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Abstrakt 

Bakalářská práce se odvíjí od jedné z více metod měření koncentrace bilirubinu v krvi. 

V úvodu se práce zabývá metabolismem bilirubinu, teorií fotometrie a možnostmi měření 

bilirubinu, ať už invazivně či neinvazivně. Jelikož cílem této práce bylo využít neinvazivní 

měření, po nalezení vhodného řešení byla zvolena metoda měření reflexní fotometrie pomocí 

optoelektronických součástek. 

Princip měření je založen na snímání z prstu při dvou vlnových délkách 455 a 575 nm. 

Z rozdílu naměřených absorbancí, z nichž jedna odpovídá hodnotě bilirubinu a druhá 

oxyhemoglobinu, se zjišťuje koncentrace bilirubinu. Tato metoda je jednoduchá, ale málo 

citlivá a proto se používá jen pro rychlou informaci. Hlavní součástí práce je navržení, výroba a 

testování měřícího přípravku s optoelektronickými prvky. Konečným cílem práce je provést 

měření a porovnat výsledky vyrobeného přípravku s komerčním přístrojem.  
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Abstract 

This bachelor work is based on one of several methods to measure the concetration of 

bilirubin in human blood. In the beginning of the work there is a discription of the bilirubin 

metabolism, theoretical details of photometry and the discription of all possible methods for 

billirubin measurement (both invasive and noninvasive). The goal of this work was to use 

noninvasive measuement, therefore for the actual method of measurement was chosen the reflex 

photometry method using optoelectronics. 

The method is based on measuring on patient's finger using two wave lengths (455 and 

575 nm). By subtracting measured voltages (one resembles bilirubin, the other oxyhemoglobin) 

we can get the concentration of bilirubin. this method is simple and easily done, but not very 

precise, therefore it is used only for quick rough estimation. The main part of this work consists 

of creating the design, building the measuring device with optoelectronis. Final part is the actual 

measurement on the built device and comparing the results with result from similar 

measurement using commercial measuring device. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
A – absorbance [-] 

c – rychlost světla [m·s
-1

] 

E – osvětlení [lx] 

E – energie [J] 

Ep – energie excitované hladiny[J] 

Eq – energie základní hladiny[J] 

I - intenzita světla, které prošlo vzorkem [lx] 

I0 - intenzita světla, které do vzorku vstoupilo [lx] 

I – svítivost [cd] 

L – jas [nt] 

T- transmitance [-] 

λ – vlnová délka [nm] 

ε – molární absorpční koeficient [l/mol.cm = cm
2
/mmol] 

Φ – světelný tok [lm] 

BOX – bilirubinoxidasa 

IFCC – The International Federation of Clinical Chemistry 

LED – Light-Emitting Diode 

OZ – operační zesilovač 

DAU – analogově digitální převodník 

DPS – deska plošných spojů 

GND – ground – země 
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1 Úvod  

Bilirubin je žlutooranžový pigment nacházející se v žluči, který vzniká v 

retikuloendotelárním systému v důsledku degradace starých erytrocytů. Vyšetření koncentrace 

bilirubinu v krvi je důležité pro kontrolu funkce jater, zjištění, zda nejsou blokovány žlučovody 

nebo pro diagnostiku podmínek, které způsobují zvýšenou destrukci červených krvinek. 

Bilirubinometrie se využívá hlavně při novorozenecké péči, aby se předešlo 

patofyziologickým jevům, které postihují více než 60% novorozenců. Krev je často u 

novorozenců odebírána po vpichu do patičky technikou, která užívá malé ostré kopíčko k 

proříznutí kůže na patičce dítěte a několik kapek krve se odebere do malé zkumavky či kapiláry. 

Některá zdravotnická zařízení užívají neinvazivní postup za pomoci přístroje přiloženého na 

kůži novorozence, tzv. transkutánní bilirubinometr. U dospělých je vzorek krve typicky 

odebírán jehlou ze žíly. Ke zjištění množství bilirubinu existuje několik měřících metod. Jelikož 

laboratorní vyšetření z krve je časově náročnější, vznikla snaha vytvořit senzor pro okamžité 

zjištění koncentrace bilirubinu v krvi. 

Předkládaná bakalářská práce si klade za hlavní cíl nalezení řešení při výrobě 

bilirubinometru. Při návrhu se vycházelo ze schématu fotoelektrického pletysmografu, který byl 

upraven a rozšířen dle potřeby. Princip měření vychází z metody neinvazivní reflexní 

fotometrie. Při zjišťování koncentrace bilirubinu v krvi probíhá snímání na dvou 

optoelektronických párech. Poté je pomocí operačních zesilovačů převeden proud na napětí, 

signál je zesílen a upraven pomocí filtrů horní a dolní propust. Výsledný signál je následně 

pomocí DAU jednotky transformován do digitální podoby, kterou zpracovává vytvořená 

aplikace v PC. 

