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Abstrakt  

Bakalářská práce pojednává o analýze moderních metod a senzorů pro neinvazivní měření tlaku. 

Předmětem je popsat neinvazivní metody pro měření krevního tlaku, senzory, které se pro dané 

metody užívají a uvést jejich výhody a nevýhody. Závěr je věnován demonstrativnímu měření 

krevního tlaku pomocí oscilometrické metody na modulu OEM NIBP 2010 s následným zpra-

cováním dat pomocí programu Matlab R2010. 
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NIBP 2010, Matlab R2010. 

Abstrakt  

The bachelor thesis deals with the analysis of modern methods and sensors for noninvasive 

pressure measurement. Subjects is to describe noninvasive methods for blood pressure measu-

ring, sensors for the method used and bring in their advantages and disadvantages. The conclu-

sion is devoted to the measurement of blood pressure using the oscillometric method for module 

OEM NIBP 2010, with subsequent data processing using Matlab R2010. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

CMOS Complementary Metal–Oxide–Semiconductor 

DBP Diastolic blood pressure 

DPS Deska plošných spojů 

FPGA Field Programmable Gate Array 

Hz Hertzy, počet cyklů za sekundu 

LCD Liquid crystal display 

LED Light emitting diode 

MAP Mean arterial pressure 

NIBP Non Invasive Blood Pressure 

Pa Pascal 

PC Počítač 

PPM Pulse pressure mean 

   Reynoldsovo číslo 

RS 232 Sériová asynchronní komunikace 

SBP Systolic blood pressure 

USB Universal Serial Bus 

VDC Volty stejnosměrného napětí 

cm     Centimetry sloupce vody 

mm Hg Milimetry sloupce rtuti 
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1. Úvod 

Tématem bakalářské práce je analýza moderních metod a senzorů pro neinvazivní měření krev-

ního tlaku. Jsou zde definovány jednotlivé metody spolu s principy, na kterých pracují a senzo-

ry, které se u daných metod užívají. Dále také jejich výhody a nevýhody se zaměřením na člo-

věka, funkci a přesnost. 

 

Před popisem jednotlivých metod a senzorů, je část práce zaměřena na historii měření krevního 

tlaku a objasnění důležitých termínů z fyziologie krevního tlaku. Je zde poukázáno na význam 

měření, jednotku, parametry a hodnoty tlaku. Podrobněji jsou rozebrány ty hodnoty, které lid-

skému organizmu způsobují zdravotní problémy, jako hypertenze a hypotenze. Vysvětlen je zde 

také princip laminárního a turbulentního proudění krve v krevním řečišti. 

 

Krevní tlak vzniká působením krve na stěnu cévy, kterou protéká a nejvyšších hodnot dosahuje 

při vypuzovací fázi srdeční akce tzv. systole (systolický tlak) a nejnižších hodnot ve fázi plnění 

tzv. diastole (diastolický tlak). Jedná se o dva extrémy, mezi nimiž tlak kolísá. 

 

Tlak krve se dá měřit dvěma způsoby a to invazivně a neinvazivně. Práce je zaměřená na měření 

krevního tlaku neinvazivními metodami, které jsou dále členěny na nespojité a spojité. Nespoji-

té metody měření poskytují jako svůj výsledek jednotlivé hodnoty krevních tlaků získané za 

určitý časový úsek, který zahrnuje více než jeden srdeční cyklus. Všechny tyto metody jsou 

založeny na měření s okluzivní manžetou omotanou kolem některé končetiny či prstu vyšetřo-

vaného subjektu. Mezi základní nespojité metody měření patří auskultační a oscilometrická 

metoda, se kterými se už každý z nás setkal v ordinaci praktického lékaře. 

 

Co se týče spojitých metod tak ty nám dávají hodnoty krevního tlaku v kontinuálním režimu, 

tep za tepem. Všechny tyto metody mají na svém výstupu kromě hodnot tlaků také tlakovou 

křivku, která je pro lékaře rovněž velmi důležitá a lze z ní usuzovat na celkový stav kardio-

vaskulárního řečiště. Jedinou klinicky využívanou metodou pro neinvazivní a spojité měření 

krevního tlaku je metoda odtížené artérie neboli také digitální pletysmografie. 

 

Závěr práce je věnován demonstrativnímu měření na základě oscilometrické metody, která se 

v současné době začíná stále více prosazovat do klinické praxe a to pomocí modulu OEM NIBP 

2010 a interaktivního programového prostředí MATLAB R2010. 
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2. Historie měření krevního tlaku 

První měření krevního tlaku provedl Stephan Hals a to v roce 1769 u koně. Toto měření bylo 

provedeno tzv. „krvavou metodou“, kdy se krevní tlak měřil pomocí trubiček zavedených přímo 

do velkých cév. Jednalo se tudíž o invazivní metodu měření, při níž došlo k porušení integrity 

tkání. 

 

Šetrnější způsob měření a to neinvazivní metodou byl zaveden až na konci 19. století. Jednalo 

se o měření pomocí auskultační metody, kterou poprvé použil italský internista a pediatr Riva 

Rocci (1896). Byl schopen měřit pouze systolický krevní tlak, neboť ještě nepoužíval fonendo-

skop a to pomocí sphygmomanometru. Jeho původní zařízení bylo sestaveno z běžných předmě-

tů, jako je například kalamář, měděné trubky a rtuť.  

 

Rocciho zařízení zlepšil svým přínosem americký neurochirurg Harvey Cusching, hrál hlavní 

roli při získávání pozornosti lékařů po celém světě na tento rtuťový sphygmomanometer. Tato 

technika měření krevního tlaku, byla a stále je označována RR, což jsou Riva-Rocciho iniciály.  

 

Až o 9 let později a to v roce 1905 popsal ruský chirurg Nikolaj Sergejevič Korotkov auskultač-

ní techniku měření krevního tlaku, kde bylo možno měřit i tlak diastolický. A to tak, že popsal 

zvuky detekované pomocí fonendoskopu na deformované paži pod manžetou. 

[1], [2],  
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3. Krevní tlak  

Krevní tlak patří mezi nejčastěji měřené veličiny a to z důvodů, že se jedná o jeden z nejlepších 

ukazatelů stavu kardiovaskulárního systému. Je velmi důležité stav tohoto systémů sledovat, 

neboť jeho správná funkce je nezbytná pro fungování organismu. Při špatné funkci nedochází ke 

kvalitnímu rozvodu živin, dýchacích plynů a odvodu odpadních látek z tkání, čímž dochází 

k vážným zdravotním problémům.  

3.1 Standardní definice krevního tlaku 

Krevní tlak je vytvářen působením srdce jako krevní pumpy. Jedná se o tlak, kterým působí 

krev na stěnu cévy. Je závislý na mnoha faktorech a mění se při činnosti srdce. Kolísá mezi 

dvěma mezemi. Tlakem systolickým a tlakem diastolickým. 

 

Z technického hlediska se termín „systolický tlak“ vztahuje na jakýkoliv tlak v průběhu systoly. 

Ovšem v praxi je tak označován maximální tlak v arteriích za systoly. Podobně je to s „diasto-

lickým tlakem“, který je využíván pro označení nejnižšího tlaku v arteriích za diastoly. 

Pokud známe systolický a diastolický tlak, můžeme z něj určit střední (průměrnou) hodnotu 

tlaku: 

 

  

MAP = DBP + 
       

 
      [mmHg]                                                                              (3.1)                                                                                        

 

 

Rozdíl mezi systolickým a diastolickým tlakem je definován jako pulzní tlak. Je dobré upozor-

nit, že tato rovnice může být v některých případech velmi nepřesná. 

 

 

PPM = SBP – DBP               [mmHg]                                                                              (3.2) 

 

 

SBP ….systolický tlak (systolic blood pressure) 

DBP….distolický tlak (diastolic blood pressure) 

MAP….střední arteriální tlak (mean arterial pressure) 

PPM….pulsový tlak (pulse pressure mean)      

[4], [5] 
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3.2 Jednotka krevního tlaku 

V minulosti se pro hodnoty krevního tlaku používala jednotka cm     (centimetry sloupce 

vody). V současnosti se ovšem v medicíně užívá jednotka mm Hg (milimetry sloupce rtuti), 

kterou také můžeme znát pod označením Torr. Voda byla vyměněna za rtuť a to z toho důvodu, 

že rtuť má větší hustotu. A to asi 14 krát. Sloupec rtuti v tlakoměru vystoupí do menší výšky, 

než je tomu při použití vody. To znamená, že nám stačí menší rozměr tlakoměru ve srovnání s 

použitím vody. 

 

Dle platné soustavy SI, je pro tlak platná jen jednotka Pa (pascal). Byla snaha také zavést tuto 

jednotku pro měření krevního tlaku, ale bez úspěchu.  

 

Převod: 1 torr = 1 mm Hg = 133,322 Pa.  

[1] 

3.3 Parametry určující krevní tlak  

Ve velkém tělním oběhu je krevní tlak průměrně pět krát vyšší než v malém plícním oběhu. Což 

je způsobeno jejich kapacitou, plícní oběh je přibližně pětinou oběhu tělního. Velikost krevního 

tlaku je závislá na mnoha jiných faktorech. Mezi základní patří: 

 

 

1) Práce srdce  

 

2) Periferní odpor  

 

3) Objem cirkulující krve  

 

4) Viskozita krve  

 

 

Jelikož se náplň tepenného řečiště za normálních okolností nemění, tak jako se příliš nemění 

viskozita krve, na aktuální výši krevního tlaku se podílejí první dva faktory. Tudíž práce srdce a 

periferní odpor.  

 

Krevní tlak je důležitou veličinou, protože odráží stav homeostázy v organizmu. Jedná se o 

parametr, který je běhěm celého dne, ovlivňován podněty ze zevního i vnitřního prostředí. 

Taktéž je závislý na stavu bdělosti i na fyzické či psychické zátěži. Z těchto důvodů výrazně 

kolísá v průběhu celého dne, jak vidíme na Obr. 1.  

 

Nejnižších hodnot dosahuje obvykle ve spánku, začíná stoupat v časných ranních hodinách 
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(nejčastěji mezi 4. a 6. hodinou ranní). Nejvyšších hodnot zpravidla dosahuje v dopoledních 

hodinách a těsně po obědě obvykle zaznamenáváme určitý pokles. V podvečerních hodinách se 

u někoho objevuje opět mírný vzestup, u jiných osob naopak krevní tlak v tomto časovém ob-

dobí i nadále pozvolná klesá. 

[5], [6] 

 

 

Obr. 1 Hodnoty tlaku krve v průběhu celého dne. Červený průběh znázorňuje diastolický 

tlak a modrý průběh tlak systolický. [6] 

 

3.4 Hodnoty krevního tlaku 

Hodnota krevního tlaku se udává jako zlomek systolický tlak / diastolický tlak. Podle velikosti 

systolického a diastolického krevního tlaku rozlišujeme tři základní kategorie krevního tlaku.  

Jedná se o nízký krevní tlak (hypotenze), normální krevní tlak (normotenze) a vysoký krevní 

tlak (hypertenze). Hypertenze je dále klasifikována podle své závažnosti do tří řádů (Obr. 2).  

 

 

Obr. 2 Klasifikace hodnot krevního talku. [6] 

file:///C:/Users/Doma/AppData/Local/Temp/Bc.docx
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Hypotenze 

 

V případě hypotenze se jedná o snížení krevního tlaku pod hodnotu 90/60 mm Hg. Pokles tlaku 

v cévách vede ke snížení prokrvení orgánů. K hypotenzi může dojít při zaujetí vzpřímené polo-

hy, nebo také v důsledku poruchy regulačních mechanismů řídících krevní tlak či poruchy en-

dokrinního systému. K poklesu vedou i všechny šokové stavy. Nejedná se o stav, který by pří-

mo ohrožoval člověka na životě.  

 

Mezi základní příznaky patří závratě, pocení dlaní, slabost, motání hlavy a také pocit chladu. 

Někteří lidé také mají sklon k omdlévání a jsou často unavení. Nižším krevním tlakem trpí více 

mladí lidé a statisticky je zaznamenán výskyt hypotenze častěji u žen. 

