v M-modu a křivkou průběhu 

rychlosti průtoku krve.[9] 

7.8.1 Obraz aortálních stěn  

Obraz aortálních stěn je získan za pomocí echa v M-modu. Tento obraz je zobrazen se zo-
brazovací frekvencí 50Hz a v reálném čase.[9] 

 

7.8.2 Zobrazení křivky rychlosti v reálném čase  

Rychlost toku krve je určována za pomoci pulsního Dopplerova signálu. Tato křivka je 

zobrazena ve spodní části obrazovky. Zobrazovací frekvence křivky je 50 Hz.[9] 
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8 Dálší UZV přístroje 
V této kapitole se rozebírá aktuální nabídka UZV přístrojů sloužící pro měření hemodyna-

mických parametrů. Každý z těchto uvedených přístrojů měří hemodynapické parametry pomocí 

určité technologie, které budou u těchto přístrojů popsány. Jednáse o metodu PiCCO a LiDCO. 

 

8.1 Přístroj PiCCO, Philips CCO/C.O  

Přístroj PiCCO, Philips CCO/C.O je určen pro kontinuální měření hemodynamických pa-

rametrů. Tyto parametry jsou měřeny zavedením centrálního žilního katétru, který je zaveden do 

axiální nebo femorální tepny. Technologie PiCCO kombinuje v reálném čase průbežné sledování 

hemodynamických parametrů pomocí analýzy kontury pulsů s přerušovaným termodilučním mě-

řením pomocí trans pulmonální metody.[11] 

 

         Obr 8.1.1: Přístroj PiCCO, Philips CCO/C.O[11] 
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8.1.1 Kontinuální analýza hemodynamických parametrů 

Technologie PiCCO poskytuje lékařům výběr z mnoha dalších klinických měření, z nichž 

mnohé mohou být zobrazeny jako absolutní nebo indexová hodnota. Tyto metody měření jsou 

uvedeny níže, u každé metody je soupis všech hemodynamických parametrů, které určítá metoda 

dokáže změřit.[11] 

 

Metoda kontinuální pulsní obrysová analýza: 

o Kontinuální pulsní obrysová analýza srdce (PCCO) 

o Arteriální krevní tlak (AP) 

o Tepový objem (SV) 

o Srdeční frekvence (HR) 

o Variační tepový objem (SVV) 

o Systémová vaskulární resistence (SVR) 

o Index kontraktility levé komory [11] 

Metoda přerušované transpulmonární termodiluce: 

o Transpulmonární srdeční výdej (CO) 

o Intrathoratický objem krve (ITBV) 

o Extravaskulární plicní voda (FVLW) 

o Index srdeční funkce (CFI)[11] 

 

8.1.2 Menší invazivita 

Použití technologie PiCCO obvykle vyžaduje zavedení termodiluční cévy do femorální ne-

bo axiální tepny místo standartní arteriální linky. Všechny dostupné centrální žílní katétry lze 

zavést pomocí termodiluční analýzy.[11] 
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8.1.3 Klinická nepřetržitá míra srdečního výdeje 

Využívá transpulmonární termodiluční metody, která je nezávislá na ventilátoru a 

respiračním cyklu, a proto metoda PiCCO poskytuje konzistentní a reprodukovatelné hodnoty. 

Klinické studie potvrzují, že hodnoty CO získané pomocí metody PiCCO jsou srovnatelné s 

výsledky, které byli získány za pomoci tradiční termodiluční metody.[11] 

 

8.1.4 Technologie PiCCO 

Tato technologie využívá centrálního katétru zavedeného do artérie k určení minimálně in-

vazivní kontinuální hemodynamickým a objemovým parametrům. Tyto parametry jsou občas 

určeny pomocí transpulmonární termodiluční metodou a nebo pomocí metody kontinuální pulsní 

obrysové analýzy.[11] 

 

8.2 Přístroj CCNexfin 

Přístroj CCNexfin je zcela neinvazivní monitorovací hemodynamický přístroj, který posky-

tuje průběžné informace o hemodynamických parametrech pacienta v reálném čase.[12] 

 

Obr 8.2.1: Přístroj CCNexfin[12] 
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Zobrazované hemodynamické hodnoty: 

o Krevní tlak  

o Srdeční výdej 

o Reakce tekutiny  

o Saturace kyslíku 

o Obsah hemoglobinu 

o Dodávaný kyslík[12] 

 

Přístroj CCNexfin je především určen pro klinické potřeby anesteziologie a pro oddělení in-

tenzivní péče. [12] 

 

8.2.1 Vlastnosti přístroje CCNexfin 

Přístroj CCNexfin je chopen: 

o Vyhodnotit během pár minut hemodynamické parametry měřeného pacienta 

o Provést cílené terapeutické úkony, které mají potenciál ke zlepšení výsledků pacienta a 

tím snížit pacientovy délku pobytu v nemocnici 

o Identifikovat okultní hemodynamické nestability 

o Optimalizace hemodynamického stavu pacienta v celém perioperačním období 

o Určit překlenutí doby pro invazivní monitoraci hemodynamických parametrů[12] 

 

8.2.2 Aplikace přístroje CCNexfin 

Přístroj CCNexfin díky jeho neinvazivní metodě měření hemodynamických parametrů je 

vhodný zejména pro chyrurgické pacienty s nestabilními parametry. Neinvazivní měření zaručuje 

prstová manžeta, která je pro měření pomocí přístroje CCNexfin nezbytná. Přístroj CCNexfin může 

být použit přímo na operačním sále, pokut je měření hemodynamických parametrů nezbytně 

nutné a odběr vzorků krve není nutný. [12] 
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Přístroj se velice snadno používá a jeho instalace je velice rychlá. Dále přístroj CCNexfin 

poskytuje pokročilé hemodynamické profily během několika málo minut. Jednotlivé hemodyna-

mické profily mají velkou hodnotu v pohotovosti (ER) pro zavedení budoucí léčby a třídění 

pacientů.[12] 

 

8.2.3 Funkce přístroje CCNexfin 

Funkční vlastnosti přístroje CC Nexfin: 

o Dotykový display 

o Prstová manžeta (K dispozici ve 4 velikostech) 

o Masimo Rainbow® sensory 

o Srdeční referenční sytém, který umožňuje volný pohyb rukou během měření 

o Intuitivní softwaredesign 

o USB přenos dat 

o Signál sdílení – analogový výstup a vstup[12] 

 

8.2.4 Prstová manžeta 

Prstová manžeta slouží k změření krevního tlaku a určení srdeční frekvence atd. Tato 

manžeta se dělí na dvě části. První část je hlavní neboli transformační část, která transformuje 

vzduchový tlak na elektrické napětí. Toto napětí je posíláno a dale vyhodnocováno samotným 

přístrojem. Transformační část se připevňuje pacientovy na zápěstí. Druhá část je samotná 

prstová manžeta, která se připevní pacientovy na prostředníček. Tato manžeta je vzducho-tlakově 

spojena s transformační části pomocí tlakových hadiček.[12] 
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  Obr. 8.2.4.1: Prstová manžeta[12] 

 