Způsob měření bilirubinu pomocí neinvazivní reflexní fotometrie nabízí bezbolestnou 

alternativu k vyšetřování žloutenky, a proto se o danou metodu opírá i tato bakalářská práce. 

Výstupem práce je výrobek, který je schopen změřit koncentraci bilirubinu v krvi a zobrazit 

výslednou hodnotu v PC. 
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2 Metabolismus bilirubinu 

Bilirubin je konečným produktem rozkladu hemu. Většina (80-85%) pochází z 

hemoglobinu a pouze malá část je odvozena z jiných proteinů obsahujících hem, jako například 

cytochrom P450 (Obrázek 1). Denně se organismu zdravého dospělého člověka vytvoří 

přibližně 300mg bilirubinu. Tvorba z hemoglobinu probíhá v retikuloendoteliálních buňkách. 

[1], [2] 

 
Obrázek 1 Metabolismus bilirubinu 

[1]
 

NB-nekonjugovaný bilirubin 

 

Enzym, který přeměňuje hem na bilirubin, je mikrosomální hemoxygenáza (Obrázek 2). 

Štěpení porfyrinového kruhu probíhá selektivně v části α-metanového můstku. Atom uhlíku α-

můstku je přeměněn na oxid uhelnatý a původní funkce můstku je nahrazena dvěma atomy 

kyslíku, které vznikly z molekulárního kyslíku. Výsledný tetrapyrrol má strukturu IX α-

biliverdinu. Ten se přeměňuje dále na IX α-bilirubin pomocí cytosolového enzymu, 

biliverdinreduktázy. Tento lineární tetrapyrrol je rozpustný ve vodě, zatímco bilirubin je 

rozpustný v tucích. [1] 

Asi 20% obíhajícího bilirubinu se nevytváří z hemu zralých erytrocytů. Malá část 

pochází z nezralých buněk sleziny a kostní dřeně. Toto množství se zvyšuje u hemolytických 

stavů. Zbytek se tvoří v játrech z proteinů hemu, jako jsou např. myoglobin a cytochromy. [1], 

[2] 
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Obrázek 2 Metabolismus hemoglobinu na bilirubin
[1]

 

M-methyl; P-propionyl;V-vinyl 

2.1 Přenos a konjugace bilirubinu v játrech 

Nekonjugovaný bilirubin (rozpustný v tucích) je v plazmě přepravován v pevné vazbě 

s albuminem. Konjugací se přeměňuje na polární sloučeninu (ve vodě rozpustnou) a to 

umožňuje její vyloučení do žluče. Tento proces je způsobován mikrosomálním enzymem 

bilirubin – uridindifosfoglukuronyl-transferázou (UDPGT), který přeměňuje nekonjugovaný 

bilirubin na konjugovaný mono- a diglukuronid. [1] 

Bilirubin diglukuronid ve žluči je polární, a proto není absorbován v tenkém střevě. 

V tlustém střevě hydrolyzují bakteriální β-glukuronidázy konjugovaný bilirubin, který se potom 

redukuje na urobilinogeny a urobilin, které jsou vylučovány stolicí. Urobilinogen je nepolární a 

je dobře vstřebáván v tenkém střevě, ale jen minimálně v tlustém střevě. To málo, které se 

normálně vstřebá, znovu vyloučí játra (enterohepatický oběh) a ledviny. [1] 

2.2 Poruchy metabolismu bilirubinu  

Stav, kdy dojde k zvýšení hladiny bilirubinu, se nazývá hyperbilirubinémie. Při zvýšení 

hladiny nad 30 μmol/l pozorujeme žluté zabarvení kůže a sliznic, které je způsobeno ukládáním 

bilirubinu ve tkáních. Bilirubin se snadno váže k elastické tkáni. Kůže, oční skléra a krevní cévy 

mají vysoký obsah elastické tkáně a snadno se stávají ikterickými. [2] 
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Referenční hodnota bilirubinu se pohybuje v rozmezí 3,4 – 17,1μmol/l. Zvýšená hladina 

svědčí o poruše metabolismu bilirubinu. [1], [2] 

Hodnota bilirubinu je u novorozenců velmi důležitá. Při vysoké hyperbilirubinémie 

hrozí novorozenci i bilirubinová encefalopatie, tzv. jádrový ikterus, která může způsobit i 

mentální postižení. Nekonjugovaný bilirubin se totiž dobře váže na lipidy mozkové tkáně, proto 

může dojít k poškození bazálních ganglií a nukleárních oblastí, které obklopují čtvrtou komoru. 