[7] 

 

Hypertenze 

 

U hypertenze mluvíme o krevním tlaku, jenž je vyšší než 140/90 mm Hg. Patří k nejčastějším 

onemocněním srdce a cév. K tomu, aby se projevila, je zapotřebí genetická dispozice spolu 

s faktory zevního prostředí. Jde hlavně o nadměrný přísun kuchyňské soli, alkoholu, stres a 

v neposlední řadě obezitu. Komplikace se projevují bolestmi hlavy, únavou nebo poruchami 

spánku, ovšem hypertenze sama o sobě nemá žádné charakteristické příznaky. 

Důležitá je hodnota systolického tlaku, který je přímým odkazem stavu tepen. Jeho hodnota 

většinou stoupá s přibývajícím věkem, neboť se snižuje pružnost cévní stěny. 

 

Hypertenzi dělíme podle její závažnosti do tří podskupin. Jedná se o hypertenzi 1. stupně, která 

je mírná a pohybuje se v rozmezí 140-159/90-99 mm Hg. Dále hypertenzi 2. stupně, ta už je 

středně závažná v rozmezí 160-179/100-109 mm Hg a hypertenzi 3. stupně, která je závažná a 

patří zde tlak ≥ 180/ ≥ 110 mm Hg. 

[8] 

3.5 Laminární a turbulentní proudění krve 

Krevní oběh je uzavřený systém složený ze dvou částí, kterými jsou velký a malý krevní oběh. 

Příčinou proudění krve jsou tlakové rozdíly mezi tepenným a žilním systémem, vznikající čin-

ností srdce. Podle fyzikálních vlastností, geometrie cévy a tlakových gradientů určujících rych-

lost může krev proudit buď to laminárně, nebo turbulentně. 

3.5.1 Laminární proudění 

V tomto případě se jedná o průtok krve v cévách, který je charakterizován rovnoběžným rych-

lostním profilem s parabolou ve svém čele. Tato parabola je následkem toho, že krev ve středu 
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cévy protéká s největší rychlostí a u stěny řečiště neprotéká skoro vůbec. 

 

 

Obr. 3 Laminární průtok krve v cévě. 

 

3.5.2 Turbulentní proudění 

Turbulentní průtok krve, je charakterizován chaotickým prouděním v mnoha směrech. Dochází 

zde ke vzniku vírů a je doprovázen zvukovými fenomény. 

 

 

Obr. 4 Turbulentní průtok krve v cévě. 

 

 

Charakter proudění lze předpovědět v případě, že známe rychlost proudění, viskozitu, hustotu 

krve a průměr cévy a to pomocí Reynoldsova čísla: 

 

 

   = 
     

 
                                                                                                                             (3.3)                               

 

 

v….střední hodnota rychlosti roztoku [cm/s] 

R….poloměr trubice, cévy [cm] 

ρ….hustota kapaliny, krve [gm/   ] 

η….viskozita kapaliny [Poise] 

 

Platí zde přímá úměra, čím vyšší Reynoldsovo číslo, tím vyšší pravděpodobnost pro vznik tur-

bulentního proudění. V oběhovém systému jsou ideální podmínky pro turbulentní proudění 

v oblouku aorty a pulmonální artérii.  

[4] 
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4. Měření krevního tlaku 

Krevní tlak je přímým ukazatelem toho, v jakém zdravotním stavu je naše srdce a cévy. Hodno-

ty krevního tlaku není dobré podceňovat, neboť mohou signalizovat, že je tělo v nebezpečí. 

Pravidelným měřením získáme přehled o svém zdraví. 

 

Podle místa a způsobu měření krevního tlaku, rozeznáváme různé metody měření, u kterých se 

také používají odlišné konstrukce senzorů. Lze je rozdělit do dvou základních skupin: 

 

 Neinvazivní měření krevního tlaku 

 

 Invazivní měření krevního tlaku 

4.1  Neinvazivní (nepřímé) měření krevního tlaku 

Neinvazivní měření krevního tlaku lze rozdělit na dvě hlavní kategorie. Jedná se o metody ne-

spojité a kontinuální. V následujících kapitolách budou podrobněji rozebrány. 

 

Nespojité metody se užívá při ambulantních vyšetření. Měří se pomocí manžety, která při na-

fouknutí omezuje průtok krve v končetině. Nejčastěji se umisťuje na levou paži a to tak, aby 

zaškrtila brachiální artérii. Odpor krevního řečiště mezi aortou a místem měření je nízký a tla-

kové změny v brachiální artérii dobře kopírují změny centrálního tlaku. Mezi základní a 

v klinické praxi nejužívanější patří: 

 

 Oscilometrická metoda 

 

 Auskultační metoda 

 

Kontinuální metody nám umožňují snímat tlak po relativně dlouho dobu a setkáme se s nimi 

například na jednotkách intenzivní péče. Jedinou klinicky využívanou metodou pro neinvazivní 

a spojité měření krevního tlaku je: 

 

 Metoda odtížené artérie (digitální pletysmografie) 

4.2  Invazivní (přímé) měření krevního tlaku 

Invazivně lze krevní tlak měřit taktéž po relativně dlouhou dobu, jedná se o tzv. spojité měření a 

na místech, která jsou pro neinvazivní měření nepřípustná. Dosáhneme tak přesnějších výsled-

ků. Můžeme měřit v obou polovinách srdce, konkrétně v pravé síni, pravé komoře, plicnici, levé 
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síni a levé komoře. Místo měření se zpřístupňuje zavedením katétru. Samotný snímač tlaku 

může být umístěn buď to vně katétru a těla pacienta, pak jej nazýváme extravaskulární nebo na 

špičce katétru v krevním řečišti pacienta tzv. intravaskulární snímač. 

4.2.1 Měření krevního tlaku katétrem vyplněným tekutinou 

Tato metoda je nejrozšířenější invazivní metodou v klinické praxi při operačních zákrocích, 

pracuje se zde se senzorem pro měření krevního tlaku, jenž je umístěn mimo tělo pacienta, pře-

nos tlaku mezi místem snímání a samotným senzorem je zajištěn pomocí tekutiny v katétru, 

kterou bývá nejčastěji fyziologický roztok. Snímač je umístěn ve speciálním pouzdře, které je 

vybaveno dvěma přívody pro kapalinu, ústícími do komůrky. V komůrce je membrána, pomocí 

níž se tlak přenáší na polovodičový snímač. 

 

 

 

Obr. 5 Snímací tlaková komůrka katétru vyplněného kapalinou. [9] 

4.2.2 Měření krevního tlaku katétrem s tlakovým senzorem na hrotu 

V rámci tohoto měření je senzor umístěn přímo na špičce katétru, tudíž je v přímém kontaktu 

s krví. Základem vlastního snímače je opět pružná membrána, která odděluje vlastní snímací 

element od krve. Nejčastěji se používají polovodičové snímače, jejichž výstupem je napěťový 

signál. Tyto snímače mohou být vybaveny dvěma snímači pro současné snímání ve dvou mís-

tech, například při měření rozdílu tlaku mezi srdeční síní a komorou. Původní kabely snímačů 

jsou uloženy v těle katétru. Dále se mohou použít i optické vláknové snímače, kdy jsou v dutině 

katétru dva svazky optických vláken. K jednomu z nich je připojen vysílač světelného záření a 

k druhému detektor.  

[ 9], [ 10] 
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5. Neinvazivní metody měření krevního tlaku 

Obsah práce je zaměřen na podrobnější rozbor neinvazivních metod měření krevního tlaku, 

neboť se jedná o jeden z nejčastěji prováděných výkonů v ordinaci lékaře, jehož výsledek je 

odrazem stavu homeostázy organizmu. Nepřímé měření krevního tlaku je jednoduché, praktické 

a dostatečně přesné, musí však být prováděno správně a to za pomoci rtuťového tonometru a 

fonendoskopu nebo digitálním přístrojem.  

 

Metodika měření krevního tlaku je standardizována tak, aby měření bylo snadno opakovatelné 

za všech okolností a hodnoty krevního tlaku naměřené různými vyšetřujícími byly kdykoliv 

srovnatelné.  

5.1 Pomůcky k měření krevního tlaku 

Krevní tlak standardně měříme nepřímou auskultační metodou pomocí fonendoskopu a rtuťové-

ho tonometru na paži. Při měření je nutné použít vždy správnou velikost manžety, která odpoví-

dá objemu paže. V rámci domácího měření krevního taku jsou vhodnější automatické oscilome-

trické přístroje. Jednotlivé pomůcky k měření krevního tlaku jsou blíže popsány v následujících 

odstavcích. 

5.1.1 Manžeta 

Na přesnosti měření se zásadně podílí vhodná volba manžety. Jedná se o textilii, uvnitř které je 

gumový vak. „Aby bylo měření, co nejpřesnější je důležité, aby šířka tohoto vaku odpovídala 

40% obvodu paže a délka 80% obvodu paže u dospělého člověka a u dětí 100% obvodu paže. 

Jako ideální poměr šířky manžety k obvodu paže se jeví 0,4.“ [22] V případě použití příliš malé 

manžety, naměříme hodnoty krevního tlaku falešně vyšší a v případě velké manžety, zase hod-

noty falešně nižší. 

5.1.2 Tonometr 

Nejčastěji používané jsou rtuťové manometry, jsou považovány jako standard pro měření krev-

ního tlaku. Mají jednoduchý mechanizmus na principu gravitace. Sloupec rtuti musí být ve svis-

lé poloze, kolmo. Se rtuťovým tonometrem musíme zacházet opatrně vzhledem k toxicitě rtuti. 

 

V současné době ovšem existují tonometry, které rtuť neobsahují, jsou stejně přesné a zachová-

vají výhody měření klasickou metodou bez použití rtuti. Tlakoměr nemusí být umístěn vodo-

rovně na stole neboť místo rtuťového sloupce je na LCD displeji světelná stupnice, která je po-
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svícená, což umožňuje snadné měření za nepříznivých světelných podmínek. Po ukončení mě-

ření se na displeji zobrazí i tepová frekvence. Na našem trhu je dostupný bezrtuťový klasický  

tonometr Boso Mercurius E. „Potřeba těchto tonometrů se bude razantně zvyšovat neboť od 1.6. 

2009 platí podle směrnice EP č. 51/2007 zákaz prodeje nových rtuťových přístrojů pro použití 

ve zdravotnických zařízeních.“ [22] 

 

Anaeroidový manometr s kruhovou stupnicí je lehčí, funguje v každé poloze, ale měřidlo musí 

být optimálně nastaveno tak, abychom na malé stupnici mohli dobře odečíst naměřené hodnoty. 

Tento manometr je méně přesný ve srovnání se rtuťovým. Vyžaduje kalibraci optimálně 2x 

ročně nebo vždy po nárazu. Novější typy těchto přístrojů jsou vybaveny systémem „shock pro-

tected“, který chrání přístroj pří pádu proti poškození měřícího mechanizmu. 

5.1.3 Fonendoskop 

Fonendoskop se skládá z kovové hlavy, jejímž úkolem je zesílení zvukových fenoménů a při-

kládá se na okludovanou tepnu. U některých fonendoskopů je tato hlava nahrazena mikrofonem 

s možností zesílení zvuků. Další část tvoří hadičky zakončené olivkami, kterými je zvuk veden. 

5.1.4 Automatické elektronické přístroje 

Tyto přístroje pracují jak na auskultačním tak na oscilometrickém principu měření. V praxi se 

spíše preferují přístroje pracující na oscilometrickém principu, které jsou využívány pro domácí 

měření a v poslední době i pro rutinní měření v ambulancích praktických lékařů. Velkou výho-

dou je zde to, že je vše obsaženo v jednom přístroji, a proto jsou snadněji ovladatelné než tono-

metr s fonendoskopem. Mají manžetu upravenou pro snadnou manipulaci, automatické nafuko-

vání a vypouštění manžety, velký displej a indikátor chybného měření.  

 

K dispozici jsou také automatické elektronické přístroje s manžetami na zápěstí nebo na prst. 

Jsou velmi citlivé na polohu končetiny a pohyb prstů, dosud nemají validizaci, zatím jsou velmi 

málo spolehlivé a naměřené hodnoty nejsou dobře reprodukovatelné. Proto nejsou k měření 

krevního tlaku doporučovány. 

[22] 
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5.2 Nespojité metody měření 

Nespojité metody měření nám poskytují jednotlivé hodnoty krevních tlaků (systolický tlak, dia-

stolický tlak, střední arteriální tlak). Tyto hodnoty jsou získané za určitý časový úsek, který 

zahrnuje více než jeden srdeční cyklus. Všechny tyto metody jsou založeny na měření pomocí 

okluzivní manžety. 