8.3 Přístroj LiDCORapid 

Přístroj LiDCOrapid minimálně invaziviní diagnostický přístroj hemodynamických 

parametrů. Tento přístroj měří srdeční frekvenci a tepový objem pomocí křivky arteriálního tlaku 

pacienta, která je zjištěna algoritmem PulsCO. Display má pouze jedenu Obrazovku/ Screen, což 

velice usnadňuje práci a urychluje rozhodování na tomto přístroji.[13] 

Přístroj LiDCOrapid umožňuje lékaři určení strategie léčby, která je zaměřena na daný cíl 

za pomoci klinického a ověřeného algoritmu PulseCO. Tento algoritmus byl vynalezen pro lékaře 

v akutní péče, kterým přístroj LiDCOrapid umožňuje získat okamžitý stav hemodynamických 

parametrů a tekutin vyšetřovaného pacienta.[13] 

 

    Obr 8.3.1: Přístroj LiDCOrapid[13] 
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8.3.1 Vlastnosti přístroje LiDCOrapid 

Soupis těchto vlastností:  

o Přístroj LiDCOrapid je určen pro rychlou detekci potenciálně škodlivých hemodyna-

mických parametrů, dále tento přístroj pomáhá uživateli při výběru, použití a monito-

rování reakce pacienta na chyrurgický zákrok. 

o Konstrukce monitoru LiDCOrapid je vytvořená tak, aby umožňovala rychlou a snadnou 

interpretaci, rychlé nastavení a účelný způsob monitorování hemodynamických 

parametrů u pacientů, kteří jsou hemodynamicky a chirurgicky nestabilní. 

o Monitor LiDCOrapid je jeden z prvních monitorů hemodynamických parametrů, který je 

speciálně určen pro použití na operačním sale. Stále dostupné hemodynamické parame-

try, které jsou poskytovány přístrojem pomocí kontinuálního měření Beat-to-Beat(stah po 

stahu)a usnadní tak zlepšení diagnostiky ve formě podávání léků a tekutin u pacientů. 

Dále bylo potvrzeno, že přístroj LiDCOrapid snižuje komlipace a délku hospitali-

zace.[13] 

 

8.3.2 Standartní hemodynamické monitorování 

Monitor LiDCOrapid kombinuje standartní a funkční hemodynamické monitorování.[13] 

Standartní monitorování se dělí na dva časové úseky: zobrazení trendů a číselných hodnot 

hemodynamických parametrů. Tyto parametry jsou uspořádány do bloků, které usnadňují inter-

pretaci výsledků. Horní trend slouží pro zobrazení krevního tlaku, který znázozorňuje systolický, 

střední a diastolický tlak společně s tepovou frekvencí srdce. Dolní trend slouží pro zobrazení 

tepového objemu. Dále lze dolní trend přenastavit aby zobrazoval křivku srdečního výdeje nebo 

system ové vaskulární resistence.[13] 

Oba zobrazované časové ůseky jsou nastaveny tak, aby znázorňovaly celý průběh a akutní 

změnu křivek. Část, která je vyhrazena akutní změně je zobrazena vpravo do trendů neboli vlevo 

od číselných údajů. Tato část je má pevný úsek v délce 2 minut. Přístroj LiDCOrapid poskytuje 

včasné varování lékaře v případě důležitých změn hemodynamických parametrů a tedy umožňuje 

podniknutí životně důležitých opatření. Celkový trend průběhu hemodynamických křivek je 

znázorněn vlevo od akutní změny. V tomhle okně se zobrazují veškerá naměřená data, zobra-
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zování dalších dat si přistroj sám automaticky nastaví jiné měřítkočasové osy. Celý trend v 

reálném čase zobrazuje kompletní obraz změn a je tedy určen pro vyhodnocení dlouhodobých 

změn hemodynamických parametrů od startu měření. [13]  

 

Obr. 8.3.2.1: Display přístroje LiDCOrapid[13] 

8.3.3 Funkční hemodynamické monitorování 

Funkční hemodynamické monitorování se skládá ze dvou skupin zobrazení (viz Obr. 

8.3.3.1), které poskytují predikční indikaci odpovědi na podání tekutiny a umožňují zhodnotit 

změny hemodynamických parametrů z důvodů intervencí, jako je bolusové podání tekutiny, 

podání vazoaktiních nebo inotropních látek. Všechny zobrazená data jsou odvozena z analýzy 

tepového objemu a amplitudy arteriálního tlaku.[13]  

Zobrazení odpovědi na určitou událost se používá pro sledování změny hemodynamického 

parametru po známé intervenci (např. tekutinový test). Na display se zobrazuje výpočet porocen-

tuální změny oproti výchozí hodnotě a grafický trend. Toto zobrazení poskytuje jednoznačné 

pochopení skutečné hemodynamické odpovědi na intervenci.[13] 

Display hemodynamických parametrů odpovědi na předtížení (preload) umožňuje zobra-

zení dlouhodobého trendu, tj. informace o variaci tepového objemu (SVV) nebo variaci amplitu-

dy arteriálního tlaku (PVV), a také krátkodobého trendu delta SV (nebo PP). Oba tyto řečené 

trendy mají určenou zónu, která indikuje momentálně akceptovanou mezní hodnotu potenciální 

odpovědi na podání tekutiny. Variance tepového objemu obvykle předpovídá odpověď na zave-

dení tekutny v případě, když jsou hodnoty stále vyšší než 10%. PPV obvykle předpovídá 

odpověď na zavedení tekutiny, pokud jsou naměřené hodnoty trvale vyšší než 13%. Dlouhodobý 
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trend nastavovat od 10 do 60 min a poskytuje snadno interpretovaný obraz hodnoty a obecného 

trendu těchto hemodynamických parametrů. Pokud hodnoty a trend vzrostou nad “zelenou zónu”, 

je větší pravděpodobnost reakce pacienta na podanou tekutinu. Krátkodobý trend má interval 30 

sekund a je možné ho použít podobným způsobem jako předchozí trend. Pokud amplituda vlny 

překročí “zelenou zónu”, je větší pravděpodobnost reakce pacienta na podání tekutiny. Za pomoci 

tohoto zobrazení na displayi se dá interpretovat stabilitu vstupních dat a tím pak teda potvrdit 

dechovou frekvenci. Pro snadné zdokumentování hodnot jsou tyto hodnoty na displayi číselně 

znázorněny.[13] 

Kombinací zobrazovaných patametrů odpovědi na předtížení a odpovědi na určitou událost 

s dálšími klinickými příznaky umožňuje předjímat nezbytnou intervenci a sledovat skutečnou 

hemodynamickou odpověď vyšetřovaného pacienta.[13] 

 

Obr. 8.3.3.1: Display přístroje LiDCOrapid[13] 

 

8.3.4 Zobrazení hemodynamického monitorování 

Přístroj LiDCOrapid umožňuje zobrazení standartních hemodynamických parametrů (Viz 

Obr. (8.3.2.1). Tyto parametry jsou tlak krve a srdeční frekvenci pomocí jedinečného zobrazení 

trendů, které poskytují dlouhodobé ale I krátkodobé monitorování pacienta. Pomocí algoritmu 

analýzy krevního tlaku PulseCO monitor teké zobrazí normální hodnotu tepového objemu.[13] 