Pokud není léčba zahájena včas, může dojít i ke smrti. [2] 
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3 Fotometrie 

Fotometrie definuje a studuje veličiny charakterizující působení světelného záření na 

lidské oko. Při měření fotometrických veličin se používají přístroje využívající umělé 

fotosenzory, kde jsou účinky záření převedeny na elektrickou veličinu, která se následně 

vyhodnocuje. [3]  

Měření absorpce světla vzorkem patří mezi nejpoužívanější techniky v biochemii a 

označuje se jako fotometrie (pokud se měří při jedné nebo několika konkrétních vlnových 

délkách) a spektrofotometrie (pokud se měří v určitém souvislém rozsahu vlnových délek). [5] 

V řadě stanovení v biochemii se využívá skutečnosti, že mnoho látek pohlcuje 

elektromagnetické záření ve viditelné nebo ultrafialové části spektra, méně často infračervené 

záření. Pokud absorbované záření leží ve viditelné části spektra (Obrázek 3), bude se lidskému 

oku látka jevit barevná (bude mít barvu doplňkovou k barvě absorbovaného světla). [4] 

 

Obrázek 3 Spojité spektrum viditelného světla
[12]

 

3.1 Základní veličiny a vztahy používané ve fotometrii 

Molekuly mají schopnost pohlcovat elektromagnetické záření pouze určitých vlnových 

délek. Je to dáno tím, že mohou existovat v určitých kvantových stavech, které se liší obsahem 

energie. Jestliže má molekula přejít ze stavu s nižší energií do stavu s energií vyšší, musí 

absorbovat záření o frekvenci v, která právě odpovídá rozdílu energií mezi energetickými 

hladinami Ep a Eq obou kvantových stavů podle Bohrovy frekvenční podmínky: 



c
hvhEEE qp 

     (1) 

, kde c je rychlost světla,  vlnová délka, h je Planckova konstanta (6,626·10-34 J·s) a 

excitovaná hladina je označena indexem p, základní hladina indexem q. [4] 
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3.1.1 Transmitance 

Při absorpčním měření je ze vstupujícího toku záření  I0 část absorbována vzorkem a v 

ideálním případě zbytek projde a je zaznamenán jako vystupující zářivý tok I.  Množství světla 

určité vlnové délky, které prošlo vzorkem, popisuje veličina transmitance (lat. transmitto 

převádím, propouštím). Ta je definována jako 

0I

I
T        (2) 

kde 

 T je transmitance 

 I je intenzita světla, které prošlo vzorkem 

 I0 je intenzita světla, které do vzorku vstoupilo. [4], [5] 

 

Transmitance roztoku, který obsahuje barevnou látku, záleží na 

 vlastnostech absorbující látky 

 vlnové délce procházejícího světla 

 množství absorbující látky, tj. na její koncentraci v roztoku a na tloušťce kyvety. [4], [5] 

3.1.2 Absorbance 

Hodnota absorbance A udává, jak mnoho světla bylo pohlceno měřeným vzorkem 

(Obrázek 4). Je to bezrozměrná veličina. Absorbanci lze definovat na jako záporně vzatý 

logaritmus propustnosti: 

TA log      (3) 

kde 

 A je absorbance, 

 T je transmitance téhož vzorku za stejných podmínek. [5] 

 

Z definice transmitance vyplývají pro absorbanci vztahy [5] 

 

I

I

I

I
TA 0

0

logloglog     (4) 

 

Obrázek 4 Absorpce světla
[5]
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3.1.3 Další veličiny užívané ve fotometrii 

Svítivost  

Je definována jako svítivost zdroje monochromatického záření určitého kmitočtu a 

zářivosti. Značí se I a jednotkou je kandela cd. Patří mezi základní jednotky soustavy SI. [3] 

Světelný tok  

Značí se Φ a jednotkou je lumen lm. V soustavě SI je 1 lm definován jako světelný tok, 

který izotropní zdroj o jednotkové svítivosti vysílá do jednotkového prostorového úhlu. [3] 

Jas 

Jednotku jasu je nit nt, který je definován jako jas části povrchu plošného zdroje o 

svítivosti 1 cd, jejíž průmět do roviny kolmé ke směru pozorování je 1 m2. Značí se L. [3] 

Osvětlení 

Osvětlením E dané plochy se rozumí poměr světelného toku Φ dopadajícího 

rovnoměrně na ozařovanou plochu a velikost této plochy. Jednotkou je lux. [3] 

3.2 Uspořádaní fotometru 

Principálně se fotometr i spektrofotometr skládá ze čtyř částí: 

1. zdroj světla 

2. monochromátor 

3. absorpční prostředí 

4. detektor 

3.2.1 Zdroj světla 

Jako zdroj spojitého elektromagnetického záření pro viditelnou oblast slouží vhodná 

žárovka nebo výbojka. Wolframové žárovky,  halogenové žárovky a LEDky poskytují záření 

o spektru ve viditelné a infračervené oblasti, nelze je však použít pro měření v UV oblasti. [4] 