 

Mezi nespojité metody patří: 

 

1. Oscilometrická metoda 

 

2. Auskultační metody 

 

3. Palpační metoda 

 

4. Ultrazvuková metoda 

 

5. Infrazvuková metoda 

 

6. Metoda impedanční reografie 

 

7. Objemově – oscilometrická metoda 

 

V následujících kapitolách jsou tyto metody blíže rozebrány. Zvláštní pozornost je věnována  

oscilometrické metodě, která se v současné době začíná stále více prosazovat do klinické  

praxe. 

5.2.1 Oscilometrická metoda 

Metoda měření tlaku pomocí oscilometrie spočívá v tom, že na manžetu, jenž je vypuštěna, pod 

úroveň systolického tlaku působí vibrace arteriální stěny neboli oscilace, které jsou způsobeny 

turbulentním prouděním krve přes deformovaný úsek artérie. Tyto vibrace se projevují rychlými 

změnami tlaku v manžetě a jsou snímány pomocí snímače systému monitorujícího tlak. Tohoto 

principu využívají současné elektronické tonometry. Blokové schéma vidíme na Obr. 6.  
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Obr. 6 Blokové schéma elektronického tonometru. [11] 

 

 

Samotné měření probíhá tak, že se nejprve uzavře elektromagnetický ventilek, který slouží pro 

upouštění vzduchu z manžety. Po-té se pomocí vzduchové pumpy, která je poháněná malým 

stejnosměrným motorkem nafoukne manžeta na tlak vyšší, než je systolický (měřící přístroje 

jsou schopny samy zaznamenat vymizení pulzu) a po nafouknutí začne vzduch z manžety unikat 

úzkým vypouštěcím otvorem. Tlak je měřen pomocí vhodného snímače. 

 

V momentě, kdy oscilace v manžetě začnou prudce stoupat, zaznamenáváme hodnotu systolic-

kého krevního tlaku. A naopak při prudkém poklesu zase hodnotu diastolického krevního tlaku. 

Tuto hodnotu je ovšem problematické určit, neboť bývá zatížená vyšší chybou.  

 

Systolický a diastolický krevní tlak byl stanoven pevným poměrem vůči maximálním oscilacím 

úměrným střednímu arteriálnímu tlaku (MAP). Systolický krevní tlak je tedy roven narůstající 

oscilaci o velikosti 55% a diastolický krevní tlak je zase roven klesající oscilaci o velikosti 85%. 

[4], [11] 

 

Jak už bylo řečeno, samotný tlak je měřen pomocí snímače, jehož výstupní signál vidíme na 

Obr. 7., je zde označeno výstupní napětí, které odpovídá změnám oscilací.  
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Obr. 7 Výstupní napětí (signál) tlakového senzoru. [20]  

 

 

Tento signál ovšem obsahuje jak oscilační signál, tak signál tlaku manžety. Proto je zde nutné 

druhý signál potlačit. Předpokládejme, že kmitočet oscilačního, tedy užitečného signálu, je ko-

lem 1 Hz (odpovídá 60 srdečních tepů za 1 minutu) a signál tlaku manžety je méně než 0,4 Hz. 

Pro získání výsledného signálu je nutné odfiltrovat nízkofrekvenční a stejnosměrné složky spolu 

se zesílením oscilačního signálu viz Obr. 8. 

 

 

 

Obr. 8 Výsledný signál po filtraci a zesílení. [20] 

 

 

K určení systolického a diastolického tlaku se pak používají různé výpočetní algoritmy, které se 

mohou lišit výrobcem a jde tedy o vlastní „know how“ výrobce. Většinou jde však o odvození 

mezních hodnot tlaku ze střední hodnoty arteriálního tlaku (MAP) a to z důvodu snadného a 

přesného určení. Přičemž určení maximální amplitudy oscilace je nejjednodušší určit tím, že 

vytvoříme jakousi obálku signálu, z které následně odečteme tuto hodnotu. Realizaci obálky 
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signálu můžeme vytvořit filtrem typu dolní propusti, výpočet maxima je potom záležitostí vy-

hodnocovacího obvodu (například komparátoru).  

 

Algoritmy výrobci nezveřejňují, v zásadě se však jedná o dva způsoby, které jsou založené na: 

1) Koeficientech – četným měřením je předvídán určitý typický průběh pulzu krevního 

tlaku v pažní tepně. Z tohoto průběhu jsou empiricky odvozeny koeficienty, kterými se 

násobí amplituda pulzací při středním arteriálním tlaku pro získání systolického a dia-

stolického krevního tlaku. Nebo může být pomocí koeficientu určen pouze jeden z tlaků 

a z něj následně dopočítán druhý tlak na základě typického pulzového rozkmitu a tvaru 

pulzů. Například systolický tlak je určen jako tlak v manžetě větší než střední arteriální 

tlak, při kterém se amplituda oscilometrických pulzací rovná jejich hodnotě pro střední 

arteriální tlak vynásobené koeficientem pro systolický tlak. Obdobně je to s tlakem dia-

stolickým. Oba koeficienty, jak pro tlak systolický, tak pro diastolický jsou závislé na 

poddajnosti manžety, rychlosti vyfukování atd. „Rozsah koeficientu pro systolický tlak 

je od 0,4 do 0,75 a pro diastolický tlak 0,6 až 0,86.“[16] 

 

2) První derivace – střední hodnota arteriálního tlaku nám udává nulový bod derivace, ma-

ximum a minimum derivace určuje hodnotu systolického a diastolického krevního tla-

ku. Při realizaci pro derivaci využijeme derivačního článku a pro zjištění extrémů ma-

xima a minima pak obvod s detekcí extrému. Dalším možným řešením je digitální cesta, 

která je přesnější a používanější, ovšem výpočet tímto algoritmem je náročnější pro 

centrální výkonovou jednotku. Výpočet systolického a diastolického tlaku dle tohoto 

algoritmu je následující: 

 

      : max (dA/d  )                                                                                                (5.1) 

      : min (dA/d  )                                                                                                 (5.2) 

 

      ….hodnota diastolického tlaku určená z maxima derivace amplitudy oscilací 

podle tlaku v manžetě 

      ….hodnota systolického tlaku určená z minima derivace amplitudy oscilací 

podle tlaku v manžetě 

[3], [16], [20] 

 

5.2.1.1  Holterovské měření krevního tlaku 

Holterovské monitorování je jednou z možností neinvazivního měření krevního tlaku pomocí 

oscilometrické metody a to po dobu 24 hodin. Toto monitorování je nejuznávanější metodou ke 

zjištění abnormálních hodnot krevního tlaku nebo u léčených nemocných k posouzení správné 

léčby.  

 

Během měření je důležitá spolupráce pacienta s přístrojem. Při každém měření, které je přístro-

jem předem avizováno zvukovým signálem, je důležité uvolnit paži, na níž je manžeta a nechat 
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ji po dobu měření v klidu. Měření je prováděno automaticky podle programu, v denní dobu 

většinou po 20 minutách a v noci po 1 hodině. Vlastní přístroj je umístěn na opasku. 

 

Aby nedošlo k nepřesnostem v záznamu měření, případně k poškození přístroje, musí se pacient 

vyvarovat pohybu v blízkosti silných magnetických polí, elektromotorů. Přístroj nesmí přijít do 

kontaktu s vodou. Během vyšetření není nutné žádné další omezení.  

 

Holterovo monitorování poskytuje nejpřesnější informace o hodnotách krevního tlaku, neboť je 

prováděno v domácích podmínkách a v předem stanovených intervalech během celých 24 ho-

din. Takovéto měření je dobře reprodukovatelné a není zatíženo subjektivní chybou vyšetřující-

ho. 

[12] 

 

5.2.1.2 Fuzzy logic technologie v oscilometrickém měření    

„Jedná se o novou technologii v oscilometrickém měření, kterou využívají digitální měřiče 

krevního tlaku. Tato metoda nám umožňuje velice přesné a citlivé měření krevního tlaku. Přes-

nost tohoto měření je ± 3 mm Hg (torr), což je hodnota, která není reálně dosažitelná běžným 

měřením pomocí rtuťového tlakoměru a fonendoskopu, protože lidský sluch takovou přesnost 

není schopen zaznamenat. 

 

Fuzzy logic systém je tzv. systém inteligentního měření. Přístroje s tímto systémem inteligent-

ního měření pracující na principu přesného dofouknutí manžety na základě průběžného odhadu 

tlaku krve. To nám zkracuje dobu měření a navíc tento systém šetří manžetu i baterie měřiče 

krevního tlaku.“ 

[1] 

 

5.2.1.3 Senzor pro oscilometrické měření 

V rámci oscilometrického měření se nejčastěji užívají snímače s odporovými tenzometry. Jedná 

se o integrované senzory s polovodičovými tenzometry, které snímají změnu tlaku v manžetě. 

Podstata samotné funkce je založena na tzv. piezorezistivním jevu, který spočívá ve výrazné a 

přesné změně odporu v závislosti na mechanické deformaci.   

 

Měřeným parametrem těchto polovodičových tenzometrů je odpor R, který je přímo úměrný 

změně délky polovodiče a jeho průřezu. Určíme jej podle vztahu:  

 

R = ρ 
 

 
   [Ω]                                                                                                                        (5.3)  

 

R….odpor [Ω] 

ρ….rezistivita (měrný odpor) [Ωm] 

l ....délka vodiče [m] 
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S….průřez vodiče [  ] 

 

Poměrem změny odporu ke změně délky posuzujeme, zda je materiál vhodný pro konstrukci 

tenzometrického snímače. 

 

k = 

  

 
  

 

                                                                                                         (5.4) 

 

Materiálová konstanta k, závisí na materiálu vodiče, u kovů je nízká (řadově desítek až jedno-

tek). Za to u křemíku se pohybuje v rozmezí 100 : 200, proto je také vhodný pro konstrukci 

citlivého snímače. 

 

Integrované senzory tlaku pro oscilometrické měření se tedy skládají z křemíkové destičky, do 

níž je vybroušena tenká membrána. V této membráně jsou difúzi vytvořeny miniaturní tenzome-

try, které jsou uspořádány do Wheatsonova můstku (zvyšuje citlivost měření a odstraňuje vlivy 

parazitních veličin např. teploty). Vlivem tlaku, se membrána prohýbá, jak vidíme na Obr. 9 a 

dochází ke zmíněné deformaci tenzometrických snímačů. Základem senzoru je čidlo, které bez-

prostředně převádí tlak na elektrický signál.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Membrána tlakoměrného snímače. Plnou čarou je zakreslena membrána 

v nezatíženém stavu a čárkovaně ve stavu zatíženém tlakem. [13] 

 

 

V dnešní době se jedná o nejužívanější typ senzoru v rámci měření krevního tlaku. Je volený 

z důvodu jeho velké citlivosti, což jej umožňuje konstruovat v malých rozměrech. Velkou vý-

hodou je také rychlá odezva (řádově jednotky milisekund), vysoká životnost (    cyklů plného 

pracovního zatížení), korozní odolnost a neměřitelná vlastní hystereze do 300 °C. Měřící rozsah 

těchto snímačů je od 0÷300 mm Hg s přesností ± 1% z měřícího rozsahu. 

[9], [14], [15] 

 

Příkladem senzoru obsahujícího membránu, která se ohýbá se změnou tlaku a následně převádí 

mechanickou veličinu na elektrickou je piezorezistivní senzor MPX5050D od společnosti Free-

scale. Jeho měřící rozsah tlaku je 0 až 50 kPa, což odpovídá rozsahu 0 až 375 mm Hg. Díky 

tomu s dostatečnou rezervou pokryje rozsah potřebný pro měření tlaku v manžetě, který je ± 0 
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až 250 mm Hg. Chyba senzoru je ± 2,5 % z maximálního výstupního napětí. Pro správnou 

funkci senzoru je tolerováno napájecí napětí v rozmezí 4,75 až 5,25 V. Výstupní napětí tlakové-

ho senzoru MPX5050D je závislé na přesné hodnotě napájecího napětí. Toho se docílí kalibrací 

senzoru. [24] 

 

5.2.1.4 Kapacitní senzor v oblasti neinvazivního měření krevního tlaku 

Co se týče kapacitních senzorů, často se s nimi setkáváme v rámci invazivního měření krevního 

tlaku pomocí katétru. Neinvazivní měření se především týká oblasti oscilometrie.  