Dlouhodobé zobrazení poskytuje meření v maximální délce 8mi hodin. Meřítko časové osy 

je automaticky upravováno přístrojem tak, aby bylo zajištěno maximálního rozlišení displaye.[13] 
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Krátkodobé nebo akutní zobrazení na displayi zobrazuje hodnoty, které patří do intervalu 2 

minut. Umožňuje tak jednoduché sledování okamžitých změn a při překročení stanovených hod-

not varuje lékaře.[13] 

8.3.5 Zobrazení odpovědi na událost 

Toto zobrazení se využívá pro sledování změn hemodynamických parametrů v důsledku te-

rapeutické intervence. Po stisknutí zeleného tlačítka se na displayi zobrazí relatovní změna para-

metru numericky i graficky v daných pravidelných intervalech za dobu až 40 minut. Pro ukončení 

stiskneme červené tlačítko. [13] 

Výchozí parameter zobrazení je tepový objem a interval zobrazení. Tyto parametry je 

možné měnit pomocí nastavení přístroje. Stisknutím názvu parametru měníte zobrezení  mezi 

srdečním výdejem, srdečním arteriálním tlakem, sytémovou vaskulární rezistencí a srdeční frek-

vencí.[13] 

Odpoveď na událost zhotoví trend, jakmile zobrazení odpovědi na událost nashromáždí 40 

minut hodnot.[13] 

 

8.3.6 Zobrazení dynamické odpovědi na předtížení 

Zobrazení dynamické odpovědi na předtížení se užívá pro vyhodnocení pravděpodobné 

odpovědi vyšetřovaného pacienta na tekutinový test. Tyto data jsou zobrazena na displayi nume-

ricky a také graficky. [13] 

Zobrazení se skládá ze dvou na sobě nezávislých grafických trendů. První zobrazovaný 

trend je trend variace tepového objemu (SSV) nebo variace amplitudy arteriálního tlaku (PPV) za 

předem nastavený časový interval 10 – 60 minut. [13] 
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          Obr 8.3.6.1: Zobrazení hodnoty SVV[13] 

Druhý trend, delta SV ( nebo delta PP), je napevno dáný 30 sekundový trend změny te-

pového objemu, který je normalizovaný vůči aktuálnímu střednímu tepovému objemu. Výsledek 

je interpretován v procentech, který se pohybuje kolem hodnoty 0. Toto vykreslení je grafickým 

znázorněním dýchacího cyklu a také kvality toho signálu, tzn.čím více se signál bude blížit 

sinusoidě, tím bude lepší jeho kvalita. Každá z vln odráží dýchací cyklus tak, jak se projeví ve 

změně SV nebo PP.[13] 

 

   Obr 8.3.6.2: Zobrazení hodnoty delta SV[13] 

 

Numerická hodnota SVV je ukázána na displayi společně s variací srdeční frekvence 

(HRV). Pokud HRV překročí 10%, jsou parametry SVV nebo PPV vyhodnoceny jako nespoleh-
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livé. Trend zobrazení dynamické odpovědi na předtížení bude ukazovat nespolehlivé hodno-

ty.[13] 

8.3.7 Technické údaje monitoru LiDCOrapid 

Technické údaje: 

o Citlivost kompatibilních snímačů 5 uV/Ve/mmHg 

o Analogová křivka 1 V= 100 mmHg, 0-2,5 V ss, posun má 0 V odchylku 

o Napájení pomocí USB: 5 V ss, 500 mA max.[13] 
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9 Simulátory hemodynamických funkcí 

9.1 Úvod 

Požadovaný simulátor musí být dokonalý přístroj pro simulaci hemodynamických paramet-

rů, pro nácvik a dovednosti ve výuce medicíny. Každý simulátor simuluje hemodynamické funk-

ce pomocí tlaku vzduchu, nebo simuluje funkce elektronicky a v neposledni řadě simuluje třeba 

srdeční výdej pomocí průtokového okruhu, kde proudí tekutina simulující krev. Nejznámější a 

nejuznávanější firmou, která vyrábí simulátory je firma Fluke Biomedical. 

9.2 Simulátor PS420 

Je simulátor pacienta, který má v sobě funkce pro simulaci invazivního tlaku krve, teploty, 

EKG signálu, dýchání a kanálem pro měření srdečního výdeje. Tento přístroj je vyroben firmou 

Fluke Biomedical.[14] 

Tento přístroj je výkonný ruční simulátor, který lehce dokáže nahradit pacienta. Tento si-

mulátor především slouží pro testování funkčnosti a přesnosti pacientských monitorů. Simulátor 

PS420 obsahuje vstupy pro dvanácti-svodové EKG, naprogramovanou simulaci kardiostymuláto-

ru, dva kanály pro simulaci invazivního krevního tlaku, simulaci dýchání, teploty a kanálem pro 

minutový srdeční výdej. Srdeční výdej je simulován elektronicky a to tak, že simuluje dynamické 

změny teploty v krvi, během termodilučního meření.[14] 

 

Standartní schopnosti: 

o 12 ti svodové EKG 

o Výběr z 35 arytmií 

o EKG výkonové křivky 

o EKG artefakty 

o Simulace kardiostimulátoru 

o Odchylka ST úseku vlny 

o Dva kanály pro simulaci invazivního krevního tlaku 

o Simulace dýchání 
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o Simulace teploty 

o Normální sinusové rytmy dospělého a dítěte 

o Kanál pro minutový srdeční výdej[14] 

 

    Obr. 9.2.1: Přístroj PS420[14] 

9.3 Simulátor MPS450 

Simulátor, který ma funkce pro simulaci invazivního tlaku krve, EKG signálu, teploty a 

dýchání a volitelně srdeční výdej a fatální EKG. Tento přístroj je vyroben firmou Fluke Biomedi-

cal.[15] 

MPS450 je simulátor pacienta další generace. Přístroj je schopen komplexně otestovat pa-

cientské monitory a především slouží jako výcviková pomůcka. Voliteně může být vybaven kaná-

lem pro minutový srdeční výdej, který je simulován elektronicky. Dále obsahuje fatální/mateřský 

EKG signál, který je určen pro ověření funkčnosti fatálních monitorů.[15] 
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Standartní schopnoti: 

o 12-svodová EKG simulace 

o Výběr ze 43 arytmií 

o Čtyři kanály BP pro simulaci invazivního tlaku krve zahrnující Swan-Ganz proceduru 

o Kanály pro simulace teploty a dýchání 

o Synchornizase krevního tlaku s EKG 

o Testovací detekce R-vlny [15] 

Volitelné funkce: 

o Cardiac output- kanál pro minutový srdeční výdej 

o Simulace fetálního/mateřského EKG signálu s nitroděložním tlakem [15] 

 

          Obr. 9.3.1: Přístroj MPS450 [15] 
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9.4 Simulátor MICROSIM COS-1111 

Přístroj MICROSIM COS je simulátor srdečního výdeje. Tento přístroj je určen pro tes-

tování výkonu tepelných nástrojů ředění monitorování srdečního výdeje. Je kompatibilní s Baxter 

Edwards katetrovým sytém a umožňuje více možností testování, než jiné přístroje. Přístroj obsa-

huje čtyři kanály průtoku krve, dva kanály teploty. 32 typů aritmií atd. LED indikace vybraných 

funkcí. Přístroj se ovládá pomocí čtyř dotykových kláves, které jsou doprovázeny LEDkami. Při 

zapnutí simulátoru se provede kontrolní zkouška funkčnoti simulátoru, této zkoušce se říká auto-

maticky test přístroje. Simulátor se velikostně vejde do kapsy a je velice výkoný. Výrobce tohoto 

simulátoru je společnost Microsim.[16] 