3.2.2 Monochromátor 

Monochromátor je tvořen vstupní a výstupní štěrbinou, rozkladným prvkem a 

zrcadlovou nebo  čočkovou soustavou. Rozkladným prvkem může být hranol nebo reflexní 

mřížka. Pro viditelnou oblast spektra, tj. 400 - 800 nm, je hranol ze skla. Natáčením 

rozkladného prvku se postupně zobrazují jednotlivé monochromatické obrazy vstupní štěrbiny 

na štěrbinu výstupní. [4] 



 

8 

 

3.2.3 Absorpční prostředí 

Monochromatické světlo prochází vzorkem. Většinou se pracuje s roztoky, které se plní 

do standardních kyvet s optickou dráhou 1 cm. Kyvety se v přístroji umisťují do kyvetátoru, 

který zajišťuje jejich přesnou polohu, může být temperován a někdy obsahuje i magnetickou 

míchačku, pomocí níž lze po vložení míchadélka do kyvety promíchávat její obsah během 

měření. [4] 

Materiál  kyvet se řídí měřenou oblastí spektra. Pro viditelnou oblast jsou okénka 

kyvety ze skla. Absorpční prostředí tvoří většinou roztok látky ve vhodném rozpouštědle. 

Nejběžnějším rozpouštědlem pro viditelnou oblast spektra je destilovaná voda. [4] 

3.2.4 Detektor  

Detekční systém je složen z detektoru záření a elektronického zařízení na zpracování 

jeho odezvy. Detektor převádí zářivý tok na elektrický signál. Pro detekci záření ve viditelné 

oblasti se používají fotonky nebo fotonásobiče, selénové hradlové fotočlánky, fotoodpory apod. 

Signál z detektoru se zpracovává v zesilovači a jeho výstup se zobrazí na  číslicovém 

displeji. [4] 

3.3 Jiná uspořádání spektrofotometru 

Měření spektra na spektrofotometru s optickou mřížkou znamená, že přístroj změří 

absorbanci při jedné vlnové délce, pak posune mřížku, měří při další vlnové délce a to se 

neustále opakuje, dokud se neproměří celá požadovaná oblast. To s sebou přináší poměrně 

dlouhou dobu měření, což může být na závadu z několika důvodů: 

 vzorek se může v čase měnit (zejména při kinetických měřeních) 

 vzorek může být fotocitlivý, v průběhu měření dochází k jeho vyblednutí 

 pokud se zpracovává více vzorků, které nejsou dostatečně stabilní, může být 

technicky obtížné zajistit stejné podmínky pro první a poslední vzorky 

 měření trvá dlouho, výkonnost metody je nízká. [5] 

3.3.1 Diodové pole 

Uvedené nedostatky odstraňuje jiné uspořádání spektrofotometru, měření 

pomocí diodového pole (Obrázek 5). Při něm prochází vzorkem bílé světlo, které je až poté 

rozloženo na jednotlivé vlnové délky (zpravidla pomocí pevně postavené optické mřížky) a 

dopadá na destičku s velkým množstvím detektorů – fotodiod. Diodové pole je přitom umístěno 

tak, že na každou fotodiodu dopadá určitý (poměrně úzký – např. 2 nm) rozsah vlnových délek. 

Zařízení neobsahuje žádné pohyblivé prvky, což zvyšuje reproducibilitu měření, a navíc se 
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změří celé spektrum najednou. Doba měření se tak může zkrátit z několika minut na zlomky 

sekundy. Toto uspořádání navíc umožňuje konstruovat přístroje přibližně o řád přesnější, než 

klasické fotometry, navíc nevyžadující prakticky žádnou údržbu, kalibraci atd.[5] 

 

Obrázek 5 Diodové pole
[5]

 

3.3.2 Fotometrie se svislým paprskem. 

V rutinním použití má klasické uspořádání fotometrie i další nevýhody: 

1. vyžaduje velké množství vzorku 

2. má malou výkonnost, zpracování jednotlivých vzorků je pracné 

3. kyvety jsou drahé a náročné na údržbu 

4. spektrofotometry jsou nákladné. [5] 

 

Tyto nevýhody z velké části odstraňuje měření v mikrotitračních destičkách pomocí 

fotometru se svislým paprskem. Vzorky se plní do polystyrénových destiček s 96 jamkami, 

existují ale i jiné formáty. [5] 

Na rozdíl od klasických fotometrů, v nichž se absorbance měří vodorovným paprskem a 

optická dráha je daná tloušťkou kyvety, probíhá v tomto případě měření pomocí svislého 

paprsku a délka optické dráhy záleží na výšce hladiny v jamce. Pokud ke vzorku přidáme určité 

množství bezbarvého roztoku, sníží se sice koncentrace absorbující látky, zároveň se ale úměrně 

zvýší hladina roztoku v jamce (prodlouží se optická dráha) a výsledná absorbance bude stejná. 

