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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá měřením srdečního výdeje s využitím diluční metody pomocí 

roztoku glukózy jako indikátoru. V práci jsou porovnány hodnoty získané z in vivo testů s hodnotami, 

vycházející z počítačového modelu diluce glukózy.  

Práce dále pojednává o aplikaci, která byla vytvořena a měla by sloužit k rychlejšímu a 

jednoduššímu záznamu hodnot a výpočtu srdečního výdeje během klinických testů.  

Kromě aplikace je v práci popsán také vytvořený hardware, který by měl zpřesnit měření během 

klinického testování tím, že umožní kontinuální záznam hodnot glukózy v krvi. 

Klíčová slova 
Srdce, Srdeční výdej, Glukóza, Glykémie, Kontinuální monitorace glukózy, MATLAB, 

Enzym, Glukooxidáza, Cukrovka, Diluce glukózy 

  



 

 

 

Abstract 

This diploma dissertation deals with measurement of heart output using dilution method with the 

help of glucose solution as an indicator. In the diploma dissertation values gained from in vivo tests 

are compared with those ones resulting from computer model of glucose dilution. 

 Further on the dissertation deals with application which was created and should serve for quicker 

and simpler record of values and calculation of heart output during clinical tests. 

 Besides this application there is also described created hardware which should make 

measurements during clinical testing more accurate by enabling continuous record of glucose values in 

blood. 

Keywords  

Heart, Cardiac output, Glucose, Glycemia, Continuous glucose monitoring, MATLAB, Enzyme, 

Glucooxidase, Diabetes, Glucose dilution. 
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Úvod 

Srdce patří k nejdůležitějším orgánům lidského těla. Hlavní funkcí srdce je zajištění cirkulace krve 

v krevním oběhu. V závislosti na schopnosti přečerpávat krev, lze stanovit výkon srdce. Pomocí 

minutového srdečního výdeje můžeme tento výkon měřit. Tato veličina nám udává množství krve, 

které je srdce schopno přečerpat během jedné minuty. 

Srdeční výdej lze měřit několika způsoby. Mezi nejběžnější metody patří Fickova metoda a diluční 

(indikátorové) metody. Z dilučních metod jsou to především termodiluce a barvivová diluce. Tyto 

metody byly, dle dosavadních poznatků a zkušeností dostatečně přesné a vhodné pro běžné použití 

v medicíně. Avšak i přes veškeré výhody, díky kterým byly zavedeny do praxe, mají své nevýhody. 

Tyto nevýhody mohou mít negativní vliv nejen na výsledek měření, ale i na měřený subjekt. Bylo 

zapotřebí nalézt metodu, která by byla použitelná v praxi a současně eliminovala nevýhody 

využívaných metod. Hledanou metodou je diluce glukózy, která principiálně patří do oblasti dilučních 

metod, využívající ale jiného indikátoru, kterým je 10% roztok glukózy. Jedná se o metodu invazivní 

s nutností pravostranné srdeční katetrizace.  

Glukóza, jakožto přirozená součást krve není nijak toxická a neovlivňuje měřený subjekt. Jako 

indikátor je rychle odbouratelná, dobře snímatelná, stálá, tedy nezávislá na vnějších podmínkách. 

Stálost glukózy také poukazuje na reproduktibilitu při měření. To znamená., že během opakovaného 

měření, uskutečněného během krátkého časového intervalu, se výsledky značně neliší, nebo jsou zcela 

shodné. Na tuto skutečnost má vliv také mísení glukózy s krví, která se rozprostře v celém jejím 

objemu. Práce je zaměřena na zpracování dat naměřených v rámci in vivo testů, na návrh a ověření 

hardwaru pro kontinuální měření glukózy a na vytvoření uživatelské aplikace pro zápis měřených 

hodnot a pro výpočet srdečního výdeje. 
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1. Srdce (Cor) 

Jedná se o dutý, nepárový orgán tvaru pyramidy, který je uložen v mediastinálním 

prostoru hrudníku. Tento prostor se nachází mezi plícemi. Ze dvou třetin se srdce nachází v levé části 

a z jedné třetiny v pravé části hrudníku. Směrem doleva tvoří srdce hrot – apex, směrem doprava 

bázi - basis cordis. [14] 

 Hmotnost srdce u dospělé osoby je odlišná podle pohlaví 350–400 g. Skládá se ze čtyř dutin, 

z čehož jsou dvě síně - atrium dextrum et sinistrum, na které navazují dvě komory - vetriculus dexter 

et sinister. Obě poloviny srdce jsou od sebe odděleny dvěma přepážkami, mezisíňovou  

přepážkou - septum interatriale a mezikomorovou přepážkou - septum interventriculare. Komory jsou 

od síní odděleny otvorem, ve kterém se nachází chlopně. Na pravé straně srdce se jedná o trojcípou 

chlopeň a na levé straně o chlopeň dvojcípou. Úkolem těchto chlopní je zabránit toku krve zpět do 

síní. [14], [7] 

Z obou komor odstupují dvě velké tepny, na jejichž začátku se nacházejí poloměsíčité chlopně. 

Z pravé komory odstupuje plicní tepna přivádějící odkysličenou krev do plic. Z levé komory naopak 

odstupuje největší tepna lidského těla aorta, která přivádí okysličenou krev do celého těla. [14] 

 

Obr. 1- Průřez srdcem [18]  
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1.1 Stavba srdce 
Srdeční stěna se skládá ze tří vrstev: 

 Endokard 

 Myokard 

 Epikard  

Myokard 

Myokard je tvořen srdeční příčně pruhovanou svalovinou, která není ovládána vůlí. Její inervaci 

zajišťuje vegetativní nervstvo. Srdeční svalovina se dělí na svalovinu pracovní a vodivou svalovinu. 

Pracovní svalovina zajišťuje systolu a diastolu síní i komor. Vodivá svalovina zajišťuje srdeční 

automacii a koordinaci stahů síní a komor. [14] 

Vodivá část srdeční svaloviny tvoří tzv. převodní systém srdeční, skládající se ze síňového  

(sinusového) uzlíku- nodus sinoatriális, jenž se nachází v pravé síni při ústí horní duté žíly. V síňovém 

uzlíku, který má velikost přibližně 3 mm, vznikají elektrické impulzy, které jsou následně převáděny 

do síňokomorového (Aschoff–Tawarův) uzlíku- nodus atrioventricularis. Jeho velikost je přibližně 

5 mm a nachází se na hranici pravé síně a komory při ústí dolní duté žíly. [14] 

Epikard 
Epikardem je označována vnější vrstva srdeční stěny- lamina visceralis pericardii. Stěnu dutiny, 

ve které se srdce nachází, vystýlá další vrstva tzv. pericardium- lamina parietalis pericardii. Mezi 

těmito vrstvami se nachází dutina cavum pericardiale, v níž se nachází tekutina liquor pericardii. 

Jejím účelem je snížení tření mezi oběma listy při srdeční činnosti. [14] 

Endokard 

Endokard je vnitřní vrstva vystýlající srdeční dutiny. Tato vrstva přichází do styku s krví. Tvoří 

chlopně a přechází ve vnitřní vrstvu cév tzv. tunicu intimu. Skládá se ze čtyř vrstev, z čehož první 

vrstva je epitel a další tři jsou vrstvy vazivové. [26] 

1.2 Funkce srdce 
Základní funkcí srdce je tzv. funkce pumpy, zajišťující neustálé proudění krve cévním řečištěm. 

Každým svým jednotlivým stahem vypudí levá komora srdeční přes aortu do těla přibližně 50 ml krve, 

která se dostává tepnami do krevního oběhu. Zde dochází k přenosu kyslíku do buněk a k zpětnému 

přenosu CO2 z buněk do krve. Funkce srdce je ovlivněna mnoha faktory, mezi které patří například 

zdravotní stav jedince, genetika, tělesná a psychická zdatnost nebo životní styl. Selhání srdce 

a krevního oběhu patří v ČR k nejčastějším příčinám úmrtí. 

1.3 Krevní oběh 
Cirkulace krve neboli krevní oběh, je neustálé proudění krve cévami lidského těla. Důležitými 

faktory ovlivňující správný oběh jsou správná činnost srdeční svaloviny a prostupnost cév. Kyslík je 

důležitým prvkem pro život, který si nedokážeme v těle sami vytvořit, a proto jej musíme získávat 

z vnějšího prostředí. CO2 naopak v lidském těle vzniká a naše tělo ho potřebuje odbourat. Tuto funkci 

zajišťuje krevní oběh, který lze rozdělit na dva funkční celky: 

Malý krevní oběh, zajišťující tzv. vnější dýchání. 
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Velký krevní oběh, zajišťující tzv. vnitřní dýchání. 

 

Obr. 2- Krevní oběh [18] 

Malý krevní oběh 

Funkcí malého krevního oběhu je tzv. vnější dýchání. To je přenos kyslíku z vnějšího prostředí do 

krve, a naopak přenos CO2 z krve do vnějšího prostředí. K tomuto ději dochází v plicních sklípcích 

uložených v plicích. Krev je do tohoto místa přiváděna z pravé srdeční komory, ze které odstupuje 

kmen plícnice. Z tohoto kmene odstupují dvě plicní tepny- arteria pulmonalis dextra et sinistra. Jedna 

tepna vede krev do levé plíce a druhá do pravé plíce, kde přechází v arterioly a kapiláry, které přiléhají 

na plicní sklípky. Na této úrovni dochází k přenosu dýchacích plynů mezi krví a vnějším prostředím. 

Z plicních sklípků přechází již okysličená krev nejprve žilkami a poté čtyřmi plicními žilami- venae 

pulmolnales do levé síně.[14] 

Velký krevní oběh 

Velký krevní oběh musí zajistit tzv. vnitřní dýchání, tedy výměnu O2 a CO2 mezi krví a orgány 

lidského těla. Navazuje na malý krevní oběh v levé síni, odkud se krev dostává skrz dvojcípou chlopeň 

do levé komory. Levá komora svým stahem svaloviny vypudí krev do aorty, z níž se v její vzestupné 

části oddělují dvě tepny- arteriae coronaria cordis dextra et sinistra, které zásobují srdeční sval. 