 

Standartní schopnoti: 

o Kompatibilita s Baxter, Edwards systémem 

o Čtyři kanály průtoku krve 

o Dva kanály pro krevní teplotu 

o Dva kanály pro invazivní teplotu 

o Aoutomatický self test 

o LED indikace vybraných funkcí[16] 

 

         Obr. 9.4.1: Přístroj MICROSIM COS-1111[16] 
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10 Výroba průtokového simulátoru 

10.1 Úvod 

V této kapitole bude popsán popis a postup výroby průtokového simulátoru. Tento simulá-

tor je určen k simulaci krevního průtoku pomocí, kterého jsme schopni změřit a vypočíst hemo-

dynamické parametry pacienta. Tento přístroj je stavěn pro ultrazvukový přístroj Hemosonic 100, 

který meří hemodynamické parametry pomocí trans-esofageální sondy, ve které jsou zabudovány 

ultrazvukové měniče a čidla. 

Samotný simulátor se dělí na dvě části: 

1) Část simulující funkci srdce  

2) Část simulující aortu (průtoková část) 

3) Část zastupující krevní plazmu 

 

Tyto části, jak část simulující srdce, tak část simulujíci aortu, budou níže popsány 

z hlediska výroby a spracování. 

 

10.2 Popis výroby simulátoru funkce srdce 

Tato část simulátoru byla vyrobena z kalového čerpadla Shurflo, které bude zastupovat 

srdeční pumpu (další informace ohledně tohoto čerpadla naleznete v příloze). Samotné čerpadlo 

zapojené do sítě vytváří kontinuální průtok, což nepostačuje našemu učelu.  

 

Pro zaručení pulsního regulovatelného průtoku byl vyroben puzní zdroj, který napájí již 

předem zmiňované čerpadlo. Tento pulsní zdroj se skládá ze spínaného adaptéru 12v/2500 mA, 

T3, který přeměňuje střídavých 230 V na 12 V stejnosměrných, zdůvodů čerpadla, které je stavě-

no na napájení 12 V. Dále toto stejnosměrné napětí je předěláno na stejnosměrné pulsní napětí za 



 

54 

 

pomocí integrovaného obodu NE555(další informace naleznete v příloze) zapojeného jako asta-

bilní klopný obvod. Toto zapojení nám zaruči jak pulsní napětí, tak i jeho regulaci.(Viz. 

Obr.10.2.2). Celé zapojení je umístěno v krabičce kvůli bezpečnosti. Kalové čerpadlo je uloženo 

v krabičce Samla s tekutinou zastupující krev Na další straně bude popsáná funkce a výroba toho-

to obovodu. 

 

Obr. 10.2.1: Simulátor funkce srdce 
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10.2.1 Funkce a výroba astabilní klopné části obovdu (1.) 

Funkce astabilního klopného obovu (Viz Obr.10.2.2) spočívá v tom, že se sklápí mezi 

dvěma nestabilními stavy. Při jednom stavu je výstup integrovaného obvodu 0V, tento stav nazý-

váme nízká úroveň a při druhém má výstup takovou hodnotu, na kterou je zapojen klopný obvod 

NE555, kterou nazýváme vysokou úrovní (binární soustava, zavřeno otevřeno). Čas, při kterém 

bude trvat vysoká úroveň, nastavujeme seriovým zapojením odporu R1 = 50 kΩ a proměnným 

potenciometrem POT1 = 0 – 50 kΩ, zapojený jako proměnný odpor. Čas, při kterém bude trvat 

nízká úroveň, zase nastavujeme seriovým zapojením odporu R6 = 50 kΩ a proměnným potenci-

ometrem POT2 = 0 – 500kΩ, který je zapojen jako proměnný odpor. Oba dva tyto časy budou, 

tím delší, čím větší bude jejich odpor přez který se nabíjí nebo vybíjí elektrolytický kondenzátor 

C3 = 3,3 nF. Když dosáhne nabytí kondenzátoru 2/3 napájecího napětí dojde k překlopení 

z vysoké úrovně na nizkou. Poté se začne kondenzátor C3 vybíjet a jakmile jeho nabytí dosáhne 

hodnoty 1/3 napajecího napětí dojde k překlopení z nizké úrovně na vysokou. Toto sklápění mezi 

nízkou a vysokou úrovní probíhá neustále. Tímto způsobem bylo docíleno pulsního stejnosměr-

ného napětí. Pro samotné vybíjení a nabíjení kondenzátoru C3 by stačilo použít pouze potencio-

metrů POT1 a POT2, ale z důvodů spálení NE555 byli přídány odpory R1, R6 z důvodu možného 

nastaveni obou potenciometrů na hodnotu 0 Ω. Dioda D1 nám zaručuje, že se bude kondenzátor 

nabíjet a vybíjet jen přes přislušné odpory. Celá tato část obvodu byla vyleptána pomocí vývojky 

a osvícení na foto cuprextit. Dále pomocí mikro vrtačky byli vyvrtány díry do vyvolaného co-

prextitu o průmeru 0,9 mm. Do těchto děr byli vsunuty součástky a za použití cínu připájeny. 

Šířka cest byla zvolena 0,5 mm z důvodů nízkého procházejícího proudu. Z důvodů velkého te-

pelného výkonu NE555 bylo použito pasivního chlazení. Tento astabilní klopný obvod je sestro-

jen tak aby dokázal sepnout spínanou část 45 krát až 240 krát za minutu, což je přibližně tepová 

frekvence srdce, kterou může srdce dosáhnout. 
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10.2.2 Funkce a výroba spínané části (2.) 

Tato část se skládá ze samotného kalového čerpadla Shurflo a speciálního výkonového 

unipolárního tranzistoru IRFZR8N, který je spínán za pomoci astabilního klopného obovodu 

s NE555 (Viz. Obr. 10.2.2). Tato část musela být vytvořena z důvodů kalového čerpadla, které 

má při rozjezdu odběr 2 A a to by náš integrovaný obvod zničilo. Proto zde jsou vyleptány 1,5 

mm široké cesty, aby nedoslo ke spálení. Dále odpor R5= 300 Ω je zde zdůvodů vybití malého 

naboje vytvořeném na diodě, která je obsažena v tranzistoru. 

 

Obr. 10.2.2: Schéma elektrického zapojení simulátoru funkce srdce (Blok 1 = astabilní klopná 

část obvodu, Blok 2 = spínáná část) 
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10.3 Popis výroby a funkce měřící části 

Tato část slouží pro měření hemodynamických parametrů. Skládá se ze silikonové hadičky 

o vnitřním průmeru 10 mm a vnějším průměru 14 mm, která je z obou stran pomocí rychlospojek 

určených na hadičky o vnitřním průmeru 10 mm, připevněna k TESCOMA krabičce . Touto ha-

dičkou prochází mědium zastupující krev. Silikonová hadička byla použita z důvodů dobré pro-

stupnosti UZV a kvůli její pružnosti. Další hadička se s tejnými průmery byla upevněna jedním 

koncem na víčko krabičky a druhým koncem pomocí výpusťového ventylu ke krabičce. Tato 

výpusť je umístěna nad silikonovou hadičkou. Hadička spojená s výpustí a víčkem slouží pro 

zavedení tarns-esofageální sondy přístroje Hemosonic 100. Celá krabička je naplněna jedním 

lytrem glycerolu smíchaným ze 100 ml vody. Krabicka je naplněná tímto roztokem z důvodů 

nutnosti akustického prostředí mezi oběma hadičkami, kvůly přístroje Hemosonic 100, který meří 

CO pomocí UZV. Tato krabička byla vybrána z důvodů jejího vodotěsného víčka. 