Naopak, pokud se ze vzorku odpaří část bezbarvého rozpouštědla, optická dráha se sice zkrátí, 

zato však stoupne koncentrace absorbující látky a absorbance se opět nezmění. [5] 

Lze říci, že na rozdíl od klasické fotometrie, kde absorbance odpovídá koncentraci 

absorbující látky v roztoku, závisí absorbance při měření svislým paprskem na látkovém 

množství absorbující látky ve vzorku. Pro fotometrii svislým paprskem je třeba mnohem menší 

objem vzorku – jamky se zpravidla plní jen 100 až 300 μl roztoku. Změření všech 96 jamek trvá 

obvykle jen několik vteřin. Rovněž destičkové fotometry bývají poměrně levné, jako 

monochromátor většinou používají sadu interferenčních filtrů. [5] 
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Pro větší přehlednost se při fotometrii svislým paprskem kromě pojmu absorbance 

používá ještě termínu optická hustota (OD - z anglického optical density). [5] 

Platí přitom vztah 

l

A
OD 

     (5) 

, kde OD je optická hustota, A je absorbance a l je délka optické dráhy. [5] 

Optická hustota tedy závisí jen na vlastnostech vzorku, nikoli však na délce optické 

dráhy, po níž světlo vzorkem prochází. [5] 

3.3.3 Reflexní fotometrie 

Jinou fotometrickou technikou je reflexní fotometrie - technika rutinně používaná 

například v klinické biochemii v rámci tzv. suché chemie. V suché chemii se biologický 

materiál nezpracovává obvyklým způsobem ve zkumavkách či jiných nádobkách, ale nanese se 

na film napuštěný jednotlivými složkami reakční směsi. Výsledkem je změna barvy políčka, 

kterou lze kvantifikovat pomocí reflexního fotometru – měří se úbytek světla určité vlnové 

délky odraženého od políčka. [5] 

Jako zdroj světla se používají buď LED diody emitující vhodnou vlnovou délku, nebo 

žárovkové zdroje s interferenčními filtry. Pro zvýšení citlivosti se odražené světlo soustřeďuje 

na detektor vydutým zrcadlem (tzv. Ulbrichtovou koulí). [5] 
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4 Stanovení bilirubinu 

Současné technologie nám umožňují stanovit hodnotu bilirubinu pomocí několika 

metod, ať už invazivních či neinvazivních. Invazivní stanovení bilirubinu se provádí v 

séru, pupečníkové a venózní krvi, v plodové vodě a v mozkomíšním moku. 

4.1 Stanovení s diazotovanou kyselinou sulfanilovou (Stanovení 

podle Jendrassika a Grófa) 

Většina klinicky používaných metod pro stanovení bilirubinu a jeho konjugátů vychází 

z jeho reakce s diazotovanou kyselinou sulfanilovou. Popsal ji Ehrlich již v r. 1883 (tzv. 

diazoreakce) V r. 1916 byla aplikována Van den Berghem a Müllerem na kvantitativní 

stanovení. Je založena na vzniku azobarviva, tzv. azobilirubinu, které se chová jako 

acidobazický indikátor. Ve slabě kyselém roztoku a při neutrálním pH je azobilirubin červený, 

v silně kyselé a alkalické oblasti je zbarven modře.  Později byly poznány různé formy a 

konjugáty bilirubinu. [6] 

Estery bilirubinu, dříve tzv. přímý bilirubin, tedy s diazočinidlem přímo reagující 

bilirubin, jsou rozpustné ve vodě a tuto reakci poskytují bez akcelerátorů. Jedná se o mono- a 

diglukuronidy bilirubinu a bilirubin kovalentně vázaný na albumin. [6] 

Nekonjugovaný bilirubin, dříve tzv. volný a s činidlem přímo nereagující bilirubin, je ve 

vodě nerozpustný. Je vázán na albumin nekovalentními vazbami a reaguje s diazočinidly jen 

v přítomnosti akcelerátorů (alkohol, kofein aj.). [6] 

Vliv akcelerátorů je vysvětlován tak, že uvolňují bilirubin z jeho vazeb na albumin a 

současně jej solubilizují. Stanovení se provádí v séru a v moči. [6] 

Referenční interval pro celkový bilirubin v séru (μmol/l): 

novorozenci 68 – 138 

děti a dospělí 3,4 – 17,1 z toho konjugovaný 0 – 3,4. [6] 

4.1.1 Stanovení celkového bilirubinu 

V reakční kyvetě se smíchá roztok kyseliny sulfanilové v HCl s roztokem akcelerátoru 

(směs kofeinu, octanu sodného a benzoanu sodného) a se vzorkem, přidá se roztok NaNO2 (k 

vytvoření diazoniové soli) a po 10 minutách se změří ve slabě kyselém prostřední absorbance 

červeně zbarveného azobilirubinu při 430 – 460nm. Pokud se použije stanovení přes jeho 

modrou formu, přidá se po proběhlé diazoreakci alkalický roztok pufru (směs NaOH a vinanu 

sodno-draselného) a při pH kolem 12 se měří modře zbarvený azobilirubin při 580 – 620nm. [6] 
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4.1.2 Stanovení přímého bilirubinu 