Z aortálního oblouku odstupují další tři tepny- arteria carotis communis sinistra, arteria subclavia 

sinistra a truncus brachiocephalicus, neboli kmen hlavově pažní. Aorta dále přechází ve svou 

sestupnou část, kde se dále dělí na menší tepny, tepénky a vlásečnice. Ty zajišťují přísun krve 

k jednotlivým orgánům a buňkám. Po výměně dýchacích plynů přechází vlásečnice v žilky, žíly, větší 

žíly, až se všechny nakonec spojí v horní či dolní dutou žílu a dále vedou veškerou odkysličenou krev 

do pravé síně.[14] 
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2 Měření srdečního výdeje  

Srdeční výdej (CO) je jeden z nejdůležitějších parametrů vypovídající o stavu kardiovaskulárního 

systému. Jedná se o objem krve, který srdce přečerpá do krevního oběhu v čase jedné minuty. Srdeční 

výdej se měří v litrech za minutu. Je také využíván termín minutový výdej nebo v minulosti využívaný 

termín minutový objem. Klidový srdeční výdej se pochybuje v rozmezí 4–8 l/min. U výsledných 

hodnot musíme brát v úvahu několik faktorů:  

 pohlaví 

 věk 

 zdravotní stav 

 fyzická kondice 

 velikost plochy těla 

 fáze dechového cyklu 

Hodnota srdečního výdeje se za určitých podmínek může zvýšit až pětinásobně. Je to především 

díky zvýšené srdeční frekvenci, která se při fyzické zátěži či stresové situaci může z klidové hodnoty  

60–70 tep/min vyšplhat až na hranici 200 tep/min. Průtok krve řečištěm je za normálních okolností 

stejný v malém i velkém oběhu. Zároveň srdeční komory přečerpávají stejné množství krve. [25], [1] 

2.1 Způsoby měření srdečního výdeje 
Abychom mohli určit, zda naměřené hodnoty srdečního výdeje odpovídají fyziologickým, nebo 

patologickým hodnotám, zavádí se tzv. srdeční index (CI), který vztahuje srdeční výdej na 

konkrétního jedince.  

𝐶𝐼 =
𝐶𝑂

𝐵𝑆𝐴
  (2.1) 

Veličina BSA je velikost povrchu těla, kterou zjistíme po dosazení výšky a váhy do některého 

vzorce pro její výpočet. Například dle následujícího vzorce, kde hodnota výšky je v centimetrech 

a hodnota váhy v kilogramech. 

𝐵𝑆𝐴 = √
𝑣ýš𝑘𝑎·𝑣áℎ𝑎

3600
  (2.2) 

Velikost srdečního výdeje lze zjistit pomocí několika různých metod. Tyto metody lze rozdělit na 

metody invazivní a neinvazivní. Nejčastěji se využívají metody diluční, které patří mezi invazivní 

metody. 

2.1.1 Invazivní metody  

Invazivní metody měření srdečního výdeje jsou takové, u kterých dochází k porušení kožního 

krytu. 

 Diluční metody a termodiluce 

 Tradiční metoda Fickova principu 

2.1.1.1 Diluční metody 

Diluce (ředění) je způsob měření průtoku kapalin, kdy se do určitého místa měřeného proudu 

(místo aplikace) přidá látka (indikátor), která se v proudu s měřenou kapalinou promísí a v určitém 
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místě po proudu (místo měření) se její výsledná koncentrace měří. Z výsledné koncentrace indikátoru 

lze vypočítat průtok krve v místě měření, z čehož lze následně spočítat minutový srdeční výdej a další 

parametry krevního oběhu.[20] 

Těmto metodám se také říká indikátorové metody a k samotnému měření je nutné využití katétru, 

většinou Swan–Ganzova katétru. 

Podmínky kladené na indikátor [20] 

1. Nesmí být pro lidský organizmus toxický, či jinak nebezpečný 

2. Musí být dobře rozpustný ve vodě 

3. Musí být dobře mísitelný s krví 

4. Nesmí se z měřeného úseku během měřící periody ztrácet (únikem, rozkladem) 

5. Jeho koncentrace musí být dobře měřitelná 

6. Výhodou je lineární chování koncentrace indikátoru v krvi 

7. V oběhovém systému člověka, kdy indikátor recirkuluje s krevním oběhem, musí být jeho 

recirkulační koncentrace (recirkulační vlna) odstraněna, významně minimalizována, nebo 

vyhodnocovací metodou měření eliminována.  

Katétr 

Katétr je 1–3 mm široká cévka (dutá hadička), která se zavádí do krevního oběhu pomocí 

Seldingerovy metody. Tato metoda spočívá v zavedení punkční jehly do cévy. Nejčastěji bývá 

zavedena do femorální tepny či žíly, nebo podklíčkové, jugulární či kubitální žíly. Poté se zavedenou 

jehlou vpraví do cévy vodič, kterým je speciální drátek. Jeho zakončení je ve tvaru písmena J, které 

slouží jako ochrana cévní stěny. Punkční jehla se vytáhne a na její místo se zavede tzv. sheath. To je 

trubička, která má roztáhnout cévní vstup pro zavedení katétru. Po zavedení sheathu je vyjmut jeho 

plášť, zvaný dilatátor, společně se zavedeným vodičem a je zaveden samotný katétr.[10] 

 

Obr. 3- Využití katétru při termodiluci [13] 

Swan–Ganzův (S–G) katétr 

 Jedná se o speciální typ katétru, který se začal používat již v sedmdesátých letech 20. století. Do 

praxe jej zavedli Dr. Swan a Dr. Ganz, podle kterých je také katétr pojmenován. Bývá také označován 

jako plovoucí katétr z důvodu přítomnosti nafukovacího balónku na jeho hrotu, který je krevním 

proudem unášen. Maximální objem balónku je přibližně 1,5 ml. S-G katétr je využíván 
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ke kontinuálnímu měření systémového tlaku, minutového srdečního objemu a výdeje, k odebírání krve 

z plícnice nebo ke kontinuální monitoraci saturace smíšené žilní krve. [15] 

Katétr má několik vstupů. Vstupy pro vstříknutí indikátoru, pro nafouknutí balónku, pro konektor 

termistoru využívaný při termodiluci a vyústění snímače krevního tlaku. Délka katétru je přibližně 

110 cm s vnitřním průměrem 6–8 F. Jednotka F (french) odpovídá 0,33 mm. Přibližně 30 centimetrů 

od špičky katétru se nachází otvor, kterým se vstřikuje indikátor pro měření minutového srdečního 

výdeje, využívaného při dilučních metodách. S-G plovoucí katétr (Obr. 4) byl vyvinut především pro 

monitoraci pacientů nacházejících se na JIP. [15] 

 

Obr. 4- S-G katétr [13] 

 Termodiluce 

Při termodiluci je využíván jako indikátor 5% roztok glukózy o teplotě přibližně 4°C. Teplota 4°C 

je využita pro přesnější výsledky, na rozdíl od využití roztoku o pokojové teplotě. [13] 

Faktorem ovlivňujícím měření je i měrná tepelná kapacita roztoku a krve. Ta závisí na 

hematokritu a teplotě krve. V rozmezí minimálního rozdílu teplot lze měrnou tepelnou kapacitu krve 

považovat za konstantní hodnotu. Dalším faktorem, který negativně působí na měření, je korekční 

faktor katétru k. Ten udává, o jakou teplotu se ohřeje indikátor v katétru při jeho vstřikování do těla 

pacienta. Hodnota faktoru k,  je závislá na materiálu, ze kterého byl katétr vyroben, na tloušťce stěn 

a  vnitřním průměru katétru. Indikátor také není v průběhu měření v oběhu zcela eliminován. [13] 

Výsledná hodnota CO není okamžitá hodnota. Jedná se o průměrnou hodnotu z 3–6 měření. Tyto 

naměřené hodnoty by se od sebe neměly lišit o více než 10 %. Vstřikování indikátoru by mělo být 

plynulé, jinak by mohlo dojít k deformaci termodiluční křivky. To má za následek znehodnocení 

měření. Správnost vstřiku indikátoru v porovnání s nesprávným vstřikováním lze vidět na Obr. 5. [13] 

Ačkoliv tato technika má několik rizik, jako je pneumothorax, dysrytmie, perforace srdeční 

komory, tamponáda a poškození chlopně, je tato technika zlatým standardem v měření a v monitoraci 

srdečního výdeje. [12] 
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Obr. 5- Průběh vstřikování indikátoru [13] 

 Barvivová diluce 

Indikátorem pro tuto metodu je indokyanidová zeleň rozředěná isotonickým roztokem NaCl. 

Tento indikátor stejně jako i jiné indikátory splňuje podmínky použití v lidském organismu. [13] 

Principem této metody je měření koncentrace indikátoru v krvi pomocí fotometrie. Není proto 

zapotřebí zavádění S-G katétru. Krev je nasávána z femorální či brachiální tepny. Krev prochází 

kyvetou absorpčního fotometru. Principem fotometru je podle Lambert-Beerova zákona fakt, 

že absorpce záření stanovované látky je přímo úměrná její koncentraci. K měření je nutná kalibrace 

fotometru smícháním známého množství krve a barviva. [13], [29] 

Průběh diluční křivky začíná strmým nárůstem po dosažení maximální koncentrace. Poté dochází 

k exponenciálnímu poklesu až k nulové hodnotě. Tento průběh platí pouze pro ideální křivku. 

Při skutečném průběhu křivky, vlivem recirkulace indikátoru v krvi, nedochází k poklesu křivky 

k nulové hodnotě okamžitě (Obr. 6). Vlivem exponenciálního klesání však lze ideální křivku 

odhadnout. Hodnoty pod 30 % koncentrace se většinou ignorují. [13] 

Měření lze také provádět s velkým časovým odstupem. Během 10 minut klesne koncentrace 

indikátoru v krvi na polovinu. Proto je nutno od naměřených výsledných hodnot koncentrace 

indikátoru v krvi počáteční koncentraci odečíst. Metoda je velice přesná a využívá se především ve 

výzkumu jako referenční hodnota. [13] 



- 23 - 

 

 

Obr. 6- Průběh ideální a skutečné křivky [13] 

2.1.1.2 Tradiční metoda Fickova principu 

S touto metodou přišel v roce 1870 německý fyzik Adolf Fick. Klasický způsob tohoto principu je 

založen na aplikaci zákona zachování hmoty. A to tak, že množství přijatého kyslíku závisí na 

srdečním výdeji. Na základě koncentrace kyslíku v arteriálním a venózním řečišti, lze ze známého 

srdečního výdeje vypočítat množství přijatého kyslíku. Vztah těchto hodnot je znázorněn následujícím 

vzorcem. [13], [9] 

𝐶𝑂 =
𝑉𝑂2

𝐶𝑎𝑂2−𝐶𝑣𝑂2
 (2.3) 

CO [l·min-1].......... Minutový srdeční výdej 

VO2  [l·min-1] ............. Objem kyslíku přijatý za jednotku času 

CaO2 [-] ................ Koncentrace kyslíku v arteriální krvi 

CvO2[-] ................. Koncentrace kyslíku ve smíšené žilní krvi 

 

Obr. 7- Grafický popis Fickova principu [9] 

Objem kyslíku přijatého za jednotku času můžeme v dnešní době měřit pomocí spirometru 

a absorbéru CO2. Lze také využít mnohem výhodnějšího způsobu, kterým je nepřímý kalorimetrický 
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monitor. Normální objem kyslíku, který je přijat organismem, je přibližně 250 ml/min. Větší problém 

však nastává s měřením koncentrace kyslíku v arteriální a venózní krvi. Tyto hodnoty závisí na 

parciálním tlaku kyslíku v krvi a na množství hemoglobinu. Je proto nutné odebrat z arteriálního 

a žilního řečiště vzorek krve, ze kterého laboratorním vyšetřením zjistíme hledanou koncentraci.  