 

Obr. 10.3.1: Modul průtokové části 
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10.4 Popis a funkce průtokového média 

Průtokové médium bylo vyrobeno za účelem simulace krevní plazmy. Médium bylo vyro-

beno za pomoci jednoho litru čisté vody a 200 gramů pudru. Pudr byl zvolen z důvodů měření, 

protože měření pomocí pulsního Dopplera potřebuje ke své správné činnosti mít v protékajícím 

médiu určité částečky, od kterých se může odrazit, v krvi jsou to červené krvinky, zde to jsou 

částečky pudru, a dále kvůli jeho nerozpustnosti ve vodě. Tato vlastnost ma jeden nežádoucí účí-

nek o to sedimentaci, po vypnutí přístroje a po určité době částečky sedimentují na dně krabičky 

Samla, kde je umístěno kalové čerpadlo, které žene naše médium pomocí systému hadiček do 

měřící části a pak zpět do krabičky Samla.  

 

Obr. 10.4.1: Krabička Samla s průtokovým médiem a kalovým čerpadlem 
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Obr. 10.2.3: Kompletní zapojení průtokového simulátoru (chybi zde tesnící výčko na kra-

bičku Samla s čerpadlem) 
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11 Závěr 

Účelem této bakalářské práce bylo vyhotovit laboratorní úlohu na měření srdečního výdeje. 

Pro naměření hemodynamických parametrů byl dodán ultrazvukový přístroj Hemosonic 100. Při 

zhotovování práce jsem se držel stanovených pokynů v oficiálním zadání, které je vloženo na 

prvních stranách. Tyto pokyny jsou seznámit se s modely pro simulaci srdeční činnosti, seznámit 

se s metodami měření srdečního výdeje, návrh a realizace simulátoru pro testovací měření srdeč-

ního výdeje a provedení testů. Po pečlivém prostudování modelů pro simulaci srdeční činnosti 

bylo zjištěno, že simulace hemodynamických parametrů je nejlepši, buť elektronicky nebo vzdu-

chovým tlakem, kterým můžeme simulovat krevní tlak atd. Protože tyto přístroje jsou malé vý-

konné a není na ních prakticky co zkazit. Buhužel tyto typy řešení jsou velice složité jak na navr-

žení tak zhotovení, proto byla zvolena výroba průtokového simulátoru, který je sice jednodušší na 

návrh a zhotovení, ale není tak odolný a tak přesný jako předchozí řečené typy. Tento typ simulá-

toru se skládá s vyrobeného pulzního zdroje, který napají kalové čerpadlo. Pulzní zdroj a čerpadlo 

nám reprezentuje srdce. Dále kalové čerpadlo je spojeno pomocí hadiček s měřící částí, kde za-

souváme trans-esofageální sondu přístroje Hemosonic 100. Zde nastal problém a to takový, že 

první zhotovená měřícín část byla zhotovena špatně, protože hadička určená pro průtok média a 

hadička určená pro zasunutí sondy byly umístěny daleko od sebe tzn., že ultrazvukový snímač 

neměl takový dosah. Bylo tedy nutné zhotovit novou průtokovou část znova a umístit tyto hadič-

ky blíže k sobě což se podařilo. Další komplikací bylo, že nebyl k dispozici speciální návlek na 

trans-esofageální sondu, která zaručí ideální ultrazvukové spojení mezi měřícím médiem a son-

dou. Tento problém byl vyřešen tak, že sondu pomažeme ultrazvukovým (akustickým) gelem, 

vložíme jí do prezervativu a zasuneme somdu do hadičky plné vody, která je určena pro zavedení 

této sondy. I tak je velice težké nemít bublinky mezi senzorem a snímaným průtokem, takže chce 

to trpělivost a snažit se odstranit bublinky a najít tak dobrý kontakt, aby bylo možné měřit. Nevý-

hody tohoto přístroje je relativní hlučnost čerpadla a to že se pracuje s kapalinami, které můžou 

po poškození těsnění začít vytékat. Další nevýhodou je použití průtokového média, které bylo 

vyrobeno z jednoho litru vody a 200 gramů pudru. Problém nastává tehdy, když přístroj je dlou-

hou dobu vypnut a všechen pudr vysedimentuje na dně krabičky. Po dalším zapnutí přístroje čer-

padlo pumpuje pouze čistou vodu a to je pro měření nežádoucí. Tzn. před puštěním přístroje je 

nutné médium v karbičce s čerpadlem zamíchat. Dálším pokynem bylo seznámení se s přístroji a 

metodami pro měření CO. Z přístrojú, které jsou uvedeny v kapitole 8, vychází, že nejlepší pří-
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stroje pro měření CO jsou Hemosonic 100 a přístroj CCNexfin, protže oba využívají neinvazivního 

měření srdečního výdeje. Přístroje a technologie PiCCO, LiDCO jsou minimálně invazivní tzn. 

vyžadují katetrizaci a tím zdelšují pobyt pacienta v nemocnici a možnost infekce. Plus těchto 

přístrojů je zase dosažená přesnost. Měření a testování simulátoru proběhlo úspěšně, snad jenom 

pří prvním testování bylo vloženo do průtokového média málo pudru a tím přístroj nemohl měřit 

z důvodů malého počtu částeček v části, kde přístroj Hemosonic 100 měřil. Zhotovení této práce 

bylo docela náročné ale hlavně velice zajímavé. Tato práce je důležitá pro praxi z důvodů zave-

dení laboratorní ůlohy do výuky studentů nižších ročníků biomedicínského technika na Vysoké 

škole báňské, technické univerzitě v Ostravě Porubě. 
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Měření srdečního výdeje pomocí 
průtokového simulátoru a přístroje He-
mosonic 100 
Cíl úlohy 
Prostřednictvím této laboratorní úlohy se naučíte: 

• manipulovat s průtokovým simulátorem 

• manipulovat s ultrazvukovým přístrojem Hemosonic 100 

• měřit hemodynamické parametry za pomocí přístroje Hemosonic 100 a průtokového 
simulátoru 

Zadání 
1. prostudujte manuál přístroje Hemosonic 100 a zjistěte funkci transesofageální 

sondy 
2. proměřte hemodynamické parametry v závislosti na tepové frekvenci průtokové-

ho simulátoru  
3. zpracujte naměřené výsledky do tabulky a grafu  

Předpokládané znalosti 
Pro tuto úlohu se vyžaduje nastudování:  

• kapitola 2 Fyzikální podstata ultrazvuku 

• kapitola 5 Druhy zobrazení 

• kapitola 6 Meření srdečního výdeje 

• kapitola 7 Přístroj Hemosonic 100 

Zaměřte svoji pozornost na následující témata: 

• meření hemodynamických parametrů pomocí pulsního dopplera 

Použité vybavení 
• přístroj Hemosonic 100 1x 

• firemní dokumentace přístroje Hemosonic 100 1x 

• trans-esofageální sonda 1x 

• průtokový simulátor skládající se z měřící části, části vytvářející tepový objem a 
sousty hadiček 1x 

  



 

Teoretický rozbor 
Ultrazvuk se řadí mezi mechanické akustické vlnění, jehož frekvenční spektrum se na-

chází mezi 20 kHz až 1 GHz. Ultrazvukové vlnění se nejlépe šíři v pevném a kapalném prostře-

dí, naopak v plynném prostředí se velmi špatně šíří. Šíří se tedy prostřednictvím jejich částic, 

které jsou rozkmitány kolem rovnovážné polohy. Rozkmitané částice pomocí atomových vazeb 

rozkmitají sousedící částice, tím jim předají energii, čímž dochází k šíření kmitů. 