Provádí se bez akcelerátoru zastavením diazoreakce kyselinou askorbovou, která 

okamžitě rozkládá diazoniovou sůl potřebnou ke kopulaci. Kyselin askorbová se k reakční 

směsi přidává obvykle za 5 nebo 10 minut. Měřit lze buď přímo červenou formu azobilirubinu, 

nebo jeho modrou barvu po přidání alkalického pufru. [6] 

4.2 Enzymové stanovení přes biliverdin 

Zajímavá a progresivní metoda stanovení celkového nebo i přímého bilirubinu (žlutý), 

popsaná Doumasem, spočívá v jeho oxidaci kyslíkem na zelený biliverdin katalyzované 

bilirubinoxidasou (BOX). Přímý bilirubin se stanovuje při pH 4,5. [6] 

Měří se pokles absorbance reakční směsi v pásmu bilirubinu 424-465nm kineticky 

v časovém intervalu asi 5 minut. Celkový bilirubin se stanovuje při pH 8,5 za přítomnosti 

akcelerujících detergentů. [6] 

4.3 Stanovení přes biliverdin po oxidaci kyselinou vanadičnou 

Je opět založeno na známé oxidaci žlutého bilirubinu na zelený biliverdin. Nové je ale 

oxidační činidlo, jímž je kyselina vanadičná, a nový je i dvoubodový způsob měření absorbance 

před a po oxidaci. Takto lze stanovovat celkový i přímý bilirubin. Celkový bilirubin se 

stanovuje s kationaktivním detergentem a jako akcelerátorem (cetyltrimethylamonium bromid). 

Oxidace ukončena během cca 3 minut. [6] 

4.4 Přímé fotometrické měření 

Přímé fotometrické měření je založeno na přímém měření vhodně řešeného séra při 

vlnové délce 455nm, která je absorpčním maximem bilirubinu. Přímá fotometrie se může 

používat jen u novorozenců. U většiny dětí a dospělých je v séru přítomno mnoho jiných 

pigmentů, které mají obdobné zbarvení jako bilirubin a reakci ruší (např. karotenoidy). [7] 

Přímé měření je dále rušeno: 

a) opalescencí, která vzniká při ředění séra 

b) přítomností oxyhemoglobinu v novorozeneckém séru, které je často hemolytické a 

absorbuje světlo o vlnové délce 455nm. Vhodnou úpravou pracovního postupu lze tyto 

interference potlačit měřením při dvou vlnových délkách 455 a 575nm. Z rozdílu 

absorbancí, z nichž první odpovídá převážně obsahu bilirubinu a druhá oxyhemoglobinu, se 

zjišťuje koncentrace bilirubinu. [7] 
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Pro měření bilirubinu přímou spektrofotometrií se musí používat kvalitní přístroj 

s úzkým vymezením monochromatického světla. K výpočtu koncentrace bilirubinu používáme 

hodnotu molárního absorpčního koefecientu bilirubinu. Molární absorpční koeficient ε 

bilirubinu je číselně roven hodnotě absorbance roztoku bilirubinu o koncentraci 1mol/l při 

definované vlnové délce, teplotě a šířce vrstvy 1cm. Stanovení bilirubinu metodou přímé 

fotometrie umožňuje snížit objem odebírané krve na minimum, řádově desítky µl. [7] 

Metody pro spektrofotometrické stanovení bilirubinu v plné krvi byly vyvinuty ke konci 

90.let. K analýze se používají analyzátory parametrů jako jsou ionty, metabolity. Tyto 

analyzátory jsou vybaveny kooximetrem, který umožňuje stanovit bilirubin i různé formy 

hemoglobinu (celkový, oxy-, karboxy-,sulf- a methemoglobin). Ačkoliv jsou absorpční spektra 

bilirubinu a hemoglobinu odlišná, velký rozdíl v koncentracích obou parametrů vyžaduje 

komplexní měřící proces. Analyzátory rovněž musí být schopny kvantifikovat jednotlivé formy 

bilirubinu, které se liší svými absorpčními maximy: 

 Nekonjugovaný bilirubin 459 nm 

 Konjugovaný bilirubin 422 nm 

 Delta-bilirubin 433 nm [8]. 