 

„Jedná se o poměrně nový vynález, jehož patent byl podán 25. 11 2003.“ [21] 

 

Kapacitní snímače tlaku jsou složeny ze dvou paralelně uspořádaných kovových desek, které 

tvoří kondenzátor. Plocha desek je konstantní, ale vzdálenost mezi nimi je variabilní a úměrná 

vnějšímu tlaku. Kondenzátor definuje frekvenci elektronického oscilátoru, která je nepřímo 

úměrná tlaku na senzoru. 

 

Vlastnosti dielektrika kondenzátoru neboli vzduchové mezery nepříznivě ovlivňují vlastnosti 

kapacitního snímače, jedná se především o změny vlhkosti a teploty. Změny vlhkosti mohou 

vést k oxidaci povrchu kovové desky kondenzátoru. Tyto nežádoucí změny je velmi obtížné 

předvídat a kompenzovat, proto jsou kapacitní snímače v rámci měření krevního tlaku málo 

spolehlivé. 

 

Zvýšení přesnosti může být dosaženo ustálenou vlhkostí a teplotou vzduchové mezery konden-

zátoru. A to je cílem relativně nového kapacitního senzoru pro neinvazivní oscilometrický mo-

nitor krevního tlaku. 

 

Jedná se o uzavřený kapacitní snímač Obr. 10, jehož tělo se skládá z první a druhé komory. 

Komory jsou vzájemně odděleny deskou plošných spojů. První komora je vybavena tzv. hrdlem 

pro přívod vzduchu a otvorem, který ji spojuje s druhou komorou. Nachází se zde také pružná 

membrána, která dělí tělo kapacitního snímače na dvě uzavřené dutiny. První dutina se nachází 

mezi přívodem vzduchu a pružnou membránou a druhou dutinu tvoří prostor za pružnou mem-

bránou a prostor ve druhé komoře. 

 

Samotný kondenzátor je umístěn ve druhé dutině první části komory. Je tvořen párem elektrod, 

které mají variabilní vzdálenost v závislosti na tlaku vzduchu v první dutině. Měděná elektroda 

je umístěná na desce plošných spojů, zatímco druhá je tvořena z talířových pružin. 

Tlak vzduchu v druhé dutině, který se může měnit v závislosti na teplotě je vyrovnáván mezi 

první a druhou komorou pomocí otvoru. 

[21] 
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Obr. 10 Kapacitní snímač tlaku. 1 - první komora, 2 – druhá komora, 3 – deska plošných 

spojů, 4 – hrdlo pro přívod vzduchu, 5 – otvor mezi první a druhou komorou, 6 – pružná 

membrána, 7 – první dutina, 8 – druhá dutina, 9 – elektroda tvořená talířovými pružina-

mi, 10 – měděná elektroda 

 

5.2.1.5 Výhody a nevýhody oscilometrické metody  

Jednou z velkých výhod oscilometrického měření je to, že se zde jako další prvek pro snímání 

krevního tlaku nevyužívá mikrofon, proto nemusíme dbát na správnou fixaci manžety a ani na 

hluk okolního prostředí. 

 

„Přesnost měření v rámci Fuzzy logic systému je ± 3 mm Hg (torr).“ [1] Což je hodnota, která 

není reálně dosažitelná běžným měřením pomocí rtuťového tlakoměru a fonendoskopu. 

 

V klinickém monitorování jsou navíc oscilometrické tonometry vybaveny tzv. automatickým 

cyklováním, díky kterému se měří tlak v pravidelných intervalech. Jedná se o Holterovo 

monitorování, které nám poskytuje nejpřesnější informace o hodnotách krevního tlaku.  

 

Přístroje pracující na oscilometrickém principu měření krevního tlaku, jsou spíše využívány pro 

domácí měření, ale v poslední době častěji i pro rutinní měření v ambulancích praktických léka-

řů. A to z důvodu zákazu prodeje rtuťových tonometrů pro zdravotnická zařízení. Navíc je mě-

ření jednoduché na obsluhu a dostatečně přesné.  

5.2.2 Auskultační metoda 

Tato metoda je technicky jednoduchým případem nepřímého měření systolického a diastolické-

ho krevního tlaku pomocí sfygnomanometru, který se skládá z manžety, jenž je nafukována 

balonkem, měřičem tlaku a fonendoskopu. Jako měřič tlaku lze použít rtuťový sloupcový ma-

nometr nebo Bourdonův manometr (stočená trubička, která se roztahuje nebo stahuje v důsledku 

tlakových změn). 
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Co se týče samotného postupu měření, manžeta se nejčastěji umisťuje na horní části paže a fo-

nendoskop se přikládá na brachiální arterii pod manžetu. V případě, že zvýšíme tlak v manžetě 

nad hodnotu systolického tlaku v arterii, přestane v ní proudit krev. „Ruský lékař Korotkov roku 

1905 zjistil, že při pomalém snižování tlaku v manžetě lze poslechem tepny registrovat zvuky, 

způsobené turbulencemi obnovujícího se krevního toku.“ [10] 

 

Znamená to, že v momentě, kdy tyto zvuky pomocí fonendoskopu uslyšíme, bude tlak v 

manžetě roven systolickému. Při postupném snižování tlaku v manžetě, se bude postupně 

turbulentní proudění v artérii nahrazovat prouděním laminárním až do úplného vymizení zvuků. 

V tomto momentě se tlak v manžetě rovná tlaku diastolickému. Zvuky v artérii, jenž jsou 

způsobené už zmíněnými turbulencemi jsou po svém objeviteli nazvány Korotkovovými.  

[4], [10] 

 

5.2.2.1 Korotkovovy ozvy 

Jak již bylo zmíněno, Korotkovovy ozvy vznikají při turbulentním proudění krve, za snižování 

tlaku v manžetě na hodnotu systolického tlaku. Dělí se celkem na 5 fází, kdy systolický krevní 

tlak definujeme v 1. fázi a diastolický krevní tlak v 5. fázi.  

 

Fáze 1: první jasný tón, když tlak klesne na hodnotu systolického krevního tlaku. Zvuky jsou 

slabé a rychle zvyšují intenzitu. Znovu se objevuje hmatný pulz. 

Fáze 2: tóny nabývají charakter šelestu, jsou delší a tlumenější. 

Fáze 3: tóny jsou hlasitější a ostré a šelest střídá zvuk, který postupně zesiluje. Hlasitost dosahu-

je maxima. 

Fáze 4: nastává oslabení tónů, které jsou tlumené, méně zřetelné a měkké. 

Fáze 5: tlak v manžetě poklesne tak, až zcela zvuky vymizí. Hodnota tlaku, kdy vymizí 

zvuky, charakterizuje hodnota blízká diastolickému krevnímu tlaku. 

 

Korotkovovy ozvy jsou zcela zásadní pro měření tlaku auskultační metodou. Existuje několik 

teorií, které vysvětlují původ těchto ozev. Jedná se o teorii kavitací, „arteriálních“ stěn a turbu-

lentního proudění. 

 

Teorie kavitací vypovídá, že při náhlém poklesu tlaku vznikají bubliny plynu, které jsou rozpuš-

těny v krvi. Tyto bubliny kolabují při setkání s krví od srdce a jejich kolaps je doprovázen zvu-

kem. 

Teorie arteriálních stěn popisuje, že každá membrána vyvolá zvuk při přechodu z uvolněného 

do napjatého stavu. Při nafouknutí manžety nad systolický tlak je membrána ve stavu uvolně-

ném (je poddajná), při vypouštění vzduchu z manžety do cév opět začíná proudit krev, což způ-

sobí napínání stěn, Tento přechod je doprovázen zvukem. 

Teorie turbulentního proudění, kterou jsme si již vysvětlovali, je založená na vzniku zvuku vy-

volaného přechodem z laminárního proudění na turbulentní. 

[1], [3], [23] 
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Obr. 11 Průběh Korotkovových ozev a oscilometrických pulzací. STK - systolický krevní 

tlak, DTK - diastolický krevní tlak,    - amplituda systolického tlaku,    – amplituda 

max. oscilací,    - amplituda diastolického tlaku. [32] 

 

5.2.2.2 Automatická auskultační metoda 

V dnešní době se preferuje modernější způsob využití auskultační metody a to v podobě auto-

matického měření. Kde měříme pomocí manžety nafukované vzduchovou pumpou a ovládané 

ventilem pro postupné vypouštění. Měřící zařízení je také vybaveno snímačem tlaku a mikrofo-

nem sloužícím pro detekci Korotkovových zvuků (Obr. 12). 

 

 

 

Obr. 12 Měřič krevního tlaku pro auskultační metodu.[1] 
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Snímač tlaku a mikrofon jsou ovládány pomocí mikropočítače. Tlak v manžetě se zvyšuje na 

systolickou hodnotu pomocí čerpadla (kompresoru) a postupné vypouštění vzduchu je uskuteč-

něno pomocí ventilu. Celé měření probíhá v krocích, které řídí mikroprocesor. 

 

Touto metodou můžeme měřit krevní tlak, jak při postupném snižování tlaku v manžetě, tak i 

při postupném zvyšování. 

 

5.2.2.2.1  Měření při snižování tlaku v manžetě 

V rámci měření při snižování tlaku v manžetě, postupujeme tak, že nejprve zvýšíme tlak na 

předem zvolenou maximální hodnotu. Jedná se o tlak, při kterém budeme mít jistotu, že došlo 

k bezpečnému zastavení proudění krve do končetiny. Po-té jej postupně snižujeme až do obno-

vení krevního průtoku.  

V tomto případě měření jsme schopni přesně určit hodnotu systolického krevního tlaku. U tlaku 

diastolického je to obtížnější, protože se jedná o okamžik, kdy vymizel zvuk s charakterem úde-

ru. Tento okamžik, ale určujeme až po vymizení tohoto signálu a pro určení ještě čekáme dal-

ších 3-5 tepů. Proto je velikost diastolické chyby závislá jak na rychlosti snižování tlaku 

v manžetě, tak na tepové frekvenci vyšetřované osoby.  

 

5.2.2.2.2 Měření při zvyšování tlaku v manžetě 

U měření při zvyšování tlaku v manžetě postupujeme v obráceném pořadí, než u měření s po-

stupným snižováním tlaku. Znamená to, že nejdříve určíme hodnotu diastolického tlaku a poté 

hodnotu systolického tlaku.  

Výhodou tohoto postupu měření je to, že po určení systolického tlaku, je možno manžetu ihned 

vypustit bez dalšího zatěžování pacienta. Ovšem z technického hlediska je realizace měření 

obtížnější. 

[1], [4] 

 

5.2.2.2.3  Senzor pro auskultační metodu měření 

Pro auskultační měření je nejvhodnější použít integrovaný snímač s polovodičovými tenzometry 

podobně jako u oscilometrické metody. Jehož funkce je založena na změně odporu v závislosti 

na mechanické deformaci. Snímač měří tlak v manžetě, který nám udává hodnotu krevního tla-

ku.  

 

V rámci automatického měřicího systému se pro správné určení systolického a diastolického 

tlaku užívá mikrofon, který detekuje Korotkovovy zvuky. „Detektor pracuje na principu spekt-

rální detekce Korotkovových zvuků.“ [1] Při detekci prvních zvuků se sepne snímač tlaku a 

začne se zaznamenávat hodnota krevního tlaku. 

 

Mikrofony jsou určeny k přeměně akustické energie na energii elektrickou, kterou lze po-té dále 

zpracovat. Mají velký a podstatný vliv na výslednou kvalitu signálu. Proto je volba správného 
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mikrofonu velmi důležitá. Musí být schopen snímat zvuky ve frekvenčním rozsahu 0 – 200 Hz. 

Měl by mít, co možná nejmenší elektrický šum a co možná nejvyšší citlivost, což je hodnota, 

která určuje odstup užitečného signálu od šumu. 

[1] 

 

Snímač tlaku a mikrofon jsou ovládány pomocí mikropočítače. Vhodný snímač, jenž lze použít 

v rámci automatické auskultační metody je například snímač piezorezistivní serie firmy Frees-

cale typu MPXV5050GP. Rozsah měření má od 0 – 50 kPa a maximální chyba měření je 2,5 % 

od 0 do 85 °C. [24] 

 

5.2.2.2.4 Výhody a nevýhody auskultační metody  

Auskultační metoda je stále nejužívanější metodou pro měření krevního tlaku. Je ovšem při 

srovnáni s oscilometrickou zatížena řadou omezení a chyb. Z toho důvodu, že je založená na 

detekci vzniku a zániku korotkovových zvuků. Měření je problematické provést v hlučném pro-

středí.  