Ultrazvuk se může šířit v prostředí dvěma různými typy vln. Jedno z nich se nazývá po-

délné vlnění, kdy částice kmitají ve směru šíření ultrazvukové vlny. Tím druhým typem je vlně-

ní příčné, tj. kdy částice kmitají kolmo ke směru šíření ultrazvukové vlny. 

 

Obr.1 a) Podélné vlnění, b) Příčné vlnění 

 

Vzdálenosti dvou nejbližších částic, které kmitají se stejnou fází, říkáme vlnová délka. 

Značí se λ a je dána poměrem rychlosti šíření ultrazvuku a jeho frekvence: 

 

λ cf     m; m · s , Hz  

 

Souhrn všech bodů, které kmitají se stejnou fází, tvoří vlnoplochu. Rozlišujeme 

dva typy vlnoploch a to kulová a rovinná. 

Akustické vlastnosti živé tkáně jsou především ovlivněny její nehomogenitou a to jak mi-

kroskopickou tak také makroskopickou. Ultrazvukové vlnění se šíří rychlostí v měkkých tká-

ních v rozmezí mezi 1450 – 1650 m·s-1. Největší rychlosti dosahuje ultrazvukové vlnění 

v kostech a nejmenší v plicích, což je zapříčiněno výskytem plynů. 

  



 

Prostředí 

(37°) 

Rychlost šíření 

c[m·s-1] 

Činitel absorpce 

α[dB·m-1·MHz-1] 

% UZ prošlého 

vrstvou 1 cm 

vzduch 330  6,3 

tuk 1450 60 86 

voda 1540  100 

mozek 1541 90 82 

krev 1570 17 96 

svaly 1585 12 80 

lebeční kost 2700 1300 5 

Tab.1: Rychlost šíření, činitel absorpce a procento prošlého ultrazvukového vlnění pro vybraná 

prostředí. 

M-mode zobrazení se používá hlavně v kardiologii, protože M-mód dokáže zobrazovat a 

sledovat rychlost pohybu jednotlivých struktur (srdeční chlopně) a to v reálném čase. 

Princip této metody je ultrazvuková vlna, která se odráží od pohyblivé struktury a lze pak 

tento pohyb sledovat pomocí časové osy na monitoru jako změnu pozice odpovídajícího echa. 

Když zápis určitých změn polohy odrazu UZV rozvedeme v čase, vznikne nám TM zobrazení. 

 

  

  Obr. 2: Zobrazení pohybu aorty 

Dopplerovské zobrazení nám umožňuje vizualizaci krevního průtoku v cévním 

systému. Toto zobrazení využívá Dopplerova jevu, což je odraz UZV od putujících čás-

tic krve. 



 

Dopplerův jev je tedy posuv frekvenčního spektra elektromagnetického vlnění, které je 

vysíláno pohybujícím se zdrojem a přijímáno nepohybujícím se snímačem. Podstatu tohoto jevu 

pochopíme pomocí obrázku 2. V tomto obrázku je písmenkem B označen přijímač a písmenkem 

Q je označen zdroj ultrazvukového vlnění. Soustředné kružnice nám znázorňují lokální maxima 

UZV. 

V první situaci vidíme pohyb zdroje od snímače, tím dojde k zvětšení vzdálenosti mezi 

lokálními maximy relativně k pozici snímače. Tím nám snímač pak detekuje prodloužení délky 

vln a snížení frekvence vlnění.  

Prostřední situace znázorňuje snímač a zdroj bez pohybu. To má za důsledek, že snímač 

detekuje konstantní frekvenci a tím pádem taky stejnou vzdálenost od lokálních maxim ultra-

zvukového vlnění. 

Poslední situace je obdobná jako u první. Zdroj se pohybuje směrem ke snímači, což má 

za následek zkrácení délky a zvýšení frekvence vlnění. 

  

Obr 3 Znázornění Dopplerova jevu 

Pomocí vzorce dokážeme spočítat frekvenci fE ultrazvuku, které je vysíláno 

z pohybujícího se zdroje a detekováno nepohybujícím se zdrojem: 

f f · 1 vc  

Zde hodnota f0 zastupuje frekvenci, kterou je UZV vysílán, c je rychlost šíření 

UZV v daném prostředí a zkratka v značí  rychlost pohybu zdroje relativně k snímači. 



 

 

Obr 4 Schéma dopplerovského měření rychlosti průtoku krve 

Srdeční výdej je objemový průtok krve, který srdce vytlačí do krevního oběhu. Celosvě-

tově se udává v litrech za minutu, proto se mu také jinak říká jako minutový srdeční výdej a 

označuje se zkratkou CO, což je odvozeno z angličtiny (cardiac output). V některé literatuře 

nalezneme zkratku MV, což je také odvozeno z angličtiny (minute volume). U dospělého člově-

ka, který váží 70 kg, se CO pohybuje okolo 5,5 l·m-1. Tato hodnota je velice důležitým hemody-

namickým parametrem, který nám umožní určit tepový objem, plicní a systémový cévní odpor. 

Metody, pomocí kterých měříme CO, jsou barvivová diluce, termodiluční metoda, Fickova me-

toda a ultrazvuková metoda. 

Metoda barvivové diluce je metodou invazivní. Je při ní nutnost katetrizace a patří mezi 

indikátorové metody. To znamená, že pomocí pulmonálního katétru je do plícnice zavedeno 

několik gramů indokyanidové zeleně, která je zředěna roztokem NaCl. Tato látka je pro tělo 

pacienta neškodná a z těla je vyloučena pomocí ledvinového systému. Dále je krev nasávána 

z brachiální nebo femorální tepny čerpadlem s konstantním průtokem a poté krev prochází mě-

řící kyvetou absorpčního fotometru, kde je měřena koncentrace barviva v krvi. 

Průměrnou hodnotu CO vypočteme pomocí vzorečku: 

CO 60 · V
c t dt 



 

 CO [L·min-1]….minutový srdeční výdej 

 ci  [-]…………koncentrace barviva v krvi 

 tm  [s]…………doba měření 

 Vi  [°C]…….....objem vstříknutého barviva 

 t [s]…………čas 

 

Termodiluční metoda stejně jako metoda barvivové diluce patří mezi takzvané indikáto-

rové metody. Hodnota CO, která je naměřená, není okamžitá, ale průměrná za dobu měření. 