Kooximetrické moduly měří při více vlnových délkách, jejichž počet a rozsah se u 

různých přístrojů liší (viz. Tabulka 1). Měření lze provést nehemolyzované vzorku nebo po 

chemické nebo ultrazvukové hemolýze. Celkový bilirubin je počítán složitým výpočetním 

algoritmem a vyjadřován v ekvivalentech sérové koncentrace. [8] 

Tabulka 1 Přístroje – princip přímé fotometrie
[8]

 

Výrobce Přístroj Rozsah λ Počet λ Hemolýza 
Radiometer ABL 835 478 - 672 128 ultrazvuková 
Siemens RapidLab 1265 500 – 680 256 ne 
Roche OMNI S 460 – 660 512 ultrazvuková 
Nova Stat Profile CCX 557 – 650 7 ultrazvuková 
IL GEM 4000 480 - 650 cca 1000 chemická 
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Obrázek 6 Optický systém analyzátoru Radiometer ABL 800 FLEX
[8]

 

4.5 Transkutánní bilirubinmetrie 

Principem měření transkutánní bilirubinometrie je vyzařování světla do kůže a měření 

intenzity specifické vlnové délky, která je odražena. Odražený optický signál je ve fotobuňce 

převeden na elektrický signál. Měří se tedy množství bilirubinu přestupujícího ze séra do kožní 

tkáně. Hlavní předností tohoto měření je neinvazivnost. [9] 

U novorozenců se na reflektanci kůže podílejí kromě bilirubinu i melanin, zralost kožní 

tkáně a hemoglobin. To může výrazně ovlivnit naměřenou hodnotu a proto se při návrhu a 

konstrukci uvažují i tyto artefakty. Na kvalitě výsledků se rovněž odráží místo měření. Nejlepší 

korelace se sérovým bilirubinem vykazuje měření na čele a sternu. [9] 

Provozní postup těchto přístrojů se neliší, u většiny transkutánních bilirubinometrů se 

hlava přístroje přiloží na čelo nebo hrudní kost novorozence, mírně se přitlačí ke kůži tak, aby 

optická hlava byla plně v kontaktu s kůží. Některé starší typy transkutánních bilirubinometrů 

obsahují dichroické zrcátko, které rozděluje odražené světlo do dvou paprsků o vlnové délce 

455 a 575nm a ty dopadají na optické detektory. Modernější přístroje měří v rozsahu určitého 

rozmezí vlnové délky. [9] 

První sofistikovaný přístroj pro neinvazivní měření bilirubinu – Minolta/Air Shields 

Jaundice Meter – byl uveden na trh v roce 1980. S tímto typem přístroje budeme porovnávat 

navržené zařízení. Minolta a následující modej JM-102 poskytovaly číselný index vyžadující 

korelaci k sérovému bilirubinu. Přístroj ColorMate III (Chromatisc Color Sciences International 

Inc.), pracující v rozmezí vlnových délek 460 – 550 nm, vyžadoval bazální měření sérového 

bilirubinu. Současné přístroje již nevyžadují bazální měření a umožňují korekci hodnot na barvu 

a zralost kůže. [8]  
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BiliChek (Philips Respironics) měří v rozsahu vlnových délek 380 – 760 nm a používá 

více než 100 čtecích bodů. To umožňuje korekci na interferující faktory, jako jsou hemoglobin, 

melanin a tloušťka kůže. Měřící princip je znázorněn na Obrázku č. 7. [8] 

 

Obrázek 7 Princip měření BiliCheku
[8]

 

4.6 Kalibrace stanovení bilirubinu 

Úspěšné stanovení bilirubinu je podmíněno správnou kalibrací. Pro přípravu 

kalibračních roztoků se používá krystalický bilirubin vysoké chemické čistoty v prostředí 

roztoku albuminu. Stanovení kritéria, uchování a postup přípravy musí být přísně dodržována. 

[7] 

4.7 Možnosti chyb při stanovení bilirubinu 

Vlastní zbarvení séra může zkreslit výsledky analýz na rozhraní fyziologických a 

patologických hodnot, proto se má stanovení bilirubinu provádět s vlastní sérovou slepou 

zkouškou. [6] 

Odběr krve nevyžaduje zvláštní podmínky, zato nesprávné uchování vzorku je častou 

příčinou chybných, většinou nižších výsledků. Bilirubin je velice citlivý na světlo (je 

fotosenzibilní), proto krev a především plazma nebo sérum nesmí být vystaveny aktivnímu 

světlu. Rozkladu napomáhá také zvýšená teplota, proto je nutné zpracovat vzorky co nejdříve, 

nebo je uchovávat v chladu a temnu, nejdéle však 12h. [7] 
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5 Návrh a realizace zařízení pro měření a vyhodnocení bilirubinu 

Navržené zařízení je založeno na principu neinvazivní reflexní fotometrie, kdy se na 

čidlo složené ze dvou optoelektronických párů přiloží prst a ten odrazí světlo vyzářené LED 

diodami na plochy přiřazených fototranzistorů. Jde tedy o rozdíl absorbancí dvou vlnových 

délek, 455 nm a 575 nm, z nichž první odpovídá hodnotě bilirubinu a druhá oxyhemoglobinu, 

kterým dostaneme hodnotu koncentrace bilirubinu v krvi. Navržené schéma vychází ze zapojení 

pro fotoelektrický pletysmograf, které bylo rozšířeno a upraveno pro potřeby bilirubinometru. 