Tato metoda je poměrně přesná, ale z důvodů analyzování krevních vzorků je využívaná pouze 

v rámci výzkumu [13] 

2.1.2 Neinvazivní metody 

 Dopplerovská echografie 

 Moderní modifikace Fickova principu 

 Magnetická rezonance (MR) 

 Matematická analýza pulzové vlny 

 Měření impedance hrudníku 

 Dopplerovská echografie 

Jak už název napovídá, využívá tato metoda principu echografie a Dopplerova jevu. Jeho definice 

zní: 

“Dopplerův jev vzniká při vzájemném pohybu zdroje zvuku a přijímače zvuku. Jestliže se zdroj 

a přijímač zvuku navzájem přibližují, je přijímána frekvence zvuku vyšší. Když se zdroj zvuku 

a přijímač zvuku navzájem vzdalují, je přijímána frekvence zvuku nižší. Při pohybu zdroje zvuku 

nadzvukovou rychlostí vzniká rázová vlna, kterou sluchem vnímáme jako akustický třesk.“ [2] 

Principem echografie je ultrazvukové vlnění, které se šíří v každém prostředí s jinou frekvencí. 

Ultrazvuk je mechanickým vlněním s frekvencí 20 kHz – 1 GHz. Hlavní složkou při vzniku 

ultrazvukového vlnění jsou ultrazvukové měniče, ve kterých vlnění vzniká. Ultrazvuk se šíří ve všech 

prostředích rozkmitáváním částic kolem rovnovážné polohy. V každém prostředí se však kmitání šíří 

jiným způsobem. V kapalných a plynných látkách částice ultrazvukového vlnění kmitají ve směru 

šíření vlny. V pevných látkách částice kmitají nejenom ve směru šíření vlny, ale i v příčném směru. 

V homogenním prostředí se ultrazvukové vlnění šíří konstantní rychlostí. V nehomogenním prostředí, 

kterým je například lidská tkáň, se ultrazvukové vlnění nepohybuje konstantní rychlostí. Je závislé na 

teplotě a fyzikálních vlastnostech prostředí. [13] 

Spojením těchto dvou fyzikálních principů se využívá změny kmitočtu ultrazvuku při odrazu od 

pohybujících se předmětů a to především červených krvinek. Existuje tzv. barevná dopplerovská 

echografie, při které je přiřazována určitá barva určitému směru šíření. Červená barva je většinou 

přiřazena šíření ve směru krve k měniči, modrá naopak přiřazena směru šíření krve od měniče. 

Jednotlivé odstíny těchto barev značí různou rychlost proudění. [25] 

Mezi hlavní výhody dopplerovské echografie patří nízká cena vyšetření, neinvazivita celého 

průběhu vyšetření a její přesnost. Jednou z nevýhod je to, že při vyšetření je nutná přítomnost 

zkušeného pracovníka. 

Oesophageální doppler- tento způsob měření CO se objevil už na začátku 70. let 20. století. 

Měřila se rychlost  krevního toku v hrudní, descendentní aortě. Je využíváno ultrazvukové sondy 

velikosti nasogastrické trubice. Měření lze kombinovat s odhadem příčného řezu aorty, který získáme 

z pacientovy výšky a váhy. [12] 

Přesnost této metody měření závisí na následujících faktorech: 

 Přesnosti příčného řezu aorty 

 UZV paprsek musí být nasměřován paralelně ke krevnímu průtoku 
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 Směr paprsků se mezi měřeními nesmí podstatně změnit  

Pro kontinuální měření CO je vhodná, jelikož je minimálně invazivní, sondu lze velice rychle 

zavést a není potřeba velkých dovedností. [12] 

 Moderní modifikace Fickova principu 

V této moderní modifikaci Fickova principu lze využít k měření i jiné látky než je kyslík. Jediné, 

co tyto látky musí splňovat, je Henryho zákon a že difundují skrz plíce. Příkladem může být CO2.  

𝐶𝑂 =  
𝑉𝐶𝑂2

𝐶𝑣𝐶𝑂2−𝐶𝑎𝐶𝑂2
 (2.4) 

CO [l·min-1].......... Minutový srdeční výdej 

VcO2  [l·min-1]........... Objem vydechnutého CO2 za jednotku času 

CaCO2 [-].............. Koncentrace CO2 v arteriální krvi 

CvCO2[-] .............. Koncentrace CO2 ve smíšené žilní krvi 

Příkladem přístroje, který využívá tohoto principu je monitor NICO od americké společnosti 

Novametrix Medical Systems Inc. [9] 

Neinvazivní měření arteriálních krevních plynů  

Lze ho dosáhnout změřením arteriálního parciálního tlaku kyslíku pO2 nebo oxidu uhličitého 

pCO2. Předpokládá se, že změřené hodnoty pO2 či pCO2, měřené na konci hlubokého výdechu, jsou 

totožné s hodnotami v krvi odtékající z alveolů, odkud tento měřený vzduch, podle předpokladů 

pochází. Při obstrukci či jiné poruše, která způsobuje špatnou ventilaci plic, tato metoda selhává. [25] 

Neinvazivní měření venózních krevních plynů  

Tato metoda spočívá v opakovaném dýchání do vaku s plynem do doby než se pCO2 ustálí. 

K tomu dochází tehdy, až se vyrovnají tlaky ve vaku a venózní krvi. Využívá se i jiných, exotičtějších 

plynů. Jejich výhodou je, že před započetím vdechování těchto plynů, je koncentrace v krvi nulová. 

Využívání kyslíku a oxidu uhličitého ovšem přináší problémy s převedením parciálních tlaků na 

koncentraci.[25] 

2.1.3 Ostatní metody 

Kromě zmíněných metod, existuje i řada dalších způsobů, jak lze měřit srdeční výdej. Tyto 

způsoby jsou však využívány pouze experimentálně.   

 Magnetická rezonance 

Využití magnetických účinků na jádra vodíku pro zjištění srdečního výdeje je velice nákladné. 

Proto je tato metoda využívaná jen experimentálně. 

 Matematická analýza pulsové vlny 

Kvůli snadnému využití je tato metoda pravděpodobně nejslibnější metodou pro měření srdečního 

výdeje. Jedná se o nepřímou metodu měření CO, a k měření pulsové vlny se využívá klasické 

nafukovací manžety, nebo senzoru nalepeného na místo průběhu artérie.  
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Původ metody analýzy pulzové vlny ke zjištění tepového objemu vychází z klasického 

Windkeesslového modelu/efektu popsaného v roce 1899 Otto Frankem. Tento efekt popisuje 

systémovou cirkulaci.[9] 

Windkessel efekt- „Windkessel efekt byl popsán jako fenomén, který konvertuje přerušovaný výdej 

krve z levé komory během srdečního cyklu do aorty na prakticky kontinuální pulzatilní průtok do 

periferie. Důvodem jsou elastické vlastnosti aorty, která se distenduje v momentu ejekce krve z levé 

komory. Ve fázi diastoly pak uzávěr aortální chlopně a kontrakce aorty udržuje plynulý tok krve 

periferním směrem a do koronárního řečiště.“ 

Principiálně je aortální tlaková vlna vstupní složkou Windkesslového modelu. V medicínské praxi 

je tato tlaková vlna získána z periferních cév, nikoli z aorty. Proto je důležité zpětné vyfiltrování 

periferního tlaku na aortální. Dnes existuje několik počítačů sloužící k vypočtení pulsní křivky 

srdečního výdeje. Patří mezi ně PiCCO, PRAM, LidCO, Vigileo a Modelflow. [9] 

Zmínil bych se především o metodě Modelflow. Přibližně před 20 lety bylo objeveno, že přímé 

rozšíření klasického Windkesslového modelu by bylo odpovídající pro analýzu pulsní křivky. 

Modelflow je v podstatě třísložkový Windkessel model arteriální cirkulace. Hlavní odporové složky 

jsou:  

- Charakteristická impedance reprezentující odpor aorty vůči pulzačnímu přítoku 

- Windkessel poddajnost reprezentující odpor aorty vůči nárůstu objemu 

- Periferní rezistence reprezentující odpor stěn cév na průtok krve. 

Poddajnost aorty nezávisí pouze na demografických údajích pacienta (pohlaví, věk, výška, váha), 

ale také na samotném arteriálním tlaku. Ve srovnání s poddajností se charakteristická aortální 

impedance zvyšuje s tlakem. Rezistence v systémových periferiích také závisí na mnoha faktorech, 

jako je například tonus sympatiku, léky, metabolismus aj. [9] 

Pomocí matematické analýzy, lze z tvaru a amplitudy průběhu pulsní vlny spočítat srdeční výdej. 

Jak bylo zmíněno výše, průběh křivky závisí kromě srdečního výdeje také na vlastnostech tepen. 

Zejména u starších lidí dochází ke ztrátě elasticity aorty, a to má za následek zvyšující se systolický 

tlak. Diastolický tlak zůstává nezměněn. Využití této metody je tedy možno provést až po kalibraci na 

daného člověka. [25] 

 Měření impedance hrudníku 

Tato metoda vznikla před padesáti lety jako levná, neinvazivní metoda měření srdečního výdeje. 

Do dvou hrudních elektrod je pouštěn vysokofrekvenční střídavý proud o malé amplitudě, a na 

dalších 2 elektrodách, nacházející se mezi první dvojicí, je měřeno napětí. Změny objemu krve v srdci 

a tepnách způsobují změny v měřené bio-impedanci. Existuje několik vzorců, které slouží k převedení 

změn bio-impedance na srdeční výdej. [9] 

Této metody se však nevyužívá z důvodu její nepřesnosti, i přes skutečnost, že je levná 

a neinvazivní. [25] 

V poslední době byla vyvinuta také podobná metoda. Jedná se o technologii bio-reaktance, která je 

založena na skutečnosti, že změny krevního objemu způsobují malé změny ve frekvenci a fázi 

elektrického signálu, šířícího se hrudníkem. Tyto malé změny korelují se změnami tepového objemu.  

[9] 
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3 Senzory pro měření glukózy v krvi 

Diabetes mellitus je dnes velmi rozšířené onemocnění, které je typické poruchou metabolismu 

sacharidů. Tato porucha je způsobena nedostatečnou tvorbou inzulínu v ß-buňkách Langerhanskových 

ostrůvku slinivky břišní, nebo sníženou citlivostí buněk lidského těla na tento hormon. Jedním 

z projevů diabetu je rychlé kolísání hladiny glukózy v krvi, proto je nutné tuto hladinu co nejpřesněji 

měřit a následně vykonat úkony, zajišťující hladinu glukózy ve fyziologických mezích. 