 

Je zde velmi důležité, aby měl pacient končetinu v klidu a to z důvodu, že jakékoliv pohyby 

jsou zdrojem rušivých zvuků a mohou také vést k posunutí manžety a mikrofonu z artérie. Proto 

zde bývá velmi problematické dlouhodobé měření. „Přesnost je ± 5 mm Hg.“ [4]  

 

Automatické měření krevního tlaku můžeme provádět i mimo ordinaci lékaře. Měření není ná-

ročné na obsluhu a také u něj není potřeba kvalifikovaných osob.  

5.2.3 Ultrazvuková metoda 

Ultrazvuková metoda je založená na tzv. Doplerově jevu, který popisuje změnu frekvence a 

vlnové délky přijímaného oproti vysílanému signálu, způsobenou nenulovou vzájemnou rych-

lostí vysílače a přijímače. 

 

Co se týče samotných ultrazvukových vln, jedná se o zvukové signály nad hranicí lidského sly-

šení. Frekvence je zde větší jak 20 kHz. „V rámci měření krevního tlaku pracuje zdroj ultrazvu-

kového vlnění na frekvenci ± 8 MHz.“ [25] 

 

Většinou se používá okluzivní manžeta, ve které je integrovaný ultrazvukový vysílač a přijímač 

(v podobě dvou piezoelektrických krystalů). Manžeta se umisťuje stejně, jako u většiny metod 

měření TK a to nad loket horní končetiny. Tzv. ultrazvukový aktuátor a senzor je směřován tak, 

aby snímal děje v brachiální artérii a měřil průtok krve pod manžetou. Na povrch snímače se 

aplikuje gel. 
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V rámci měření se využívá tzv. odrazová metoda. Je zde generátor ultrazvukového vlnění, který 

vysílá sinusový signál konstantní rychlostí přímo do tkáně. V momentě, kdy dorazí k pulsující 

cévě, část jeho energie se odrazí zpět k ultrazvukovému senzoru.  

 

Samotný princip určení krevního tlaku vidíme na Obr. 13 a spočívá v tom, že Dopplerův posun 

 F koresponduje s Korotkovovými zvuky. V momentě, kdy se tlak v manžetě zvýší nad hranici 

diastolického tlaku, začne céva pulzovat v důsledku periodického uzavírání a otevírání. Tyto 

okamžiky uzavírání a otevírání artérie pod manžetou, které se propagují akustickými fenomény, 

jsou rovny okamžikům, kdy tlak v cévě stoupne nebo klesne pod hodnotu tlaku v manžetě. Z 

toho vyplývá, že pokud budeme postupně zvyšovat tlak v manžetě, budou se i okamžiky těchto 

akustických ozvů čím dál více k sobě přibližovat až do okamžiku, kdy bude v manžetě systolic-

ký tlak a oba zvukové fenomény časově splynou. Měření lze provést i obráceně, kdy si nejdříve 

určíme hodnotu systolického tlaku a poté tlak v manžetě postupně snižujeme až do určení dia-

stolické hodnoty.  

[20], [25]  

 

 

Obr. 13 Princip měření krevního tlaku pomocí Dopplerova efektu. [25] 
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5.2.3.1 Měření krevního tlaku pomocí ultrazvukového skeneru 

Výzkumníci Eindhoven University of Technology společně s italskou firmou Esaote, vyvinuli 

novou techniku pro měření krevního tlaku. Měření se provádí pomocí ultrazvukového skeneru, 

který je nám dobře známý například z ultrazvukového vyšetření v porodnictví. Pomocí nějž 

můžeme změřit krevní tlak a pulz na různých místech těla. V důsledku toho mohou lékaři 

v budoucnu rychle získat informace jak o stavu srdce, tak také o krevních cévách. Výhodou této 

metody je, že se zde neužívá okluzivní manžeta, proto se měření může provádět například na 

krční tepně. 

 

Během vyšetření je nutné použít malé množství gelu, aby ultrazvukový snímač dobře přilnul ke 

kůži. Klíčem této nové techniky je především sofistikované zpracování signálu. Vědci jsou 

schopni dosáhnout velmi dobré vizualizace průtoku krve a pohybu cévní stěny, z nichž lze od-

vodit krevní tlak pomocí matematického modelu.  

 

Neinvazivní měření krevního tlaku v tepnách pomocí ultrazvukového skeneru bylo poprvé 

zveřejněno v květnovém vydání časopisu Ultrasound in Medicine and Biology v roce 2011. 

Předpokládá se, že bude trvat ještě několik let, než se bude tato technika používat v klinické 

praxi, například v ordinacích lékaře. 

[26] 

 

5.2.3.2 Ultrazvukový vysílač a přijímač 

Uplatňuje se zde tzv. piezoelektrický jev (přímý), což je schopnost krystalů generovat elektrické 

napětí při jejich deformaci, popřípadě jev opačný (nepřímý), kdy se krystal v elektrickém poli 

deformuje. Tento jev se může vyskytovat pouze u krystalů, které nemají střed symetrie. Nej-

známější piezoelektrickou látkou je monokrystalický křemen.  

 

V rámci měření krevního tlaku pomocí okluzivní manžety se používá integrovaný ultrazvukový 

vysílač (generátor) a přijímač (detektor odraženého vlnění) v podobě dvou piezoelektrických 

krystalových rezonátorů. 

 

V případě měření pomocí ultrazvukového skeneru, je jeden piezoelektrický prvek nazývaný 

ultrazvukový měnič. Ten může být současně, jak zdrojem, tak i detektorem ultrazvukového 

vlnění. Měnič po dobu několika milisekund generuje ultrazvukové vlnění a poté se stává detek-

torem a zachycuje odražené vlnění. 

 

Piezoelektrický krystalový rezonátor je element z piezoelektricky aktivního materiálu (nejčastěji 

ve tvaru destičky), který využívá přímého i nepřímého piezoelektrického jevu zároveň. Jedná se 

o vhodně vyříznutou tenkou destičku z piezoelektrického materiálu, která je opatřená určitou 

konfigurací elektrod. Na elektrody se přivede střídavé napětí a destička se rozkmitá. 
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K základním vlastnostem tohoto typu snímaní patří binární výstupní signál (frekvenční, bez A/D 

převodníku) s ním také nízký šum, vysoká rozlišovací schopnost a časová stabilita signálu.  

Samotné senzory jsou odolné proti rušení, vysoce přesné a spolehlivé. Nevýhodou je zde závis-

lost na teplotě, jejíž vliv musí být kompenzován a horší dynamické vlastnosti, jako například 

delší doba potřebná k měření, náročnější výroba.  

[19], [27] 

 

5.2.3.3 Výhody a nevýhody ultrazvukové metody 

U těchto metod je velmi důležité, aby byl vysílač v těsné blízkosti tkáně, protože i velmi tenká 

mezera znemožní vstup ultrazvuku do tkáně. Výsledky měření také značně ovlivňuje pohyb 

těla, proto je nutné, aby byl pacient během měření v naprostém klidu „Přesnost pro systolický 

krevní tlak je 4 mm Hg a pro diastolický krevní tlak 10 mm Hg.“ [28] 

5.2.4 Infrazvuková metoda 

V rámci měření krevního tlaku se kromě ultrazvukové metody můžeme také setkat 

s infrazvukovou metodou. Generované infrazvukové vlny mají obecně frekvenci menší jak      

16 Hz. [6] 

 

Tato technika měření se pokouší o vylepšení klasické auskultační metody a to pomocí detekce  

nízkofrekvenčních Korotkovových vibrací pod frekvencí 50Hz včetně téměř neslyšitelných  

vibrací. Systolický tlak krve a diastolický tlak krve jsou určovány z analýzy změn ve  

spektrální energii nízkofrekvenčních Korotkovových vibrací ve frekvenčním rozsahu  

přibližně 5 až 35 Hz, což je oblast infrazvukových vibrací. [29] 

5.2.5 Metoda impedanční reografie 

Impedanční reografie je velmi málo užívanou metodou, nicméně velmi zajímavou. Pro 

stanovení systolického a diastolického krevního tlaku je zde využito měření změn impedance 

mezi třemi elektrodami, které jsou umístěny pod manžetou. Změny impedance elektrod jsou 

způsobeny regulací průtoku krve, která je zapřičíněná měnícím se tlakem v manžetě. Po zvýšení 

tlaku v manžetě nad tlak systolický přestane končetinou proudit krev a tím ustanou i změny v 

impedanci. Při postupném snižování tlaku v manžetě se začnou projevovat změny impedance a 

to nejdříve v detekčním obvodu 2 a po obnovení průtoku krve i v detekčním obvodu 1. [4] 

 

U této metody je velmi obtížné určení hodnoty diastolického tlaku. U zdravých jedinců se 

můžeme řídit faktem, že při zástavě krevního průtoku při natlakování mamžety nad systolický 

tlak jsou impedanční rozdíly mezi detekčními obvody minimální, toto kritérium je možné použít 

i pro vyhodnocení diastolického tlaku. U jedinců trpicími změnami v kardiovaskulárním system 

je toto kritérium nepoužitelné. [4] 
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Obr. 14 Měření tlaku pomocí impedanční reografie. [4]  

5.2.6 Objemově-oscilometrická metoda 

Objemově oscilometrická metoda, nazývaná též oscilometricko-fotopletysmografickou meto-

dou je shodná s oscilometrickou metodou s výjimkou toho, že při této metodě se využívají ob-

jemové změny krve v tepně místo objemových změn vzduchu v manžetě. Objevení se těchto 

objemových změn při vypouštění manžety je indikací, obdobně jako objevení se fáze 1 Korot-

kovových zvuků u auskultační metody, pro systolický tlak krve. Střední arteriální tlak je určen 

jako manžetový tlak, při kterém je amplituda špička-špička objemových pulzací maximální. 

Kritérium pro vyhodnocení diastolického tlaku krve zatím nebylo pozitivně ustanoveno. Sou-

časné komerční objemově-oscilometrické měřidla používají spolu s okluzivní manžetou také 

fotopletysmografický senzor umístěný na článku prstu. Tato metoda je stále v experimentální 

fázi. [29], [30] 

5.2.7 Palpační metoda 

Metoda je velmi oblíbená především v asijských zemích, kde je navíc spojená s vyšetřením 

charakteristik pulzu. Pomocí palpační metody můžeme měřit systolický a diastolický krevní tlak 

a to tak, že osoba, která provádí vyšetření, přiloží prsty na radiální tepnu vyšetřovanému a při 

zvyšujícím nebo snižujícím se manžetovém tlaku snímá vymizení respektive objevení pulzu. 

Palpací můžeme posuzovat několik vlastností tepu: frekvenci, rytmus, amplitudu a sílu nárazu 

tepových vln. Tato metoda je sice velice jednoduchá, ale velmi nespolehlivá a jednoduše ne-

přesná. Proto by měla být využívána pouze jako doplňující klinický parametr. 

 

Na Obr. 15 můžeme vidět měření palpační metodou, kde je použita tlaková manžeta, nafukovací 

balónek s ventilem pro postupné snižování tlaku a rtuťový manometr. Pro detekci Korotkovo-

vých zvuků zde slouží prsty, které jsou přiloženy u zápěstí. 

[1], [2]
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Obr. 15 Měření krevního tlaku palpační metodou. [2] 

 

5.2.7.1 Výhody a nevýhody palpační metody 

Výhodou palpační metody je její jednoduchost a malý počet potřebných přístrojů.  

Mezi nevýhody řadíme přesnost měření, která se pohybuje v řádu až desítek mm Hg a špatnou 

detekci systolického a diastolického krevního tlaku. [1] 
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5.3 Spojité metody měření 

Spojité metody měření nám umožňují sledovat hodnoty krevního tlaku po relativně dlouhou 

dobu. Všechny tyto metody měření mají na svém výstupu systolický, diastolický tlak krve, 

střední arteriální tlak krve, ale také tlakovou křivku, ze které lze usoudit celkový stav kardio-

vaskulárního řečiště.  