Měření je realizováno za pomoci Swanova-Ganzova katétru, který je zaveden přes žilní systém, 

pravou srdeční síň a komoru do plicní tepny. Poté je distálním vstupem katétru vstříknuta ochla-

zená indikátorová tekutina do pravé síně. Tím se sníží teplota krve v tomto místě, která pak 

putuje do plicní tepny, kde její teplotu snímáme termistorem, který je umístěn na konci katétru.  

Závislost snímané teploty na čase t  v místě snímání nazýváme termodiluční křivkou. 

Ta je zobrazena na obrázku 4.2.1. Průměrný minutový srdeční výdej můžeme spočítat pomocí 

vzorečku: 

CO 60 · k · ρ · cρ · c · V1t · t dt 

CO [L·min-1]….minutový srdeční výdej 

  [°C]……….teplota v místě měření 

  [°C]……….teplota krve 

  [°C]……….teplota indikátoru 

t [s]…………čas 

 tm [s]…………celkový čas měření 

  [kg·m-3]…...hustota krve 

  [kg·m-3]…...hustota indikátoru 

  [J·kg-1·K-1]..měrná tepelná kapacita krve 

 c  [J·kg-1·K-1]..měrná tepelná kapacita indikátoru 

k [-]…………korelační faktor katétru¨¨ 

  



 

Ficková metoda počítá s faktem, že množství kyslíku, které je přijato organismem, je zá-

vislé na CO, což je i tedy průtok plícemi. Dále lze také zjistit množství přijatého kyslíku pomocí 

změření koncentrace kyslíku v arteriální krvi a ve smíšené žilní krvi, pokud známe průtok krve, 

neboli CO. Pomocí této skutečnosti dokážeme spočítat CO tímto vzorečkem: 

 

CO VCaO CvO  

 

CO [L·min-1]…..minutový srdeční výdej 

 V  [L·min-1]…..objem kyslíku přijatý za jednotku času 

 CaO  [-]………….koncentrace O2 v arteriální krvi 

 CvO  [-]………….koncentrace O2 ve smíšené žilní krvi 

 

Pulsní Dopplerovské meření využívá stejný krystal pro vysílání i přijímaní signálu. Ryt-
mus vysílání se nazývá opakovací frekvence. Je určeno pro stanovení rychlosti proudění kapali-
ny. Opakovací frekvence má určitou horní mez. Tato mez  je omezená časem potřebným 
k navrácení signálu, který byl vyslán krystalem, zpět k měniči. Maximální měřitelná rychlost 
v určité hloubce je závislá na vysílací frekvenci UZV vyslaného sondou. Čím nižší je frekvence 
UZV, tím vyšši rychlost průtoku lze meřit.  

Tím že je UZV vysílán v pulzech, je možné určit z jaké hlouky se UZV vrací. Místo kde 
se provádí měření se nazývá vzorkovací objem. Z fyzikálního hlediska je to tvar kapky. Dopple-
rovským posuvem jde měřit pouze rychlost kapaliny v určitém místě, a aby byly hodnoty co 
nejpřesnější je nutnost mít průtok kapaliny a sondu v rovnoběžné poloze. 

Protože na určení srdečního výdeje je nezbytné znát velikost dané cévy, tak k pulsnímu 
dopplerovskému zobrazéní je přidán M-mod, který měří vzdálenost proximální a distální strany 
cévy. Při měření se počítá s kruhovým průměrem. Nikdy nemůžene dosáhnout přesných výsled-
ků CO pokud nemáme dobře změřený průřez cévy. Pomocí změření rychlosti průtoku, průřezu 
cévy a tepové frekvence jsme schopni hodnotu CO vypočíst podle vzorce: 

 

CO HR · SV 

 

CO [L·min-1]………….minutový srdeční výdej 

 HR  [počet tepů/min]…..tepová frekvence 

 SV [ml]……………….tepový objem 

 



 

Aortální průtok má zkratku ABF, která je odvozena z anglického slova Aortal Blood 

Flow. Jednotka se udává v litrech za minutu, (l/min). Tato hodnota je počítána ze střední rych-

losti krevního toku v aortě a průřezu aorty, který je počítán ze změřeného průměru aorty M-

modem (předpokládá se kruhový průřez). 

Zkratka tepové frekvence je HR a jednotka se udává v počtu tepů za minutu (b/min). Tato 

hodnota je kalkulována z rychlostní křivky. 

Zkratka tepového objemu se píše SVa. Jednotka tepového objemu je mililitr (ml) a je to 

systolický ejekční objem v descendentní větvi aorty, tzn. Ejekovaný objem do aorty za jeden 

stah srdce. Tato hodnota je počítána z aortálního průtoku a tepové frekvence. 

SVa ABFHR  

 

Zkratka hodnoty srdečního výdeje je CO. Jednotka CO se uvádí v litrech za minutu, 

(l/min). Hodnota CO je počítána ze statistické korelace získané meta analýzou 311 spárovaných 

dat od pacientů, u kterých byla měřena navzájem hodnota ABF.  

Tepový objem je velikost systolického ejekčního objemu levé komory (ejekovaný objem 

za jeden stah). Zkratka této hodnoty se značí SV a jednotka se uvádí v mililitrech (ml). Tepový 

objem je zpočten z hodnoty srdečního výdeje a tepové frekvence: 

SV COHR 

Akcelerace se značí Acc a její základní jednotka je metr krát sekunda na mínus (dr-

hou,m/s2). Hodnota akcelerace krve v aortě je změřena na začátku průtokového pulsu po otevře-

ní aortální chlopně a je počítána z průměrné hodnoty nárůstku rychlosti za jednotku času (jde 

tedy o derivaci rychlostní křivky- vyjadřuje její strmost). 

Špičková rychlost je definována jako naměřená maximální hodnota průběžné rychlostní 

křivky. Její zkratka se píše PV a základní jednotka je cm za sekundu (cm/s).  

Ejekční čas levé komory se píše LVETi a základní jednotkou je milisekunda( ms). LVETi 
značí ejekční čas levé komory indexovaný na tepovou frekvenci s použitím Weisselerovare-
gresního vztahu: 

LVETi LVET 1,65 x HR 



 

Tento čas odpovídá ejekčnímu času levé komory a je detekován jako čas mezi zavřením a 

otevřením aortálnhí chlopně. 

Střední arteriální tlak se značí MAP a jednotkou je milimetr rtuťového sloupce, mmHg. 

Meří se neinvazivně (NIBP) nebo invazivně (IBP). Tato hodnota je vkládána manuálně obslu-

hou na začátku měření. Perioda, kdy bude údaj aktualizován, je zadána obsluhou. Po uplynutí 

doby začne  signalizace pomocí problikávání červených písmen MAP, které po stisku tlačítka 

MAP změní na zelenou tzn umožňuje aktualizaci 

Přístroj hemosonic 100 je diagnostickým a monitorovacím přistrojem, který 

umožňuje lékařům a anesteziologům provádět tyto úkony: 

o Neinvazivní měření průtoku krve v descendentní aortě v realném čase u pa-

cientů v intenzivní péči nebo u pacientů v anestezii. 

o Sledovat hemodynamický profil pacienta a jeho změny v reálném čase (te-

pová frekvence, srdeční výdej, tepový objem, srdeční arterialní tlak, kon-

traktilita, atd).  