3.1 Historie měření glykémie 
Důvodem pro měření a monitorování krevního cukru (glykémie) je onemocnění Diabetes mellitus, 

do češtiny se překládá jako cukrovka. Toto onemocnění, o němž jsou první zmínky již ve starověkém 

Egyptě (cca rok 1552 př.n.l.), se projevuje neschopností lidského těla odbourávat glukózu. Ta zůstává 

nahromaděna v krvi a následně vylučována močí. Díky této patologii pravděpodobně získala cukrovka 

svůj odborný název Diabetes mellitus. Slovo diabetes pochází z řeckého slova, které znamená odtok 

a souvisí s faktem, že lidé trpící cukrovkou více močí, tedy odvádí vodu z těla pryč. Ve starověku byla 

cukrovka popsána pouze jako nemoc, která byla neúčinnými metodami léčena. [30] 

Teprve ve druhé polovině 17. století bylo objeveno, že moč lidí trpící diabetem má nasládlou chuť 

a byl zaveden přívlatek mellitus pocházející z latinského slova pro med. V roce 1766 britský fyzik 

a chemik Mathew Dobson naznačil, že sladkost v moči i krevním séru je způsobena cukrem [8]. 

V roce 1780 skotský lékař Francis Home vyvinul tzv. fermentační test. To je chemická metoda, která 

dokáže cukr v moči detekovat (detekce glykosurie). Šlo o první monitorování hodnot glykémie, které 

se provádělo pouze u lékaře, pacient stále neměl žádnou možnost, jak si hodnotu cukru v těle, měřit 

sám. Toto stanovení však bylo pouze orientační, dle dohodnuté stupnice, bez jakýchkoliv hodnot či 

jednotek. [30], [8], [32] 

V období mezi první a druhou světovou válkou se objevila možnost rutinního sledování 

koncentrace glukózy v krvi. Byla však vázaná na laboratoře v nemocničních zařízeních.  

V této době existovali 3 způsoby měření hladiny cukru v moči. Polarometrie, redukce CU(II) na 

CU(I) redukujícím cukrem (tzv. Fehlingův roztok/řešení) a fermentační metoda, při které vzniká CO2. 

I přes fakt, že redukce CU(II) pomocí Fehlingova roztoku nebyla specifická pro glukózu, přetrvala tato 

metoda jako dominantní analytická metoda s blízce související metodou využívající Benediktův 

roztok. 

V roce 1941bylo v laboratořích dnešní firmy Bayer vytvořeno Benediktovo činidlo v tabletové 

formě. 

V roce 1956 byly stejnou společností vynalezeny tzv. dip-and-read testy pro zjišťování 

glykosurie. Při kterých reaguje glukóza s o-tolucínem za změny barvy. Výsledek se poté porovnal 

s barevnou škálou. 

První přenosný přístroj pro kontrolu hodnoty glykémie byl vyvinut v roce 1965. Jednalo se 

o přístroj Dextrostix společnosti Ames, pod kterým je podepsán E. C. Adams. Přístroj fungoval 

takovým způsoben, že se na papírový proužek přidala kapka krve, po minutě se opláchl vodou 

a výsledné zbarvení se porovnalo s přiloženou barevnou škálou. Fungoval tedy na stejném principu 

jako dip-and-read testy společnosti Bayer, avšak sloužil ke zjišťování glukózy v krvi. Výsledné 

hodnoty však byly stále jen orientační, a byly zatíženy subjektivní chybou. Z tohoto důvodu byl tento 

přístroj primárně vyvinut pro lékařské ordinace. V roce 1971 byl A. H. Clemensem vyvinut tzv. Ames 

Reflectance meter. Tento přístroj odstranil subjektivní chybu, která vniká při odečítání hodnoty 

glykémie. Přístroj měří odrazivost světla vyslaného na zbarvený papírový proužek. Čím tmavší odstín 

barvy je na papírovém proužku, tím méně světla odrazí. Přístroj dokázal měřit hodnotu krevní glukózy 
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v hodnotách 0,6-22  mmol/l. Přístroj byl napájen ze sítě a před použitím jej bylo nutné 30 minut 

„zahřát“. V porovnání s dnešními hodnotami potřeboval přístroj relativně velké množství krve 

(až 30µl). Jelikož byl tento přístroj poměrně drahý, cca 500 dolarů, nesloužil, kromě pár výjimek, pro 

domácí použití. Až v roce 1985 byl tento přístroj představen pro pacientské použití a nesl název 

Glukometr.[32][33], [23] 

3.2 Metody měření koncentrace glykémie 
Z historického hlediska, se pro stanovení koncentrace glukózy v krvi, využívalo chemických 

reakcí glukózy s příslušnými látkami.  Výsledkem těchto reakcí je barevná změna látek, která je 

následně měřena pomocí fotometrie. Tento způsob měření hodnoty glukózy je nepřímý. 

Tyto metody však nebyly vhodné pro možnost měření samotným pacientem. K tomu došlo až po 

vývoji tzv. suché metody stanovení glukózy. Ta umožnila reagující látky stabilizovat do pevné, suché 

vrstvy, která byla nanesena na testovací proužek. Dalším prvkem, který pomohl k pacientskému 

samovyšetření, byl především vývoj přenosných přístrojů, zvaných glukometry. Tyto přístroje 

zpočátku využívaly fotometrickou metodu, kterou posléze nahradila elektrochemická metoda detekce 

se specifickými enzymatickými metodami. Tu dodnes využívají všechny glukometry.[8] 

Prvním enzymem, který se využíval, byla glukózooxidáza, fungující jako katalyzátor při reakci 

glukózy a kyslíku. Jako produkt této reakce vzniká peroxid vodíku H2O2. Ten se v prvních 

glukometrech detekoval fotometricky, následně elektrochemicky. Elektrochemický princip byl založen 

na měření elektrického proudu, vznikajícího rozkladem peroxidu vodíku. Velikost elektrického proudu 

byla přímo úměrná koncentraci glukózy. Jelikož rozpadem peroxidu vodíku vzniká kromě elektronů 

i vodík a především kyslík, dochází při měření k menšímu zkreslení. [8] 

Tabulka 1- Chemické metody stanovení glukózy v krvi 

Metoda Princip Detekční činidlo Poznámka 

Hagerodn-Halström-

Jensen 
redukce ferrikyanidu  jodometrické měření 

Hovorková,Krajtl redukce ferrikyanidu berlínská modř  

Foll,Wu redukce měďnaté soli 
kyselina 

fosfomolybdenová 
 

Samogyi,Nelson redukce měďnaté soli 
kyselina 

arsenomolybdenová 
 

Benedict redukce měďnaté soli výsledný oxid měďný v alkalickém prostředí 

O-toludinová metoda glukóza + o-toludin  
v kyselém prostředí, 

kancerogen 

Antrhonová metoda 
rozklad hexóz silnými 

kyselinami 
fenoly, aminy  

Jednou z vylepšených metod je měření elektrického proudu cestou mediátoru, kdy do reakce mezi 

glukózou a kyslíkem vstupuje kromě glukooxidázy také mediátorové činidlo ferrocene. To zajistí, že 

během reakce nevzniká H2O2, ale pouze kyselina glukonová a elektrony. Odpadá tedy zkreslující 

faktor způsobený unikajícím kyslíkem. [32] 

Jedna z novějších metod, která se využívá pro glukometrové testovací proužky, je založena na 

reakci katalyzované enzymem glukózodehydrogenáza. Při využití tohoto principu v laboratořích, jsou 

hodnoty měřeny pomocí fotometrie, v osobních glukometrech je používán elektrochemický princip. 

Výhodou je, že nevznikají jiné produkty, které by mohly měření zatížit zkreslením. [22]  
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Obr. 8- Principy reakcí sloužících v současnosti ke stanovení koncentrace glukózy v krvi;  

glu=glukóza [32] 

3.2.1 Biosenzory 1. generace 

Prvním konceptem biosenzoru založeného na glukózo-enzymové elektrodě byl navržen v roce 

1962 dvojici vědců Clark-Lyons. Princip jejich metody byl založen na měření spotřeby kyslíku 

v reakci s glukózou a za přítomnosti pevné glukózooxidázy na povrchu speciální elektrody. Touto 

elektrodou byla chronoamperometrická platinová elektroda (enzymatická elektroda). Prvně byla 

vytvořena elektroda, která sloužila pro měření koncentrace kyslíku. Jednalo se o platinovou elektrodu 

s jednoduchou membránou. Následně byl mezi elektrodu a membránu umístěn enzym (glukooxidáza). 

Nacházela se na povrchu membrány, která byla permeabilní pro plyny. Monitorací poklesu kyslíku lze 

stanovit koncentraci glukózy vstupujícího do reakce. Vše probíhalo za přivedení -0,7 V na elektrodu. 

[33][23] 
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Jelikož vývoj těchto biosenzorů nebyl oproti refraktometrické metodě dost rychlý, první komerční 

přístroje byly založené právě na refraktometrii. 

Měření hodnoty glukózy za pomocí enzymatické elektrody, založené na voltametrickém stanovení 

peroxidu jako vedlejšího produktu, bylo popsáno až v roce 1973.[33] 

Tím se vyřešil problém s udržováním konstantní hladiny koncentrace rozpuštěného kyslíku, která 

může vést k neúměrné odezvě biosenzoru na koncentraci glukózy. Při měření proudu spojeného 

s oxidací peroxidu vodíku se využívá potenciálu +0,65V. Bohužel, tento potenciál je stejný jako pro 

měření jiných elektroaktivních látek, které se v krvi nacházejí. Patří mezi ně například kyselina 

močová či askorbová. Tyto látky by mohly způsobit rušivé vlivy, a tak se během 80. let snažil najít 

způsob, jak tyto rušivé vlivy minimalizovat. Výsledkem bylo vynalezení speciální membrány, která 

tyto rušivé látky zadržovala, a zároveň s použitím glukooxidázi zvyšovala selektivitu měření.[33][23] 

V roce 1974 společnost Yellow Springs Instrumens (YSI) představila první účelový analyzátor, 

sloužící k přímému měření glukózy z plné krve, a pro měření byl nutný objem 25 µl krve. Tento 

analyzátor byl založen na Clarkově elektrodě s přidáním selektivní membrány. Na povrchu elektrody 

se díky tomu vytvářel nános proteinů, červených krvinek apod. Jelikož bylo téměř nemožné 

a neekonomické používat selektivní membránu pro elektrodu na jedno použití, byla metoda detekce 

peroxidu vodíku vyloučena z metod vhodných pro využití v osobních glukometrech. Přesto sloužil 

analyzátor firmy YSI pro klinické účely. Viz Obr. 9. [8][23]  

  

Obr. 9- Schéma glukózového biosenzoru firmy YSI [24] 

3.2.2 Biosenzory 2. generace 
Metodu oxidace glukózy za přítomnosti glukooxidázy bylo nutno modifikovat tak, aby došlo 

k přímé oxidaci glukózy bez vzniku peroxidu vodíku. K tomu došlo přidáním reakčního prostředí, tzv. 

mediátoru. Ten nahradil kyslík jako přenašeč elektronů mezi povrchem elektrody a aktivní stranou 

enzymu. Využívá se mnoha enzymů, například pruské modři, feroccínu, ferrikyanidu apod. 