 

Mezi spojité metody patří: 

 

1. Metoda odtížené artérie 

 

2. Metoda arteriální tonometrie 

 

Doplňkové metody: 

 

3. Metoda snímání rychlosti pulzní vlny 

 

4. Odhad krevního tlaku z termo videa 

 

5. Metoda snímání pomocí dotykového senzoru  

5.3.1 Metoda odtížené artérie 

Metoda odtížené artérie zvaná také jako digitální pletysmografie je variantou oscilometrické 

metody využívající fotoelektrický jev. „Zakladatelem metody je český fyziolog Prof. MUDr. 

Peňáz.“ [4] 

 

Princip měření je založen na artérii, která je udržována v odtíženém stavu (tj. nevznikají na ní 

žádné objemové pulzace) v tomto případě je externí tlak stejný jako arteriální krevní tlak. Arté-

rie je odtížená, pokud je transmurální tlak přes arteriální stěnu roven nule a odtížená artérie se 

nemění ve velikosti či objemu. Podobně jako u objemově-oscilometrické metody lze definovat 

střední arteriální tlak, jako okamžik maximálních objemových pulzací v tepně a podle této hod-

noty jsou poté určovány jednotlivé hodnoty na tlakové křivce.  

 

Metoda využívá fotopletysmografický senzor, který je umístěn uvnitř malé prstové manžety a 

slouží pro snímání průtoku krve. Manžeta je spolu se senzorem připojena do centrální řidící 

jednotky. Termín řídící jednotka popisuje zařízení, které řídí regulaci tlaku v manžetě. Samotný 

manžetový tlak je regulován rychlým servomechanismem a to tak, aby neustále udržoval odtí-

žený stav arteriálního řečiště. Tímto je dosaženo toho, že manžetový tlak je roven tlaku arteriál-

nímu a při měření je zajištěn minimální průtok krve pod manžetou, což umožňuje měřit 

v delším časovém intervalu. Na Obr. 16 vidíme blokové schéma pletysmografu. [16], [29] 
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Obr. 16 Blokové schéma měření krevního tlaku pomocí metody odtížené artérie. [16] 

 

Velmi důležité je také poznamenat, že před začátkem kontinuálního měření je nutno provést 

kalibraci přístroje, blokové schéma je v jednotlivých krocích uvedeno na Obr. 17. 

 

 

 

 

Obr. 17 Blokové schéma kalibrace pro prstovou manžetu. 
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Obr. 18 Měřící přístroj Finapres. [18] 

 

5.3.1.1  Senzor pro metodu odtížené artérie 

V rámci metody odtížené artérie (digitální pletysmografie) se užívá fotopletysmografický sen-

zor, který slouží pro snímání objemových změn. 

 

Během měření tkáň osvětluje zdroj konstantního světla, nejčastěji LED dioda a následné změny 

světelného toku snímá fotodetektor (fototranzistor nebo fotodioda), který tuto změnu převádí na 

elektrický signál. Snímač vyhodnocující objemové změny krve nesmí být citlivý na změny na-

sycení krve kyslíkem, proto se zde používá zdroj infračerveného světla pracující v okolí vlnové 

délky 940 nm.  

 

Hlavní princip spočívá v tom, že při vzestupu objemu krve je absorbováno více světelných pa-

prsků než při sestupu objemu krve a na fototranzistor jich tudíž dopadne méně. Z toho vyplývá, 

že při systole srdeční svaloviny dopadne na fototranzistor méně světelných paprsků než při dia-

stole srdeční svaloviny.  

 

Podle umístění zdroje světla a fotodetektoru dělíme fotopletysmografické snímače na reflexní a 

průsvitové (transmisní).  

 

V případě reflexních snímačů dochází ke snímání odraženého světla. Množství odražených pa-

prsků závisí na množství krve v tkáni a hloubka prostupu je asi 0,5 cm. Odražené paprsky mo-

hou snadno ztratit kontakt s kůží. 

 

Co se týče průsvitových snímačů, jsou založeny na průchodu světelných paprsků tkání, které 

následně dopadají na fototranzistor.  

[10], [17], [18] 
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5.3.1.2 Výhody a nevýhody metody odtížení artérie  

Pro kontinuální měření v rámci praxe se častěji využívá reflexního principu pletysmografie a to 

z důvodu omezení artefaktu způsobeného různou tloušťkou prstu. Ale jak už bylo zmíněno, je 

zde riziko snadné ztráty kontaktu světelných paprsků s kůží.  

 

Bylo zjištěno, že nejpřesnějším místem pro měření je palec, kde je dosaženo přesnosti ± 4,8 mm 

Hg pro systolický tlak a ± 1,49 mm Hg pro diastolický tlak oproti intraarteriálnímu tlaku měře-

ném současně. Můžeme tudíž říci, že přesnost měření je adekvátní v rámci neinvazivní metody.  

[17], [18] 

5.3.2 Metoda arteriální tonometrie 

Měření pomocí arteriálního tonometru je metoda, díky které jsme schopni zaznamenávat prů-

běžné hodnoty krevního tlaku. Vychází ze skutečnosti, že pokud se povrchová tepna nachází 

blízko kosti a je částečně na tuto kost přitlačena pevným předmětem s plochou příložnou částí, 

pak síla, která působí na tuto plochu je přibližně úměrná tlaku v tepně. 

 

 

 

Obr. 19 Arteriální tonometr. [17] 

 

 

Tonometr se přikládá nejčastěji k radiální tepně a to z důvodu snadného umístění. Skládá se ze 

senzoru (pružná membrána nebo častěji pole piezorezistivních senzorů viz kapitola 5.2.1.3), 

který je připevněn ke kůži pomocí manžety. Tato manžeta svírá měřenou oblast konstantním 

tlakem a snímá na měničích oscilace způsobené měnící se tlakovou vlnou. 
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Obr. 20 Schematické znázornění měření pomocí piezoelektrického snímače. [17] 

 

 

Pro kontinuální měření je potřebná kalibrace. Kalibrace se provádí pomocí oscilometrické man-

žety, která je předřazená před snímačem. Znamená to, že manžeta se umístí na paži a slouží pro 

nalezení systolického a diastolického tlaku. To je nutné provést před začátkem kontinuálního 

měření. Následně se v pravidelných intervalech provádí i tzv. re-kalibrace a to také pomocí os-

cilometrické manžety.  

 

Arteriální tonometr dosahuje přesnosti ± 8,88 mm Hg. Nevíme nakolik je toto měření ovlivněno 

fyziologií cévního systému, jako uzavřením krevního průchodu apod.  Tyto artefakty zde jsou 

ovšem odstraněny lineární interpolací mezi kalibračně naměřeným tlakem v manžetě na paži a 

tlakem, který je naměřen bezprostředně po kalibračním měření. Tento model funguje s mírnou 

odchylkou pro málo měnící se rozsah tlaků. V případě velkých tlakových změn je měření nedů-

věryhodné. 

[17], [18], [31] 

 

5.3.2.1 Výhody a nevýhody metody arteriální tonometrie  

Mezi nevýhody řadíme velkou odchylku přesnosti, ve srovnáni s ostatními metodami, která 

dosahuje  ± 8,8 mm Hg. Proto je měření spíše orientační a vhodné pro odhad časového průběhu 

arteriálního tlaku.  

 

Výhodou arteriálního tonometru je jeho snadné umístění na radiální tepně. 

 

TONOMETR 

tlaková vzduchová komora 

tlak měničů 

stěna artérie 

kůže 

senzor 

kost 

šlacha 
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5.3.3 Metoda snímání rychlosti pulzní vlny 

Tato metoda je založena na předpokladu, že rychlost pulzní vlny, která charakterizuje rychlost  

šíření tlakového pulzu po stěnách tepen, se zvyšuje s rostoucím tlakem krve. Pokud je měřidlo  

před začátkem měření zkalibrováno, umožňuje nám tato metoda opět kontinuální snímání krev-

ního tlaku tep po tepu. Samotná rychlost pulzní vlny může být vypočtena z času průchodu pulzu 

mezi dvěma artériemi. Měření je možné provést pomocí snímání R vlny z elektrokardiografu 

EKG a pomocí snímání vrcholu pulsové vlny tlakovou manžetou umístěnou např. na zápěstí.  

 

Zatímco samotné měření rychlosti šíření pulzní vlny není technicky složitou záležitostí, tak  

souvislost mezi touto rychlosti a hodnotami krevního tlaku nebyly zatím uspokojivě 

zodpovězeny. Proto je stále tato metoda v experimentální fázi a v klinickém užívání se  

doposud výrazněni neprosadila. 

[32] 

5.3.4 Metoda snímání krevního tlaku z termo videa 

Metoda slouží pro odhad krevního tlaku z termo videa kůže nad brachiální tepnou. Metoda je 

závislá na bio-teplo převodním modelu vyvinutém Dr. Pavlidisem, který odráží termo-

fyziologické procesy kůže, která pokrývá oblast nad tepnou. 

Model nám umožňuje odhadnout rychlost průtoku krve z tepelného toku, pozorovaném na ter-

mo videu pořízeném infračervenou kamerou. Z rychlosti toku krve můžeme vypočítat paramet-

ry, pomocí kterých lze dále odhadnout kontinuální arteriální tlak průtoku krve.  

Metoda umožňuje sledování kardiologických parametrů, včetně krevního tlaku bezpečně a ne-

invazivně. 

 

Výpočty jsou závislé na nastavení výchozích hodnot pro více proměnných, jako je například 

krevní viskozita, celková periferní rezistence a arteriální průměr. Protože se tyto proměnné mo-

hou lišit v závislosti na věku a životním prostředí jednotlivce, představují nepřesnosti ve vý-

počtech. 

[33] 

5.3.5 Metoda snímání pomocí dotykového senzoru  

V rámci této metody dochází ke snímání krevního tlaku přes kůži pomocí zařízení s vestavěným 

monolitickým integrovaným polem dotykových snímačů, které slouží pro kontinuální měření.  

Výhodou systému ve srovnání s okluzivními manžetami je, že systém může nahrávat souvislá 

data krevního tlaku.  
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Princip měření spočívá v tom, že přetlak uvnitř cévy způsobuje pohyb cévní stěny, tento pohyb 

vede k lokálnímu posunutí povrchu kůže, to je detekováno a dává nám signál úměrný tlaku 

uvnitř cévy. 

 

V zařízení je použit kapacitní senzor, který vidíme na Obr. 21, kde horní elektroda je tvořena 

membránou z CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) a spodní elektroda je z 

polykrystalického křemíku.  

 

Tlak je aplikován na horní část snímacího prvku, což vede k deformaci membránové vrstvy. 

Následkem toho vznikne posunutí, které je detekováno změnou kapacity mezi horní (kov - oxid) 

a dolní (polykrystalický křemík) elektrodou.  

 

 

 

Obr. 21 Průřez senzoru se základem z CMOS. [34] 

 

Tato změna kapacity je detekována pomocí modulátoru, který dosahuje rozlišení 12 bitů. Měře-

ný signál je dále filtrován a převeden na digitální hodnotu, kterou následně odečítá elektronika, 

jak můžeme vidět na Obr. 22. 

 

 

Obr. 22 Blokový diagram načítaní dat. [34] 

 

Senzorové pole je připojeno na modulátor prostřednictvím analogového multiplexoru. Výstup 

modulátoru je připojen k externímu filtru, který je realizován společně s USB rozhraním 

v FPGA (Field Programmable Gate Array) neboli v programovatelném hradlovém poli. [34]   
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6. Měření krevního tlaku pomocí modulu OEM NIBP 

2010 

Závěr práce je věnován demonstrativnímu měření krevního tlaku, pro které byla vybrána osci-

lometrická metoda. Měření bylo realizováno pomocí modulu OEM NIBP 2010 a interaktivního 

programového prostředí MATLAB R2010, pomocí kterého byly dosažené výsledky dále zpra-

covány a analyzovány.  

 

Pro kontrolu správnosti měření pomocí modulu OEM NIBP 2010 a programu MATLAB R2010 

bylo provedeno kontrolní měření pomocí tlakoměru značky OMRON a to za stejných podmí-

nek. 

6.1 Měřící modul OEM NIBP 2010 

Modul OEM NIBP 2010 je zařízení pro měření krevního tlaku, které pracuje na principu osci-

lometrické metody. Má nové vypínání a lepší schopnost potlačení artefaktů. Pracuje velmi spo-

lehlivě a bezpečně jak v dospělém, tak v dětském režimu a to díky dvojitým bezpečnostním 

obvodům pro pumpy, armatury a snímače tlaku.  