Hemodynamický profil je odvozen z naměřených základních hodnot, které jsou 

dále zpracovávány za pomoci přístroje Hemosonic 100, za účelem výpočtu dalších he-

modynamických údajú. 

Základní funkční části přístroje Hemosonic 100: 

o Měřič rychlosti průtoku, který pracuje na technologii pulsního Dopplera. 

Tento měříč je schopen přesně naměřit rychlost toku krve v descendentní 

části aorty. 

o Tarns-esofageální sonda s vestavěnými ultrazvukovými snímači. 

o Ultzazvukový scanner M-mode, který je určen pro naměření průměru aorty 

a pro detekci polohy a orientaci této sondy. 

o Software pro stanovení hemodynamického profilu, který je vypočten kom-

binací kalkulovaných a naměřených dat. 

 

  



 

Pracovní postup 
Postup k bodu č.1 zadání 
Prostudujte firemní dokumentaci přístroje Hemosonic 100 uloženou v souboru hms-
c0702.pdf. a manuál příložený k přístroji Hemosonic 100. 

Postup k bodu č.2 zadání 
1. Sestavte přípravek pro měření hemodynamických parametrů. Trans-esofageální 

sondu pomažte akustickým gelem a vložtejí do prezervativu a poté zasuňte do 
hadičky, která je naplněná vodou bez bublinek. Proveďte podle obrázku 1. 

2. Ujistěte se, že hlavní vypínače jak na přístroji Hemosonic 100 tak na pulsním 
zdroji jsou v poloze vypnuto 

3. Poté zapojte přístroj Hemosonic 100 a pulsní zdroj do sítě.  
4. Požádejte vedoucího o kontrolu pracoviště. 
5. Zamíchejte médium zastupující krevni plazmu a zavřete krabičku pomocí klipsen 
6. Zapněte přístroj Hemosonic 100 a pulsní zdroj. Přístroj Hemosonic 100 začne 

spouštět svůj software a čerpadlo by mělo začít přerušovaně pumpovat. 
7. Po najetí přístroje Hemosonic 100 se objeví Obrazovka 1/ Screen 1(modrá obra-

zovka s zlutými nápisy) potvrďteho tlačítkem s šipkou 
8. Poté se dostanete na obrazovku 2/Screen 2, kde přístroj testuje ultrazvukový kon-

takt mezi sondou a průtokem médía. Zobrazí se poté na levé straně obrazovky 
pulsní křivka doprovázena zvukem a na levé části se zobrazi M-mode, který měří 
vzdálenost mezi proximální a dystální stranou hadičky. 

9. Pokut se nezobrazí pulsní křivka ani M-mode máte špatný kontakt. Pohněte son-
dou a zmačkněte tlačítko s šipkou dvakrát a přístroj začne znova skoušet kontakt 
mezi sondou a prutokem. Tendle postup provádějte dokut nezískáte pěknou pulz-
ní křivku se zvuky a M-mode.(Můžete změnit automode na manual mode zobra-
zeno pod M-modem pomocí tlačítka napravo (Mode) a pak můžete nastavovat 
červené markry pomocí tlačítek + a- jejích výšku, které slouží pro výpočet půře-
zu. Tyto markry ukazují proximální a dystální stranu hadičky). Nemůžete dobře 
naměřit bez dobré pulsní krřivky a dobře nastaveného M-modu. 

10. Pokut máte dobrou pulsní křivku a M-mode posuňte se pomocí tlačítka s šipkou 
na obrazovku 3/ Screen 3, kde už začíná měření hemodynamických parametrů 

11. Pokud ne, vraťte se tlačítkem s šipkou zpět a pořadne nastavte kontakt mezi son-
dou a průtokem. 

12. Pokut měříte, není zde zobrazena hodnota CO místo ní je zobrazena hodnota 
ABF. Pomocí tlačítka napravo můžete přepnout na hodnotu CO, ta se zobrazí 
pouze na ňákou dobu. 

13. Červený a zelený potenciometr nastavte na nejmeší hodnotu 
14. Na pulsním zdroji nastavte deset poloh zeleného potenciometru při červeném na 

nejnížší hodnotě 



 

15. Zapište všechny zobrazované hodnoty hemodynamických parametrů to tabulky 
pro deset typů nastavení zeleného potenciometru 

16. Sestavte grafy, kde bude x-ova osa zastupovat počet pulsů za minutu a na y-ové 
ose bude hodnota zvoleného hemodynamického parametrů (celkem 7 grafů) 
 

Počet 
měření 

ABF 
[l/min] 

HR 
[b/min] 

SVa 
[ml] 

Acc 
[ms-2] 

PV 
[ms-1] 

LVETi 
[ms] 

MAP 
[mmHg] 

CO 
[l/min] 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Tab.1: Tabulka naměřených hemodynamických parametrů 
 



 

 

Obr. 1 Schéma zapojení měřícího řetězce. 

  



 

Postup k bodu č.3 zadání 

1. Opakujte celý postup ze zadání bodu č.2 

2. Při měření nastavte červený potenciometr na největší hodnotu a zelený zase na-

stavte na deset různých poloh 

3. Zapište všechny zobrazované hodnoty hemodynamických parametrů to tabulky 

pro dest typů nastavení zeleného potenciometru 

4. Sestavte grafy, kde bude x-ova osa zastupovat počet pulsů za minutu a na y-ové 

ose bude hodnota zvoleného hemodynamického parametrů 

 

Počet 
měření 

ABF 
[l/min] 

HR 
[b/min] 

SVa 
[ml] 

Acc 
[ms-2] 

PV 
[ms-1] 

LVETi 
[ms] 

MAP 
[mmHg] 

CO 
[l/min] 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Tab.2: Tabulka naměřených hemodynamických parametrů 
 

Postup k bodu č.4 zadání 
1. Z tabulky 1 a 2 přepište hodnoty HR a SVa do tabulky 3 a 4 

2. Vypočtěte hodnotu CO podle vzorce: 

 

CO HR · SV 

 

CO [L·min-1]………….minutový srdeční výdej 

 HR  [počet tepů/min]…..tepová frekvence 

 SV [ml]……………….tepový objem 

 



 

3. Vložte hodnoty do dvou tabulek, jedna naměřená s červeným potenciometrem na mini-

mum a druhá na maximum 

4. Porovnejte výsledky CO pomocí výpočtu s hodnotou CO naměřenou 

Počet 
měření 

HR 
[b/min] 

SVa 
[ml] 

CO 
[l/min] 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Tab. 3 a 4: Tabulka pro výpočet CO 

Kontrolní otázky 
1. Jaké metody měření srdečního výdeje známe? 

2. Napište vzorec pro výpočet srdečního výdeje a uveďte příklad výpočtu? 

3. Přístroj Hemosonic 100 je jakým přístrojem (napište z hlediska k pacientovy)? 

4. Jak se nazývá sonda přístroje Hemosonic 100 a kam se vlastně zavádí do pacien-

ta? 

5. Vysvětlete svými slovy funkci části simulující srdce. 

6. Co je to ultrazvuk? 

7. Jakou rychlostí se šíří ultrazvuk v krvy? 

 