Výsledkem této modifikace je také snížení napětí na elektrodě. [33] 

3.2.3 Biosenzory 3. generace 
Za biosenzory 3. generace se označují takové, které jsou založené na přímém přenosu elektronů 

mezi aktivní stranou enzymu a povrchu elektrody. Není potřeba přítomnosti kyslíku, ani mediátoru 

aby došlo k reakci s enzymem. Enzym však nebylo možné redukovat přímo na povrchu elektrody, 

jelikož by došlo k denaturaci proteinové části enzymu a ten by nebyl schopen zprostředkovat transport 

elektronů k povrchu elektrody. Konstrukce takových senzorů je však velmi náročná a existuje pouze 
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několik málo prací, dokazující úspěšnou konstrukci těchto senzorů. Přímý přenos elektronů však vedlo 

ke vzniku jiných materiálových elektrod, jako jsou například nanomateriály. [33] 

3.3 Kontinuální monitorace glykémie 
Pro lidi trpící diabetem 1. nebo 2. stupně je nepříjemné a nepohodlné získávat potřebnou krev pro 

vyšetření hladiny glukózy. Jelikož takový člověk si kontroluje hladinu glykémie pouze několikrát za 

den, dostává informaci o její hodnotě pouze pro daný okamžik. Nelze tedy porovnávat a sledovat 

průběh změn glykémie v krvi.  

Byly provedeny klinické studie, prováděné na pacientech trpících diabetem, během kterých si tito 

pacienti měřili hladinu glykémie až 9 krát denně. Výsledkem bylo zjištění, že průměrně 4,8 h denně 

jsou tito pacienti v hyperglykemickém stavu a 2,1 h v hypoglykemickém stavu. Tyto stavy mohou 

poškozovat cévy, způsobit zmatení člověka, nebo i jeho smrt. [8]  

Na základě klinických studií a vlivem technologického pokroku došlo během několika let k vývoji 

tzv. kontinuálních monitorů glykémie. I přes označení „kontinuální“ tyto přístroje měří hodnoty 

glykémie v určitých intervalech a poté se v určitém časovém rozmezí zobrazuje na displeji pouze 

průměrná hodnota. Toto časové rozmezí je dáno typem přístroje. [22] 

Kontinuální měření glykémie umožnilo pacientům lépe sledovat hladinu glykémie a tím lépe 

reagovat na její změny, případně přizpůsobit životosprávu. 

3.3.1 Elektrochemické vs optické systémy pro 
kontinuální monitoraci glykémie 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, existují především dva způsoby jak detekovat glukózu 

v krvi. Jedná se o princip optický a elektrochemický. Při konstruování kontinuálních monitorů 

glykémie se uvažovalo, který z těchto principů je vhodnější. Starším principem je optický způsob 

detekce glukózy. U něj se měří barevná změna barviva, která se mění na základě chemické reakce 

glukózy a glukooxidázy. Nevýhodami tohoto principu je, že optické snímače jsou mnohem dražší, než 

elektrochemické součástky, musí být blízko místa, kde dochází k barevné změně, a musí být s tímto 

místem zarovnaný. Poslední nevýhodou je potřeba nádoby pro detekční barvivo. [8] 

Elektrochemický princip je podstatně lépe realizovatelný. Probíhá na základě měření proudu 

vzniklého při oxidaci peroxidu vodíku jako produktu reakce mezi glukózou a kyslíkem. Stejná metoda 

se používala u domácích testovacích proužků. Dnes už se místo glukózooxidázy využívá v testovacích 

proužcích pro domácí použití enzym glukózodegydrogenáza, která nepotřebuje kyslík jako reakční 

činidlo. [8] 

Výhodou tohoto principu oproti optickému je, že pro detekci peroxidu vodíku není potřebná drahá 

elektronika, která může být daleko od detekční elektrody. K propojení stačí malé drátky zajišťující 

přenos proudu. [8] 
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3.3.2 Historie kontinuální monitorace glukózy  

V následujících podkapitolách budou popsány generace kontinuálních monitorů glykémie (KMG).  

První generace 

Prvním výzkumníkem v oboru KMG byl americky nefrolog Dr. Stuart Updike. Ten v roce 1967 

publikoval článek o elektrochemické detekci glukózy založené na spotřebě kyslíku v reakci. Tedy na 

základě první generace biosenzorů. [8] 

V roce 1980 získal Dr. Updike patent na systém, který dokáže automaticky odebírat krev 

z pacienta. Ta se zředila a následně se pomocí senzoru odečítala hodnota koncentrace glukózy. Tento 

systém dokázal odebírat krev co 2 minuty. Navzdory tomu bylo toto zařízení objemné, obsahovalo 

pumpu, ventily, ředící, heparinový a kalibrační roztok a další elektroniku, mohlo být využívání pouze 

v nemocnicích. [8] 

V roce 1982 Dr. Updike se svými kolegy přišli na to, že hydrofobní membrána omezuje difuzi 

glukózy lépe než difuzi kyslíku. To by znamenalo, že reakce glukózy a glukooxidázy by nebyla 

limitována kyslíkem, ale pouze glukózou. Zároveň tato membrána zajišťuje to, že vzorek krve 

nepotřebuje být ředěn. Odstraněním tohoto nedostatku by se zvýšila možnost měření glykémie přímo 

v těle. Zároveň se také zjistilo, že tato membrána dobře stabilizuje glukozooxidázu. To by byl 

požadavek pro tělní senzor. [8] 

V roce 1985 Updikova skupina požádala o patent pro měřič glukózy s opakovatelně použitelnou 

glukozooxidázovou membránou, která umožňovala měření glukózy přímo v krvi. Tento přístroj byl 

poté komerčně prodán pod názvem Direct 30/30. Lišil se od ostatních glukometrů využívajících se pro 

domácí použití, a to díky opakovatelně použitelnému senzoru. Většina monitorů glykémie byla spíše 

založena na detekci peroxidu vodíku (1. generace), než na 2. generaci s mediátorem. 

Lidé s diabetem využívající tento senzor si mohli kontrolovat hodnotu glykémie, během 

třicetidenního období, kolikrát chtěli. Muselo být však zajištěno, aby membrána zůstala mezi 

měřeními vlhká a jedenkrát denně kalibrovaná pomocí vodného kalibrátoru. Ačkoliv analytický výkon 

tohoto senzoru byl dobrý, přístroj se neujal kvůli nedostatečnému uživatelskému rozhraní. [8] 

Oproti předchozím membránám, které se využívaly, Updikova nová membrána neměla žádné póry 

a spoléhala na rozpustnosti glukózy a kyslíku na této membráně. Díky tomu se zpomalila difuze 

glukózy více, než difuze kyslíku. To vedlo k analyzování nezředěného vzorku plné krve. [8] 

Updike také založil společnost Markwell Medical, která využívala membránovou technologii 

k implantování kontinuálních senzorů glykémie psům. Tyto zařízení obsahovaly veškerou elektroniku, 

telemetrii a baterie pro několikaměsíční použití. Jelikož tělo se přirozeně snažilo bránit, nebo zbavit se 

implantovaného zařízení (považovalo ho za cizí předmět), Dr. Updike propagoval využívání jiných 

materiálu, které by podpořily opětovný růst kapilár. Těmito materiály měly být zipům podobné 

materiály, které by umožnili zarůstání kapilár. [8] 

Jelikož v té době nebyla miniaturizace na tak vyspělé úrovni, jako je například dnes, plně 

implantovatelný senzor byl poněkud velký. Byl 7 cm dlouhý a 1,2 cm vysoký. Takové zařízení nebylo 

vhodné pro implantaci do lidského těla. Vývoj mohl být také pozdržen špatným financováním, kterým 

společnost trpěla mnoho let. [8] 

V roce 1999 obdržela firma Markwell Medical podstatnou finanční podporu a byla přejmenována 

na DexCom. Cílem této firmy bylo následně vyvinout plně implantovatelné kontinuální senzory 

glukózy, které používala společnost Markwell Medical. Nakonec došlo ke spuštění klinických testů na 

lidech. [8] 
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Druhá generace 

Tato generace senzorů je založena na mediátoru zastupujícího kyslík v enzymatické reakci. 

Takový mediátor byl rozpustný v krvi, takže byl ideální pro měření krevních vzorků, ale nevhodný pro 

využití uvnitř těla. V devadesátých letech Dr. Adam Heller z texaské univerzity vyvinul polymery, na 

které byl chemicky připojen mediátor a enzym. Takovým polymerům se říká redoxní. Jelikož kyslík 

již není pro reakci využíván, není již také potřeba tolik snižovat koncentraci glukózy. To umožňuje 

získání většího signálu, nebo využití menších elektrod. Oproti peroxidu vodíku jsou tyto mediátory 

oxidovány za nižšího potenciálu, a to je výhoda, jelikož při nižším potenciálu vzniká méně oxidačního 

rušení. [8] 

Bohužel oproti teorii je velice obtížné vyrobit takovou membránu. Mediátor musí splňovat 

podmínku, že rychle vyměňuje elektrony s enzymem. U domácích testovacích proužků, které 

využívají mediátory s pomalým přenosem elektronů, je to vyřešeno přebytkem mediátoru. Bohužel 

zmíněný polymer je limitován velikostí místa pro připojení mediátoru. Nelze tedy využít myšlenku 

s přebytkem mediátoru. Dle připojení mediátoru mohou nastat 2 situace. Mediátor z polymeru 

odpadne, nebo nebude reagovat. [8] 

Dr. Heller se synem si nechali licencovat tuto polymerovou technologii v roce 1991 a založili 

společnost, která se v roce 1997 změnila na společnost TheraSense. V roce 2004 tuto firmu koupila 

jiná firma s názvem Abbott Laboratories. TheraSense během vývoje implantovatelných senzorů 

vyvíjela také své testovací proužky pro měření glukózy vně těla. Byznys v tomto odvětví byl velice 

úspěšný. [8] 

3.3.3 Principy využívané pro konstrukci kontinuálních 
monitorů glykémie 

Pro konstrukci KMG existuje několik způsobů, které mají své výhody a nevýhody. Jejich přehled 

bude vypsán v následných odstavcích. 

Elektrochemický princip- měření elektrického proudu vzniklého rozpadem peroxidu vodíku, 

který vznikl z reakce glukózy a enzymu glukooxidázi nacházejícího se na tříelektrodovém senzoru. 