 

Přesnost výsledků měření je velmi důvěryhodná, což bylo prokázáno řadou klinických testů 

například v nemocnici Charité v Berlíně. Výsledkem byla jednotnost řady výsledků v dětském 

režimu a to díky kalibraci s arteriálním referenčním měřením. V rámci dospělého režimu bylo 

přesnosti dosaženo díky velkému množství srovnávacích měření. 

 

Mezi další výhody modulu OEM NIBP 2010 patří krátká doba měření, dlouhá životnost pump a 

armatur. Dále také automatické nastavení počátečního tlaku v závislosti na údajích 

z předchozího měření. Je zde režim automatického měření, ve kterém dochází k opakovanému 

měření a je řízen pomocí čítače. Uživatel zařízení si sám může vybrat dobu opakování. Modul 

má také tzv. krátkodobý automatický režim, ve kterém měří po dobu 5 minut a možnost stano-

vení srdeční frekvence pomocí převedených oscilací z manžety.  

6.1.1 Technické specifikace NIBP 2010 

 Co se týče mechanických údajů, zařízení má rozměry 80 mm x 60 mm x 25 mm, 

hmotnost 107 g a jeden konektor pro všechna připojení.  

 

 Pro upevnění zde jsou použity čtyři šrouby M2.5 v rozích DPS. 
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 Provozní napětí odpovídá buď to +5 VDC nebo +12 VDC. 

 

 Maximální provozní proud je 750 mA při 5 V nebo 500 mA při 12 V. 

 

 Teplotní rozsah je 10 °C…+55 °C, atmosférický tlak je 700…1060 mbar a rela-

tivní vlhkost 30…75 %, 90% bez kondenzace. 

 

 Jedná se o oscilometrický typ měření. 

 

 Rozsah tlaku je 0…300 mm Hg. 

 

 Měřící rozsahy v dospělém režimu jsou:  

            Systolický tlak 20 – 280 mm Hg. 

            Diastolický tlak 10 – 220 mm Hg. 

 

 Měřící rozsahy v dětském režimu jsou: 

            Systolický tlak 20 – 150 mm Hg. 

            Diastolický tlak 5 – 110 mm Hg. 

 

 Přetlakové limity jsou v rámci dospělého režimu 300 mm Hg a v rámci dětského 

režimu 150 mm Hg.  

 

 K vypnutí zařízení a k automatickému snížení tlaku dochází v rámci dospělého 

režimu při překročení 330 mm Hg a v rámci dětského režimu při překročení 165 

mm Hg.  

 

 Jako komunikační rozhraní se zde užívá sériový port  RS 232-TTL (sériová, 

asynchronní komunikace) s přenosovou rychlostí 4800 bd. 

 

 Doba potřebná k samotnému měření je ± 25 sekund. 
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Obr. 23 Modul NIBP 2010 pro neinvazivní měření krevního tlaku spolu s manžetou, zdro-

jem, sériovým kabelem RS 232 a převodníkem ze sériového rozhraní na USB. 

6.2 Návrh a realizace měřícího řetězce 

Důležitou části celého měření je realizace měřícího řetězce pro měření krevního tlaku. Základní 

požadavky jsou, aby rozměry celého zařízení byly co nejmenší spolu se spolehlivostí a použi-

telností zařízení za jakýchkoli podmínek. 

 

 

 

Obr. 24 Blokové schéma měřícího řetězce. 

 

 

Na Obr. 24 vidíme blokové schéma měřícího řetězce, podle kterého bylo měření realizováno. 

Popis jednotlivých bloků: 

 

 Pro snímání krevního tlaku byla zvolena standardizována manžeta, která se běžně užívá 

pro tyto účely. 

 

 Měřící jednotka je zde reprezentována tlakoměrem OEM NIBP 2010 od firmy Envitec. 

 

 Komunikace samotného zařízení s PC probíhá přes sériovou linku RS 232, proto je zde 

použit převodník ze sériového rozhraní na USB. 

manžeta OEM NIBP 

2010 

převodník ze 

sériového roz-

hraní na USB 

PC 
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 Posledním blokem schématu je osobní počítač pro zpracování a zobrazení naměřených 

dat. 

6.2.1 Realizace měření 

Pro měření krevního tlaku pomocí oscilometrické metody byl sestaven měřící řetězec podle 

blokového schématu na Obr. 24. Začátek samotného měření s následným přepočtem výsledků 

byl realizován pomocí programu MATLAB R2010, i když není přímo určen pro tyto aplikace, 

byl vybrán pro možnost rychlého zpracování dat a jejich zobrazení. 

 

Nastavení komunikace zařízení s MATLABEM probíhalo tak, že se nastavil příslušný port 

COM, nastavily se jeho parametry a poté se port COM otevřel pomocí příkazu fopen (s). 

 

clc; 
instrreset; 
s=serial('COM6'); 
set(s,'BaudRate',4800,'Parity','none','Terminator',' ');  
fopen(s); 

 

Po otevření portu byly do tlakoměru zasílány příkazy o délce 8 znaků. Nadefinované řetězce 

v níže uvedeném tvaru byly do tlakoměru zaslány pomocí příkazu fwrite (). Znak „s“ označuje 

příslušný port COM, znak „Dospely“ definuje zasílaný řetězec a označení „uint 8“ vyjadřuje 

formát řetězce. 

 

Řetězec „Dospely“ definuje dospělý režim měření, „Tlak160A“ natlakování manžety na 160 

mm Hg v dospělém režimu a řetězec „Start“ začátek měření. Jednotlivé znaky řetězců byly vo-

leny podle manuálu, viz Příloha V. 

 

Dospely=[hex2dec('2') hex2dec('32') hex2dec('34') hex2dec('3B') 

hex2dec('3B') hex2dec('44') hex2dec('43') hex2dec('3')];  

Tlak160A=[hex2dec('2') hex2dec('32') hex2dec('32') hex2dec('3B') 

hex2dec('3B') hex2dec('44') hex2dec('41') hex2dec('3')]; 
Start=[hex2dec('2') hex2dec('30') hex2dec('31') hex2dec('3B') 

hex2dec('3B') hex2dec('44') hex2dec('37') hex2dec('3')]; 

 
fwrite(s,Dospely,'uint8');  
fwrite(s,Tlak160A,'uint8'); 
fwrite(s,Start,'uint8'); 

pause(40); 
fclose(s); 

 

Pro vyčtení a zobrazení aktuálních hodnot systolického, diastolického tlaku a pulsu v Command 

Window programu MATLAB, je nutné zaslat do tlakoměru příkaz s žádostí o data. Při plnění 

této části nastal problém, neboť se všechny nadefinované řetězce zasílaly do tlakoměru najed-

nou i s řetězcem „Hodnoty“ s žádostí o data viz níže, což mělo za následek vyčtení nesprávných 
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hodnot tlaku ještě před ukončením měření. Problém byl vyřešen pomocí příkazu pause (), který 

po odeslání řetězce „Start“ zastavil vysílání dalších řetězců po stanovenou dobu.  

 

Po nastavení příslušného portu COM a zaslání příkazu „Hodnoty“ s žádostí o data měření. Byly 

tyto data vyčteny ze sériového portu pomocí příkazu fread () a převedeny do dekadického kódu 

neboť komunikace s tlakoměrem probíhá v kódu hexadecimálním. Co se týče proměnné „out3“ 

jedná se o proměnnou, do které se načítají data ze sériového portu. Na závěr měření byl přísluš-

ný port COM uzavřen pomocí příkazu fclose (s). 

 

instrreset; 
s=serial('COM6'); 
set(s,'BaudRate',4800,'Parity','none','Terminator',' '); 
fopen(s); 

  
Hodnoty=[hex2dec('2') hex2dec('31') hex2dec('38') hex2dec('3B') 

hex2dec('3B') hex2dec('44') hex2dec('46') hex2dec('3')]; 

  
fwrite(s,Hodnoty, 'uint8'); 
out3 = fread(s, 42); 

  
systola = num2str((out3(17)-48)*100+(out3(18)-48)*10+(out3(19)-48)) 
diastola = num2str((out3(20)-48)*100+(out3(21)-48)*10+(out3(22)-48)) 
puls = num2str((out3(28)-48)*100+(out3(29)-48)*10+(out3(30)-48)) 

fclose(s); 

6.3 Měření a zpracování dat 

Po uvedení měřicího modulu OEM NIBP 2010 do chodu, byla provedena série měření v pravi-

delných intervalech, co hodinu po dobu 24 hodin viz Tabulka 1. Měření bylo provedeno na dob-

rovolníkovi v domácích podmínkách a pro kontrolu výsledků ještě také pomocí digitálního tla-

koměru značky OMRON, který byl zakoupen v lékárně. Oba tlakoměry jak modul OEM NIBP 

2010, tak OMRON pracují na principu oscilometrické metody. Naměřené hodnoty jsou dále 

zpracovány a porovnány v programu MATLAB R2010. 

 

 

 
NIBP 2010 OMRON ODCHYLKA 

čas 

Systola 

[mm Hg] 

Diastola 

[mm Hg] 

Systola 

[mm Hg] 

Diastola 

[mm Hg] 

Systola 

[mm Hg] 

Diastola 

[mm Hg] 

1:00 113 65 108 67 5 2 

2:00 118 66 112 68 6 2 

3:00 116 65 110 50 6 15 

4:00 114 65 108 46 6 19 

5:00 112 65 108 49 4 16 

6:00 110 66 112 66 2 0 
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7:00 116 66 110 65 6 1 

8:00 114 65 112 68 2 3 

9:00 112 67 110 65 2 2 

10:00 99 65 110 63 11 2 

11:00 109 63 125 83 16 20 

12:00 120 70 119 62 1 8 

13:00 122 80 121 63 1 17 

14:00 115 73 124 71 9 2 

15:00 127 78 133 83 6 5 

16:00 119 73 128 69 9 4 

17:00 119 72 126 71 7 1 

18:00 142 82 147 68 5 14 

19:00 140 97 131 76 9 21 

20:00 126 81 138 75 12 6 

21:00 123 84 129 75 6 9 

22:00 120 76 119 67 1 9 

23:00 119 79 119 69 0 10 

00:00:00 118 79 114 74 4 5 

Tabulka 1 Neměřené hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku v mm Hg pomo-

cí modulu OEM NIBP 2010 a tlakoměru OMRON po dobu 24 hodin s jejich vzájemnou 

odchylkou. 

 

 

Při porovnání naměřených hodnot z Tabulka 1 vidíme, že v některých případech jsou odchylky 

až extrémně velké. I při snaze měřit krevní tlak v obou případech za stejných podmínek, na stej-

né horní končetině, výsledná hodnota může být ovlivněna mnoha jinými parametry, jako jsou 

například umístění a těsnost manžety, pohyb a poloha horní končetiny během měření apod.  

 

Pro určení průměrné odchylky měření byla vypočtena průměrná hodnota z odchylek pro systo-

lický a diastolický krevní tlak viz Tabulka 2. 

 

 

PRŮMĚRNÁ ODCHYLKA 

PRO: 

Systola 

[mm Hg] 

Diastola 

[mm Hg] 

5,6667 8,0417 

Tabulka 2 Průměrná odchylka pro systolický a diastolický krevní tlak v mm Hg. 

 

Z výsledku vidíme, že průměrná odchylka je větší v rámci měření diastolického krevního tlaku  
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a dosahuje ± 8,04 mm Hg. Při výpočtu průměrné hodnoty těchto dvou průměrných odchylek pro 

systolický a diastolický krevní tlak je dosaženo hodnoty ± 6,9 mm Hg, tento výsledek je pova-

žován za celkovou průměrnou odchylku vůči tlakoměru OMRON, který byl použit pro kontrolu 

naměřených hodnot. Přesnost uváděná výrobcem je ± 3 mm Hg.  

 

V rámci názornější analýzy naměřených dat, byl vykreslen graf průběhu v čase, jak pro data 

naměřená modulem NIBP 2010, tak pro tlakoměr OMRON viz Graf 1. 

 

 

 

Graf 1 Tlak měřený pomocí OEM NIBP 2010 a tlakoměru OMRON. Červený průběh 

znázorňuje hodnoty systolického tlaku a modrý hodnoty diastolického tlaku v čase. 

 

 

Na grafech vidíme průběh naměřených hodnot po dobu 24 hodin. Všimněme si kolísání krevní-

ho tlaku během celého dne, přes noc se snižuje a nejvyšších hodnot dosahuje kolem 6 hodiny 

odpoledne.  