Mikrodializační princip- tento princip je založen na vyplavování intersticiální tekutiny z těla do 

mimotělně umístěného senzoru. Ten pracuje na principu glukózooxidázové reakce. 

Reverzní iontoforéza- na povrchu kůže se nachází 2 elektrody, mezi nimi probíhá elektrický 

proud a tím přivádí intersticiální tekutinu na povrch kůže. Glukóza přestupuje do hydrogelového 

polštářku, ve kterém se nachází glukooxidáza a probíhá zde reverzní iontoforéza. Nevýhodou této 

metody je časté podráždění kůže, výpadky měření při pocení, či chladu. [22][32] 
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Obr. 10-Schéma reverzní iontoforézy [32] 

Fluorescenční principy- tyto principy jsou používány pouze experimentálně. Jsou založené na 

látkách měnících fluorescenční vlastnosti na základě aktuálních hodnot glykémie. Fluorescenční 

hladina, která se se změnou hodnot glykémie také mění, se vyhodnocuje pomocí speciálních čidel. 

Tento princip se využívá k detekci glukózy v slzách, kde hodnota glukózy odpovídá hodnotě v krvi 

s odstupem maximálně 30 minut.[22] 

Polarimetrie- tohoto principu se využívá k měření hladiny glukózy v nitrooční tekutině. 

Koncentrace glukózy odpovídá koncentraci v krvi s časovým rozdílem maximálně 5 minut.[22] 

Měření konduktivity a tepelné kapacity- tato metoda není zatím uvedena do provozu, nejsou 

zatím publikovány ani žádné relativní články a studie potvrzující přesnost a funkčnost. Přístroj by měl 

být neinvazivní a měl by se pomocí klipu přichytit za ušní lalůček. 

3.3.4 Komerčně dostupné kontinuální monitory 
glykémie  

Existují 3 druhy senzorů, které lze dle typu aplikace rozdělit na: 

1. Transkutanní (invazivní) 

2. Mikrodializační (semiinvazivní) 

3. Neinvazivní 

V níže zmíněných typech kontinuálních monitorů glykémie (KMG), které jsou dnes na trhu, se 

využívají transkutánní senzory. Ty se zavádějí do podkoží pomocí speciálního zavaděče. Dle firmy, 

která senzor vyrábí, mohou být senzory do podkoží zaváděny v úhlu 90°, nebo 45°. Senzory pracují na 

elektrochemickém principu, kdy se pomocí enzymu glukooxidázy zjišťuje hodnota koncentrace 

glukózy v mezibuněčném prostoru.  

Všechny systémy pro KMG se skládají z 3 částí. Kromě již zmíněného senzoru systémy obsahují 

tzv. transmitter, neboli vysílač. Ten bezdrátově vysílá informace ze senzoru do třetí podstatné části 

celého systému, kterou je displej monitoru. Díky bezdrátovému přenosu informací došlo 

k podstatnému snížení rizika vytržení senzoru z těla uživatele. 

Systémy jednotlivých firem se od sebe liší především designem, velikostí senzoru a bezdrátového 

vysílače, ale také softwarem. Důležitým parametrem, kterým se senzory mezi sebou liší, je jejich 

životnost, tedy doba po kterou jsou senzory schopny měřit odpovídající hodnoty glykémie. Další 

parametry, kterými se senzory KMG od sebe liší, budou zmíněny v následujících řádcích.  
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Medtronic 

Prvním zařízením, které získalo povolení FDA pro KMG bylo v roce 1998 zařízení MiniMed. To 

bylo v roce 2001 koupeno společností Medtronic. Toto zařízení nezobrazovalo uživateli naměřené 

hodnoty glykémie. Data byla nahrána do počítače v ordinaci lékaře, kde byl senzor pacientovi také 

implantován. Pacient se po třech dnech měření vrátil do ordinace, kde byla data nahrána do počítače 

včetně minimálně 4 měření za den, které sloužily pro kalibraci výstupu senzoru. Senzor však 

zaznamenával údaje co 10 vteřin a do paměti ukládal zprůměrované hodnoty co 5 minut. Přístroj tedy 

nesloužil ke korigování podávání inzulínu, nebo k úpravě jídelníčku po dobu jeho nošení. Podával 

informace lékaři, který na základně normálních denních změn koncentrace glukózy v krvi, navrhl 

pacientovi změny v jídelníčku, upravil dávkování inzulínu apod.[8] 

Po určitých vylepšeních byl firmou Medtronic představen přístroj CGMS® System Gold. 

K senzoru byl připojen kabel, který se poté zapojil do monitoru a mohl se nosit za opaskem.  

Dnes již Medronic vyvinul systém, který v reálném čase zobrazuje hodnoty na displeji. Systém je 

nazván Guardian® REAL-Time. K senzoru byl připevněn vysílač MiniLink Real-Time, který 

bezdrátově vysílal informace do monitoru. Každých 12 hodin bylo nutno provést kalibraci systému. 

Senzor, který se v tomto systému používal, se nazýval Sof-sensor. Na Obr. 11 je zobrazen zavaděč 

senzoru včetně senzoru samotného. Na Obr. 12 je zobrazen vysílač MiniLink ve srovnání s kabelovým 

propojením. [8] 

 

Obr. 11- Zavaděč senzoru [31] 

Paradigm REAL-Time 522, 722 je inzulínová pumpa, jejíž součástí je také monitor. Spojením 

systému Guardian a inzulínové pumpy Paradigm vzniká ideální systém pro monitorování hodnoty 

koncentrace glykémie a dávkování inzulínu. Zatím se jedná o jediné spojení KMG a inzulínové 

pumpy. [8] 
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Obr. 12- Transmitter připojený k senzoru a MiniLink [22] 

Senzor se zavádí pod úhlem 45° do podkoží do hloubky 12 mm. Inicializační doba jsou 2 hodiny. 

Po zavedení senzoru, jsou nutné 2 kalibrace v rozmezí několika hodin. Poté stačí kalibraci provést 

každých 12 hodin. Schválená doba použití senzoru je 72 h, avšak výdrž je udávána vyšší. 

Novým senzorem firmy Medtronic je senzor Enlite, který by oproti původnímu senzoru měl být 

o 2/3 menší, o 2/5 kratší pod kůží, přesnější, díky novému zavaděči se lépe aplikuje pod kůži, a to 

spolu s vylepšeným designem snižuje riziko kontaminace jehly. Senzor se zavádí pod úhlem 90° 

a jeho délka je 9 mm. Má také větší lepící plošku, která snižuje riziko odpojení senzoru. Navíc má 

speciální lepící plošku, která zajišťuje snížení rizika vypadnutí vysílače. [41] 

 

Obr. 13- Porovnání senzorů firmy Medtronic [42] 
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Obr. 14- Zavaděč senzoru Enlite [42] 

Dexcom  

Tato společnost byla založena Stuartem Updikem. Nejprve pod názvem MarkWell Medical. 

V roce 1999 však získala název Dexcom. Jak bylo již dříve zmíněno, firma se zaměřila na dlouhodobě 

implantované kontinuální monitory glykémie, později se však zaměřila na podkožní senzory. Až 

v roce 2006 získala tato společnost FDA oprávnění k prodeji jejich 3denního systému KMG a v roce 

2007 k 7dennímu systému KMG. Označení těchto senzorů bylo STStm pro 3denní verzi a SEVENtm 

STS® pro týdenní verzi. Na Obr. 15 je zobrazen zavaděč těchto senzorů a také senzor nové generace 

s označení G4, včetně vysílače. [8] 

 

 

Obr. 15- Zavaděč senzoru DexCom (vlevo), senzor DexCom G4 + vysílač (vpravo) [22] 

Inicializační doba tohoto senzoru jsou 2 hodiny. K zobrazení hodnot na monitoru dochází každých 

5 minut. Kalibraci je nutno provádět alespoň co 12 hodin. Pro zobrazení měřených hodnot byl nejprve 
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využíván přístroj DexCom Seven Plus (Obr. 16), dnes již existuje novější přístroj s označením 

DexCom G4 PLATINUM (Obr. 17). [8] 

 

Obr. 16- DexCom Seven Plus [22] 

 

Obr. 17- DexCom G4 PLATINUM [22] 

Nový přístroj a senzor je o 60 % menší, o 19 % přesnější, dosah vysílače se zvýšil z 1,5 metru na 

přibližně 6 metrů, a snížilo se nastavení hodnoty alarmu hypoglykémie.  

Abbott 

V roce 1996 byla založena společnost TheraSense, která se zaměřovala na vývoj technologií 

monitorování glukózy, vycházejících z objevů Dr. Hellera. V roce 2004 tuto společnost koupila firma 

Abbott Laboratories, která se, společně se svým obchodním partnerem MediSense, zformovala do 

společnosti Abbott Diabetes Care Inc. Jejich první KMG systém byl schválen FDA v roce 2008. 

Přístroj nesl název FreeStyle Navigator a byl předepisován na předpis pro sledování hodnot glykémie 

po dobu až 5 dní. Senzor je dodáván ve sterilním balení, obsahující lepící vrstvu připevňující senzor 

a vysílač ke kůži, a zařízení pro zavedení senzoru. [8] 

Na displeji se zobrazuje aktuální hodnota glykémie každou minutu. Avšak do paměti se hodnota 

glykémie ukládá každých 10 minut. Zvláštností je, že 10 hodin od zavedení senzoru se na displeji 
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hodnota glykémie vůbec neukáže. 10 hodin je totiž inicializační doba senzoru. Zároveň se senzor musí 

po 10, 12, 24 a 72 hodinách od zavedení kalibrovat. Po 5 dnech od zavedení, by mělo dojít k 

odstranění lepící vrstvy se senzorem a vysílačem. Senzor je jednorázový, vysílač však nikoliv. Odpojí 

se od senzoru a lepící vrstvy, a opět se připojí k novému kusu. Kromě přijímače je senzor a vysílač 

voděodolný, je tedy možné jej nosit do sprchy apod. [8] 

Senzor se zavádí do kůže pod úhlem 90° a do hloubky 5 mm. Zavaděč senzoru lze vidět na Obr. 

18- Zavaděč senzoru [35]. Senzor se skládá ze 3 elektrod. Z pracovní, měřící a referenční elektrody, 

viz Obr. 19. Jelikož se jedná o typ senzoru druhé generace, pracovní elektroda obsahuje glukooxidázu 

vázanou na polymer, na který je také navázán mediátor. [8] 

 

Obr. 18- Zavaděč senzoru [35] 

 

Obr. 19- Bližší pohled a popis senzoru [22] 

Na Obr. 20 je vidět porovnání prvního přístroje sloužící k zobrazování hodnot glykémie s moderní 

verzí přístroje. Kromě nové verze přístroje, došlo také ke zmenšení velikosti vysílače, jehož délka se 

z 52 mm zkrátila na 32 mm. Navíc se podstatně prodloužila výdrž, která se z hodnoty 30 dní vyšplhala 

na 1 rok. 
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Obr. 20- Přístroj Frestyle Navigator 1. generace (vlevo), přístroj 2. generace (vpravo) [22], [35] 

Na Obr. 21 je vidět porovnání velikostí vysílačů jednotlivých firem. A pro lepší přehlednost je v 

Tabulka 2 přehled parametrů senzorů používaných v některých zmíněných přístrojích. 

 

Obr. 21- Jednotlivé vysílače zleva: firma Abbott (Navigator I), firma Medtronic (MiniLink), firma 

DexCom (DexCom Seven Plus a Dexcom G4) [34] 

Tabulka 2- Porovnání senzorů u nejpoužívanějších přístrojů. Převzato a upraveno z: [8], [37], [38], [39] 

senzor 

Abbott 

FreeStyle 

Navigator 

I/II 

MiniMed 

Paradigm 

Real Time 

MiniMed 

Guardian 

Real Time 

DexCom 

Seven 

Plus 

DexCom G4 

Platinum 

MiniMed 

530G with 

Enlite 

Životnost 

senzoru (h) 
120 

72 dle 

schválení, 

dle 

uživatelů 

déle 

72 dle 

schválení, 

dle 

uživatelů 

déle 

168 168 144 

Inicializace 

(h) 
10 2 2 2 2 2 

Délka 6 / 5 12,7 12,7 13 13 9 

http://www.medtronicdiabetes.com/treatment-and-products/minimed-530g-diabetes-system-with-enlite
http://www.medtronicdiabetes.com/treatment-and-products/minimed-530g-diabetes-system-with-enlite
http://www.medtronicdiabetes.com/treatment-and-products/minimed-530g-diabetes-system-with-enlite
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senzoru 

(mm) 

Umístění 

senzoru 

Podkoží 

paže 

Podkoží 

břicha 

Podkoží 

břicha 

Podkoží 

břicha 

Podkoží 

břicha 

Podkoží 

břicha 

Úhel vpichu 90° 45° 45° 45° 45 90 

Kalibrace 

(h) 

10,12,24,7

2 h po 

zavedení / 

1, 2, 10, 

24, 72 

2,8 h po 

zavezení, 

poté 

každých 

12 hodin 

2,8 h po 

zavezení, 

poté 

každých 

12 hodin 

Každých 

12 hodin, 

první 2 

musí být 

30 minut 

po sobě 

Každých 12 

hodin 

2 a 8 h po 

zavezení, poté 

každých 12 

hodin 

Frekvence 

zobrazování 

hodnot 

(min) 

1 5 5 5 5 5 

Zobrazení 

křivky na 

displeji (h) 

2, 4, 6, 12, 

24 
3, 24 

3, 6, 12, 

24 

1, 3, 6, 

12, 24 
1, 3, 6, 12, 3, 6, 12, 24 

Cena 

senzoru (kč) 
-/1300 1100 1100 1400 2100 1700 

Cena 

vysílače 
-/17000 22000 22000 - 10000 21000 

Dosah 

vysílače (m) 
-/3 - 1,8 1,5 6m 1,8 

Rozměry 

senzoru 

mm 

- 

14x0,7x0,

5 

(DxŠxV) 

- 

13x0,4x0,

3 

(Dx∅zákl
adnyx∅k

once) 

13x0,25x0,2

5 

(Dx∅základ
nyx∅konce) 

- 

Rozměry 

senzoru a 

vysílače 

(mm) 

51x25 36x28x8 36x28x8 46x30 38x23x13 51x38x19(∅) 

Rozměry 

vysílače 

(DxŠxV) 

(mm) 

52 x 31 x 

11 /32 x 31 

x 11 

36x28x8 36x28x8 
38 x 23 x 

10 
38 x 23 x 13 9x36x28 

Rozměry 

monitoru/pu

mpy 

(DxŠxV) 

(mm) 

63x82x22 

/96x61x16 
51x83x20 51x81x20 

114x58x2

2 
101x46x13 

51x83x21 

(pumpa 551) 

Rozsah 

hodnot 

(mmol) 

1,1 -27,8 2,2-21,6 2,2-21,6 2,2-22,2 2,2-22,2 2,2- 21,6 

Výdrž 

baterie 

vysílače 

(dny) 

30/365 14 14 3-5 - 14 
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Některé údaje, především cena, v tabulce chybí, jelikož se jedná o starší přístroje, které se již 

neprodávají.  

Na Obr. 22 je znázornění konstrukce a funkce senzoru Enlite od společnosti Medronic. Glukóza, 

nacházející se v intersticiálním prostoru, omývá polopropustnou membránu, kterou je senzor obalen. 

Tato membrána propouští pouze glukózu a chrání celý senzor. Pod touto vrstvou se nachází enzym 

glukooxidáza, která převádí glukózu na peroxid vodíku. Ten se postupně rozkládá, a uvolňující se 

elektrony jsou převáděny na elektrický signál odpovídající hodnotám glukózy v krvi. Tento elektrický 

signál je pomocí tenké, zlaté elektrody převáděn do vysílače. 

 

Obr. 22-Bližší pohled na senzor Enlite [40] 

Speciální přístroje 

Pendra (Pendragon Medical)- jedná se o speciální přístroj, který je neinvazivní a je vyráběn ve 

formě náramkových hodinek (viz Obr. 23). Měření hodnoty glykémie je na základě elektroimpedance 

elektrolytového prostředí intersticiální tekutiny v podkoží. Kromě neinvazivního měření je jeho 

výhodou také dlouhodobá životnost senzoru (v řádech měsíců). Ačkoliv byla tato metoda představena 

již v roce 2004, dodnes není o ní mnoho podkladů. Nevýhodou této metody byla neúčinnost až u 1/3 

uživatelů. U těchto uživatelů byla elektroimpedance tak nízká, že ji přístroj nedokázal vyhodnotit. 
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Obr. 23- Neinvazivní přístroj Pendra 

  



- 44 - 

 

4 Distribuce a vazby glukózy v lidském 

organismu  

Jelikož se celá práce zabývá měřením glukózy (GL) v krvi, v následujících kapitolách bude 

popsána charakteristika glukózy, její chování, metabolismus a také funkce, které v lidském organismu 

plní. 

4.1 Glukóza 
Jedná se o monosacharid, neboli jednoduchý jednomolekulový cukr, v běžném slova smyslu 

označován jako hroznový, nebo také krevní cukr. Sumární vzorec glukózy je C6H12O6. Glukóza je také 

formou izomeru, což jsou látky, jejichž sumární vzorec se neliší, ale liší se jejich prostorové 

uspořádání. Tedy látky lišící se strukturním vzorcem. Izomerem se stejným sumárním vzorcem jako 

glukóza je galaktóza. Rozdíly v jejich prostorovém uspořádání lze vidět na Obr. 24. Dalším typem 

izomeru je tzv. optický izomer, kdy je konfigurační vzorec zrcadlově obrácen. Tvoří se tak  

tzv. D/L-forma, kterou lze vidět na Obr. 25. V přírodě se nejčastěji vyskytuje D-forma, podle které se 

dříve využíval název dextróza, nebo D-glukóza. [6], [19], [27] 

 

Obr. 24- Prostorové uspořádání izomerů [19] 

 

 

Obr. 25- Optický izomer glukózy [19] 

Glukóza se z velké části vyskytuje ve formě disacharidů, nebo polysacharidů vyskytujících se 

v potravě.  
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Disacharidy a polysacharidy jsou sloučeniny dvou, nebo mnoha jednoduchých cukrů. Typickým 

příkladem disacharidu je např. sacharóza, neboli řepný, třtinový cukr, jehož sumární vzorec je 

C12H22O11. Tento disacharid je složen z jedné molekuly fruktózy a jedné molekuly glukózy. Typickým 

polysacharidem je škrob, což je makromolekulární látka sloužící jako zdroj pro dlouhodobou zásobu 

energie. Škrob je zároveň jediný polysacharid, který lze v lidském organismu strávit. Zdrojem jsou 

rostliny, které jej vytvářejí jako vedlejší produkt fotosyntézy. [6], [28] 

4.2 Metabolismus glukózy  
Glukóza se do organismu dostává příjmem potravy ve formě složitých sacharidů, nebo 

jednoduchých cukrů, které jsou metabolicky přeměněny na glukózu. 

Nejběžnějším způsobem příjmu glukózy je forma polysacharidů, která by měla převažovat nad 

příjmem disacharidů a monosacharidů. Polysacharidem je především rostlinný škrob, který kromě 

výživových látek obsahuje i celulózu, která se v lidském organismu neštěpí. Má také pozitivní vliv na 

peristaltiku střev a snižování hladiny cholesterolu. [3], [6] 

Štěpení polysacharidů začíná už v  dutině ústní, kde se pomocí slinné α-amylázy (ptyalinu) štěpí 

na disacharid maltózu a nízkomolekulární polysacharidy dextriny. Vlivem žaludečních šťáv je štěpení 

v oblasti žaludku utlumeno a pokračuje v tenkém střevě pomocí pankreatické α-amylázy. V tenkém 

střevě dochází dále ke štěpení disacharidů na již snadno vstřebatelné monosacharidy. K tomu dochází 

na úrovni mikroklků. To jsou miniaturní výběžky epitelu tenkého střeva zvětšující jeho povrch. Kromě 

glukózy vznikají z laktózy, maltózy a sacharózy dva další monosacharidy, kterými jsou fruktóza 

a galaktóza. K tomuto štěpení dochází díky enzymům maltáza, sacharáza, laktáza a izomaltáza. [4], 

[5], [21] 

Ke vstřebávání monosacharidů dochází také v tenkém střevě. A to zejména v duodenu a jejunu 

tzv. sekundárně aktivním transportem, neboli spřaženým transportem s funkcí sodnodraselné pumpy. 

[4], [17], [19] 

Aktivní transport (sodnodraselná pumpa) 

Jedná se o proces vyžadující energii, ve kterém dochází k výměně iontů sodíku (Na+) a draslíku 

(K+) mezi extracelulárním a intracelulárním prostorem. Tento proces probíhá proti koncentračnímu 

gradientu. To znamená pohyb z oblasti s nižší koncentrací látky do oblasti s vyšší koncentrací látky. 

Díky přítomnosti přenašečových proteinů na membráně buňky dochází k přesunu tří iontů Na+ 

z intracelulárního prostoru do extracelulárního prostoru a k přesunu dvou iontů K+ opačným směrem. 