 

Dalším grafem je funkce pravděpodobnosti normálního rozložení pro systolický a diastolický 

krevní tlak. Jedná se o jedno z nejdůležitějších rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné 

veličiny. V souvislosti s normálním rozdělením jsou často zmiňovány náhodné chyby, například 

chyby měření apod. 
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Graf 2 Funkce pravděpodobnosti normálního rozložení pro systolický a diastolický krevní 

tlak měřený pomocí modulu NIBP 2010 a tlakoměru OMRON. 

 

 

Na Graf 2 vidíme tzv. ideální proložení, které je označeno červenou přímkou. Body mimo tuto 

přímku jsou hodnoty krevního tlaku, které byly razantně vychýleny od normálu. V našem přípa-

dě se nejedná o chyby, neboť krevní tlak během dne kolísá díky působení vnějším a vnitřních 

faktorů. Jedná se tudíž o hodnoty, které byly naměřeny v brzkých ranních nebo odpoledních 

hodinách, kdy byl tlak nejvíce vychýlen. 

 

K odhadu minimální, maximální hodnoty, mediánu, horního a dolního kvartilu je proveden kra-

bicový graf viz Graf 3. Medián, což je v tomto případě průměr dvou nejbližších hodnot středu 

řady (sudý počet měření), je označen červenou čárou vně obdélníku. Horní a dolní strana obdél-

níku představuje horní a dolní kvartil. Dolní kvartil je bod zlomu mezi 1 a 2 čtvrtinou hodnot 

seřazených vzestupně a horní kvartil zase bod zlomu mezi 3 a 4 čtvrtinou hodnot seřazených 

vzestupně. Z tohoto grafu lze také krásně vyčíst minimální a maximální hodnota spolu 
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s odlehlými hodnotami, které jsou vyznačeny červeným křížkem. 

 

 

 

Graf 3 Krabicový graf pro hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku měřeného 

pomocí modulu NIBP 2010 a tlakoměru OMRON. 

 

 

Z grafů vidíme, že extrémně vychýlené hodnoty byly naměřeny u systolického tlaku pomocí 

modulu NIBP 2010 a diastolického tlaku pomocí tlakoměru OMRON. Co se týče mediánu, tak 

ten je u systolického tlaku nižší v rámci měření s modulem NIBP 2010 a u diastolického tlaku 

v rámci měření pomocí tlakoměru OMRON, rozdíly jsou ovšem minimální.  

 

Posledním grafem v rámci analýzy dat je histogram, viz Graf 4. Patři k nejstarším diagramům 

hustoty pravděpodobnosti. U histogramu jde o obrys sloupcového grafu, kde jsou na ose X jed-

notlivé třídy, v našem případě se jedná o třídy hodnot krevního tlaku definující šířky sloupců a 

výšky sloupců odpovídají empirickým hustotám pravděpodobnosti. Tvar červené křivky zná-

zorňuje Gaussovo (normální) rozdělení dat. Podle této ideální křivky lze určit, o jaká analyzo-

vaná data se jedná. 
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Graf 4 Histogram pro hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku měřeného po-

mocí modulu NIBP 2010 a tlakoměru OMRON. 

 

 

Na grafech vidíme četnost jednotlivých naměřených hodnot tlaku. Všimněme si také, že namě-

řené hodnoty diastolického tlaku pomocí tlakoměru OMRON připomínají svým tvarem Gaus-

sovu křivku. 
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce je popis moderních metod a senzorů pro neinvazivní měření krevního 

tlaku. Představuji zde metody z hlediska jejich principu a dále také senzory, které se v rámci 

jednotlivých metod užívají. Zmiňuji jejich výhody a nevýhody se zaměřením na člověka, funkci 

a přesnost. 

 

Zvláštní pozornost kladu na oscilometrickou metodu, která se v praxi začíná čím dál, tím více 

prosazovat a na základě které jsem také uskutečnila v závěru práce demonstrativní měření po-

mocí modulu OEM NIBP 2010 a interaktivního programového prostředí MATLAB R2010. 

 

Neinvazivní metody měření krevního tlaku člením do dvou hlavních skupin a to na nespojité     

a spojité metody měření. V rámci nespojitých metod se zaměřuji na metodu oscilometrickou, 

auskultační, palpační, ultrazvukovou, infrazvukovou, metodu impedanční reografie a ojemově - 

oscilometrickou metodu. 

 

Co se týče metod spojitých neboli kontinuálních, zde popisuji měření pomocí odtížené artérie 

(digitální pletysmografie), arteriální tonometrie a doplňkové metody jako jsou metoda snímání 

rychlosti pulzní vlny, odhad krevního tlaku z termo videa a snímání tlaku pomocí senzoru se 

strukturou na základě CMOS technologie. 

 

V rámci demonstrativního měření pomocí modulu OEM NIBP 2010 a interaktivního programo-

vého prostředí MATLAB R2010 bylo mým hlavním cílem uvést měřidlo do chodu, po-té jsem 

uskutečnila 24 měření v rozmezí co 1 hodinu. Pro kontrolu správnosti naměřených hodnot, jsem 

měření realizovala také pomocí tlakoměru značky OMRON, který jsem zakoupila v lékárně      

a jehož přesnost uváděná výrobcem je ± 3 mm Hg. Naměřené výsledky jsem dále porovnala      

a zpracovala opět pomocí programu MATLAB R2010. Průměrná odchylka naměřených hodnot 

pomocí modulu OEM NIBP 2010 vůči hodnotám naměřených pomocí kontrolního tlakoměru 

OMRON byla  ± 5,6667 mm Hg pro systolický tlak a ± 8,0417 mm Hg pro diastolický tlak. 
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Příloha II. – Tabulka ASCII znaků 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha III. – Měření tlaku 

 

%% definice řetězců a otevření sériového portu  
clc; 
instrreset; 
s=serial('COM6'); 
set(s,'BaudRate',4800,'Parity','none','Terminator',' ');  
fopen(s); 

  
Dospely=[hex2dec('2') hex2dec('32') hex2dec('34') hex2dec('3B') 

hex2dec('3B') hex2dec('44') hex2dec('43') hex2dec('3')];  
Tlak160A=[hex2dec('2') hex2dec('32') hex2dec('32') hex2dec('3B') 

hex2dec('3B') hex2dec('44') hex2dec('41') hex2dec('3')]; 
Start=[hex2dec('2') hex2dec('30') hex2dec('31') hex2dec('3B') 

hex2dec('3B') hex2dec('44') hex2dec('37') hex2dec('3')];  

 

%% zápis řetězce na port "dospělý režim, tlak 160" 
fwrite(s,Dospely,'uint8'); 

  
fwrite(s,Tlak160A,'uint8'); 

  
fwrite(s,Start,'uint8'); 

  
pause(40); %% 40 sekund pauza před zápisem dalšího řetězce na port 

 

fclose(s); 

 
%% zápis řetězce na port "žádost o data" s následným výpočtem systoly, 

diastoly a pulsu 
instrreset; 
s=serial('COM6'); 
set(s,'BaudRate',4800,'Parity','none','Terminator',' '); 
fopen(s); 

  
Hodnoty=[hex2dec('2') hex2dec('31') hex2dec('38') hex2dec('3B') 

hex2dec('3B') hex2dec('44') hex2dec('46') hex2dec('3')]; 

  
fwrite(s,Hodnoty, 'uint8'); 
out3 = fread(s, 42); 

  
systola = num2str((out3(17)-48)*100+(out3(18)-48)*10+(out3(19)-48)) 
diastola = num2str((out3(20)-48)*100+(out3(21)-48)*10+(out3(22)-48)) 
puls = num2str((out3(28)-48)*100+(out3(29)-48)*10+(out3(30)-48)) 

 

fclose(s); 

 



 

 

Příloha IV. – Analýza dat 

 

%% data 

x1 = [113 118 116 114 112 110 116 114 112 99 109 120 122 115 127 119 

119 142 140 126 123 120 119 118]; 
x2 = [65 66 65 65 65 66 66 65 67 65 63 70 80 73 78 73 72 82 97 81 84 

76 79 79]; 
x3 = [108 112 110 108 108 112 110 112 110 110 125 119 121 124 133 128 

126 147 131 138 129 119 119 114]; 
x4 = [67 68 50 46 49 66 65 68 65 63 83 62 63 71 83 69 71 68 76 75 75 

67 69 74]; 
x5 = [5 6 6 6 4 2 6 2 2 11 16 1 1 9 6 9 7 5 9 12 6 1 0 4]; 
x6 = [2 2 15 19 16 0 1 3 2 2 20 8 17 2 5 4 1 14 21 6 9 9 10 5]; 

  
t = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24]; 

  
X = [x1 x2 x3 x4]; 

  
%% Maximum  
max_systola1 = max(x1) 
max_diastola1 = max(x2) 
max_systola2 = max(x3) 
max_diastola2 = max(x4) 

  
%% Minimum  
min_systola1 = min(x1) 
min_diastola1 = min(x2) 
min_systola2 = min(x3) 
min_diastola2 = min(x4) 

  
%% Průměrná hodnota  
str_systola1 = mean(x1) 
str_diastola1 = mean(x2) 
str_systola2 = mean(x3) 
str_diastola2 = mean(x4) 
str_odchylka1 = mean(x5) 
str_odchylka2 = mean(x6) 

  
%% Grafy průběhů v čase  
figure(); 
subplot(2,2,1);plot(t,x1,'r',t,x2,'b');xlabel('čas ([s]');ylabel('tlak 

[mm Hg]'); 
title('Tlak měřený pomocí NIBP 2010');grid on; 
subplot(2,2,2);plot(t,x3,'r',t,x4,'b');xlabel('čas [s]');ylabel('tlak 

[mm Hg]'); 
title('Tlak měřený pomocí tlakoměru OMRON');grid on; 

  
%% Grafy funkce pravděpodobnosti normálního rozložení  
figure(); 



 

 

subplot(2,2,1);normplot(x1);xlabel('tlak [mm 

Hg]');ylabel('pravděpodobnost'); 
title('Systolický tlak (NIBP 2010)');grid on; 
subplot(2,2,2);normplot(x2);xlabel('tlak [mm 

Hg]');ylabel('pravděpodobnost'); 
title('Diastolický tlak (NIBP 2010)');grid on; 
subplot(2,2,3);normplot(x3);xlabel('tlak [mm 

Hg]');ylabel('pravděpodobnost'); 
title('Systolický tlak (OMRON)');grid on; 
subplot(2,2,4);normplot(x4);xlabel('tlak [mm 

Hg]');ylabel('pravděpodobnost'); 
title('Diastolický tlak (OMRON)');grid on; 

  
%% Krabicové grafy  
figure(); 
subplot(2,2,1);boxplot(x1);xlabel('');ylabel('tlak [mm Hg]'); 
title('Systolický tlak (NIBP 2010)');grid on; 
subplot(2,2,2);boxplot(x2);xlabel('');ylabel('tlak [mm Hg]'); 
title('Diastolický tlak (NIBP 2010)');grid on; 
subplot(2,2,3);boxplot(x3);xlabel('');ylabel('tlak [mm Hg]'); 
title('Systolický tlak (OMRON)');grid on; 
subplot(2,2,4);boxplot(x4);xlabel('');ylabel('tlak [mm Hg]'); 
title('Diastolický tlak (OMRON)');grid on; 

  
%% Histogram s proložením  
figure(); 
subplot(2,2,1);histfit(x1);xlabel('tlak [mm Hg]');ylabel('četnost'); 
title('Systolický tlak (NIBP 2010)');grid on; 
subplot(2,2,2);histfit(x2);xlabel('tlak [mm Hg]');ylabel('četnost'); 
title('Diastolický tlak (NIBP 2010)');grid on; 
subplot(2,2,3);histfit(x3);xlabel('tlak [mm Hg]');ylabel('četnost'); 
title('Systolický tlak (OMRON)');grid on; 
subplot(2,2,4);histfit(x4);xlabel('tlak [mm Hg]');ylabel('četnost'); 
title('Diastolický tlak (OMRON)');grid on; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha V. – CD Bakalářská práce 

Přiložené CD obsahuje: 

1. Bakalářská práce „Analýza moderních metod a senzorů pro neinvazivní měření tlaku“ 

ve formátu .pdf 

2. Program pro měření krevního tlaku ve formátu .m 

3. Program pro analýzu naměřených dat ve formátu .m 

4. Manuál k modulu OEM NIBP 2010 ve formátu .pdf 