Specifickým proteinem či enzymem umožňující tento proces je tzv. ATPáza, která využívá chemické 

reakce k přeměně ATP na ADP + fosfát za vzniku energie. Tato energie je využita, v případě 

sodnodraselné pumpy, k transportu iontů. [6], [17], [19] 

Sekundárně aktivní transport (spřažený transport) 

Tento proces navazuje na proces aktivního transportu, kdy přes buněčnou membránu prostupuje 

ve směru koncentračního gradientu určitá látka, která s sebou protáhne i další látku. Takový typ 

transportu se nazývá symport (Obr. 26). Přenašečovým proteinem je v tomto případě SGLT. [4], [16], 

[21] 

K aktivnímu transportu dochází mezi intercelulárním prostorem enterocytů a intersticiálním 

prostorem k zajištění nízké koncentrace Na+ uvnitř enterocytů. 
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Obr. 26- Typy transportu [19] 

K dalšímu transportu dochází z enterocytů do intersticiálního prostoru tzv. usnadněnou difuzí za 

pomocí glukózového přenašeče GLUT2. GLUT2 je jeden z možných přenašečů v lidském těle. 

Takových přenášečů je více; GLUT1 – GLUT5. Neliší se jen tkání, ve které se nachází, ale také svou 

funkcí. Příkladem může být přenašeč GLUT4, který se nachází ve svalové a tukové tkáni a je závislý 

na koncentraci inzulínu v krvi. Naopak na koncentraci inzulínu v krvi není závislý v játrech, 

erytrocytech a nervové tkáni, kde se přenašeč GLUT4 také nachází. [4], [5], [16], [17] 

Facilitovaná difuze (usnadněná difuze) 

Je to proces, ve kterém je třeba specifického proteinového přenašeče k transportu látek přes buněčnou 

stěnu. Transport látek probíhá na základě koncentračního gradientu, tedy z místa s vyšší koncentrací 

látky do místa s nižší koncentrací látky. [19] 

Z intersticiálního prostoru se glukóza dostává obyčejnou difuzí do kapilár, kde je sbírána sběrnou 

žilou a následně jaterní žilou odváděná do jater. Odkud je dále transportována do míst, kde je využita. 

V krvi je glukóza přenášena buď v její tekuté části, kterou je plazma nebo skrz červené krvinky, do 

kterých se dostává pomocí usnadněné difuze. 

4.3 Funkce glukózy 
Glukóza je nezbytnou součástí lidského organismu. V krvi má koncentraci na lačno  

3,6-5,6 mmol/l. Tato hladina je hormonálně redukována pomocí hyper/hypoglykemizujících hormonů, 

mezi které patří např. inzulín a glukagon. Tyto hormony se tvoří v Langerhansových ostrůvcích 

pankreatu. Hodnoty převyšující 10 mmol/l jsou patologické a glukóza je vylučována močí. [6] 

Glukóza je nejrychlejší zdroj energie, kterou lidský organismus nutně potřebuje. Energii přijatou 

potravou využívá lidský organismus především pro primární transport iontů a organických látek přes 

buněčnou membránu, ke tvorbě tepla, svalové kontrakci aj. [6] 

Glykolýza 

Glykolýza je proces přeměny glukózy za vzniku dvou molekul ATP. Probíhá za anaerobních 

podmínek. Ke glykolýze dochází v cytoplazmě veškerých buněk živých organismů. [6], [16] 

Za aerobních podmínek, lze při zapojení Krebsova cyklu za glykolýzu, dosáhnout až ke vzniku 38 

molů ATP z jednoho molu glukózy. Během tohoto cyklu je nutné využití respiračního řetězce, ke 

kterému dochází v mitochondriích buněk. [16] 
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Glykogenolýza 

Je přeměna živočišného škrobu (glykogenu) na glukózu. K této přeměně dochází v játrech 

a svalech, kde je výsledná glukóza zdrojem energie pro svalový stah. V játrech dochází k této přeměně 

po dobu hladovění, které trvá 12-18 hodin. [16] 

Glukogeneze 

Jedná se o proces tvorby glukózy z necukerných látek, ke kterému převážně (90 %) dochází 

v játrech a minoritně (10 %) v ledvinách. K tomuto procesu dochází, je-li v organismu nedostatek 

glukózy např, při hladovění. Sloučeniny vhodné pro glukogenezy musí obsahovat nejméně tři uhlíky. 

Jsou to např. glukogenní aminokyseliny, glycerol, laktát aj. Téměř ve všech případech se jedná 

o opačně probíhající glykolýzu. [16] 

Glykogenze (syntéza glykogenu) 

 Za určitých podmínek, když mají buňky dostatečný přísun energie, dojde k regulaci glykémie 

pomocí pankreatického hormonu inzulínu. Dojde ke zpomalení, nebo také k přerušení glykolýzy, 

následované chemickými procesy, vedoucí k tvorbě a ukládání glykogenu. K tomuto ději dochází 

zejména v jaterní nebo svalové tkáni. Kde slouží jako zásobárna glukózy. [16] 

Glukóza, jakožto přirozená součást krve není nijak toxická a neovlivňuje měřený subjekt. Je 

rychle odbouratelná, dobře snímatelná, stálá, tedy nezávislá na vnějších podmínkách. Stálost glukózy 

také poukazuje na reproduktibilitu při měření. To znamená., že během opakovaného měření, 

uskutečněného během krátkého časového intervalu, se výsledky značně neliší, nebo jsou zcela shodné. 

Na tuto skutečnost má vliv také mísení glukózy s krví, která se rozprostře v celém jejím objemu. 

Z těchto důvodů je glukóza vhodná pro využití jako indikátoru, používaného při měření srdečního 

výdeje pomocí diluční metody. [20] 
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5 Korelace měřených dat z in vivo testů 

Tato kapitola a kapitoly následující jsou součástí neveřejné části této práce. 

5.1 Model diluce glukózy  

5.2 Problematika měření  

5.3 Příčiny časových posunů 
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6 Návrh a realizace měřícího řetězce 

Tato kapitola a kapitoly následující jsou součástí neveřejné části této práce. 

Pracovní postup při měření koncentrace glukózy  

6.1 Návrh a realizace nanoampérmetru 
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7 Návrh a realizace softwarové aplikace pro 

zjištění koncentrace glukózy 

Tato kapitola a kapitoly následující jsou součástí neveřejné části této práce. 

7.1 Popis a práce s uživatelským prostředím 

7.2 Funkce grafického okna 
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8 Ověření dosažených výsledků 

Tato kapitola a kapitoly následující jsou součástí neveřejné části této práce. 

8.1 Výsledky in vivo testů 

8.1.1 Průběhy změn srdečního výdeje 

8.2 Ověření HW řetězce 

Ověření vyrobené DPS 

Nanesení glukooxidázy na elektrodu 

8.3 Ověření SW aplikace 
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Závěr 

V předkládané diplomové práci jsem se zaměřil na problematiku měření srdečního výdej pomocí 

diluce glukózy a především na měření samotné glukózy v krvi. Jelikož v rámci výzkumu došlo 

k in vivo testům na prasatech, v této práci jsem výsledky těchto testů také vyhodnocoval.  

Jelikož výsledky, které byly získány během in vivo testů, nedopadly dle očekávání, rozhodlo se, že 

budou porovnány s matematickým modelem, který dokáže simulovat průběh diluce glukózy v těle. 

Aby bylo možno tento model aplikovat na prasečí cévní systém, bylo nutné zjistit cévní hodnoty 

kompártmentů, které model obsahuje a ověřit, že prasečí cévní systém je podobný tomu lidskému. 

Podařilo se zjistit pouze některé tyto hodnoty, které však byly podobné hodnotám v modelu pro lidský 

organismus. Proto se v rámci ověřování používaly stejné hodnoty kompátmentů, jako jsou v modelu 

pro lidský organismus. 

Při tomto porovnání došlo ale ke zjištění, že oproti simulovanému průběhu diluce glukózy průběh 

reálných hodnot není ideální. Oproti modelu nedocházelo k tak rychlému nárůstu hodnoty glukózy a 

fáze plató se objevovala po delší době od zahájení měření. Zároveň doba trvání fáze plató nebyla 

stejně dlouhá jako při modelovaném průběhu. K takovým výsledkům pravděpodobně došlo vlivem 

špatných hodnot kompártmentů zadaných do simulačního modelu. Z toho vyplývá, že prasečí cévní 

systém pravděpodobně není úplně stejný, jako ten lidský. Jelikož byly testy prováděny na prasatech 

různé hmotnosti, předpokládá se, že velikost cévních parametrů se u nich bude lišit. A tedy po 

vztažení naměřených hodnot na matematický model budou u každého měřeného objektu jiné rozdíly 

od modelovaného průběhu. 

Jelikož z většiny případů byly získané hodnoty naměřeny špatným způsobem, tak se na průbězích 

diluční křivky žádná fáze plató neobjevovala. Proto bylo s těmito výsledky obtížné pracovat. Špatným 

způsobem měření je myšleno nedostatečně rychlý odběr vzorků krve, sloužící k následnému změření 

hodnoty glukózy. Hledal se tedy jiný způsob, jakým by se mohla hodnota glykémie měřit kontinuálně. 

Touto problematikou jsem se zabýval v další části mé Diplomové práce.  

Zaměřil jsem se především na návrh a ověření HW, který by umožňoval kontinuální měření 

glykémie. Z poznatků o kontinuálních senzorech glykémie, využívaných osobami trpící diabetem, 

bylo navrženo schéma elektrického obvodu, umožňující měřit napětí, odpovídající hodnotě glukózy. 

Pro ověření tohoto HW jsem využil simulátor elektrických obvodů, ve kterém jsem ověřil, že 

hodnota měřeného napětí na výstupu tohoto elektrickém obvodu odpovídá předpokladům. Následným 

postupem bude provedení statických testů, při kterých bude používán roztok glukózy o známé 

koncentraci. Po těchto testech a po ověření funkčnosti elektrického obvodu, budou provedeny 

dynamické testy na zvířatech. Pro toto testování jsem v rámci mé práce vytvořil z navrženého 

elektrického obvodu desku plošných spojů. Funkčnost této desky jsem ověřil. Pokoušel jsem se nalézt 

způsob uchycení enzymu na elektrody a provést měření ve dvou různě koncentrovaných roztocích. 

Jelikož uchycení enzymu nebylo dostatečné, nemohlo dojít k provedení měření.  

V rámci zdokonalení získávání hodnot o koncentraci glukózy v krvi jsem se v mé práci také 

zaměřil na vytvoření SW aplikace, sloužící pro rychlý zápis naměřených hodnot, okamžité zobrazení 

diluční křivky, která vznikne z těchto naměřených hodnot, a především k rychlému výpočtu hledaného 

srdečního výdeje. 

Glukóza je přirozenou a nezbytnou součástí krve, není nijak toxická a neovlivňuje měřený subjekt. 

Je rychle odbouratelná, dobře snímatelná a nezávislá na vnějších podmínkách. Nezávislost na vnějších 

podmínkách má také vliv na dobrou reproduktibilitu při měření. Na tuto skutečnost má vliv také 

mísení glukózy s krví, která se rozprostře v celém jejím objemu. Z těchto důvodů je glukóza vhodná 

pro využití jako indikátoru, používaného při měření srdečního výdeje pomocí diluční metody.  
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