Tato kapitola se zabývá, zda-li zvolená metoda měření, která se realizuje pomocí 

optoelektronického snímače, je správná a povede k úspěšnému řešení problému, který je cílem 

této bakalářské práce. 

5.1 Optoelektronický princip 

Optoelektronický snímač se skládá ze dvou částí, přijímače a vysílače. Vysílač vysílá 

elektromagnetické spektrum o určité vlnové délce a intenzitě vyzařování skrz různé prostředí 

např. prst, které absorbuje část procházejícího svazku paprsků a následně dopadá na plochu 

přijímače. Jako zdroj světla se využívá LED dioda a jako detektor fotodioda nebo fototranzistor. 

5.1.1 Luminiscenční dioda 

Název LED je odvozen z názvu Light Emitting Diode (Obrázek 8), což v překladu 

znamená dioda, která vyzařuje optické záření. LED dioda využívá principu elektroluminiscence, 

při které je PN přechodem vyzařováno optické záření. Přiložením napětí v propustném směru 

dochází k injekci minoritních nosičů elektrického náboje přes PN přechod. Při přechodu 

elektrických nábojů přes přechod dochází k rekombinaci elektronů s děrami. Vlivem 

přiloženého elektrického pole přešly elektrony na vyšší energetickou hladinu [10]. 

Elektron zůstane na vyšší hladině různou dobu, podle toho jak stabilní bude jeho stav. 

Dříve nebo později však vyšší hladinu opustí a vyzáří elektromagnetické kvantum. Učiní tak 

sám od sebe, spontánně a proto hovoříme o spontánní emisi záření. Kdy to se stane, je pro 

každý jednotlivý atom věcí náhody [10]. 

Rekombinace jsou pochody, kdy volné elektrony ztrácejí energii a dostávají se na 

oběžné dráhy v atomech. Rekombinuje-li elektron s dírou, odevzdává atom energii zhruba 

rovnou šířce zakázaného pásu. Při rekombinaci každého páru elektron – díra se uvolní určité 

kvantum energie, která se může buď vyzářit mimo krystal nebo být absorbována v mříži, což se 

projeví zvýšenou teplotou krystalu. To závisí na typu materiálu [10]. 
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Vlnová délka energie vyzářené ve formě fotonu je dána rozdílem energií nosiče 

elektrického náboje před a po rekombinaci (šířce zakázaného pásu). Čím větší je energie, tím 

má vyzařovaný světelný paprsek kratší vlnovou délku [10].  

Světelné záření opouští destičku ve všech směrech, které jsou pro něj průhledné. V 

oblasti středních proudů je svítivost LED přímo úměrná hustotě proudu v polovodiči [10]. 

 

 

Obrázek 8 LED dioda
[13]

 

S přihlídnutím na vlastnosti zdroje světla, bude hlavním kritériem pro výběr LED diody 

vlnová délka, při které LED dioda vyzařuje největší intenzitou, vyzařovací úhel a tvar pouzdra. 

5.1.2 Fototranzistor 

Fototranzistor (Obrázek 14) je tranzistor, ve kterém je možné průchod nosičů náboje 

řídit intenzitou dopadajícího optického záření. Je uspořádán tak, aby optické záření bylo 

pohlcováno v oblasti báze.  Může být typu PNP nebo NPN. Optické záření pohlcované v oblasti 

báze generuje páry elektron- díra, které jsou oddělovány kolektorovým a emitorovým 

přechodem. Tím se mění potenciál kolektorového a emitorového přechodu [10].  

Protože je emitorový přechod polarizován v propustném směru, způsobí jakákoliv 

změna jeho napětí, stejně jako v klasickém tranzistoru, poměrně větší změnu kolektorového 

proudu. Nosiče náboje vysílané z přechodu emitor – báze získávají v oblasti báze takovou 

rychlost, že se na své volné dráze dostávají až do blízkosti kolektorového přechodu. Pole v 

ochuzené vrstvě přechodu je pak vtahuje přes kolektorový přechod a dochází k zesilování 

fotoelektrického proudu [10]. 

 

Obrázek 9 Fototranzistor
[14]

 

Důležitými atributy pro výběr fototranzistoru jsou především tvar pouzdra, zorný úhel 

paprsku a citlivostní spektrální charakteristika. Ze spektrální charakteristiky zjistíme, při které 

vlnové délce má fototranzistor největší citlivost. To je důležité, potřebujeme-li vytvořit pár 

LED-fototranzistor. 
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Seznam LED diod a fototranzistorů, ze kterých jsme vybírali, je uveden v příloze. 

5.2 Hodnota předřadného odporu snímače 

U všech tranzistorů, které jsou zapojeny jako zesilovací prvek, se nastavuje pracovní 

bod. Tento pracovní bod se stanovuje pomocí předřadných rezistorů. Intenzita vyzařování LED 

diody je parametr, se kterým lze přímo při měření ovlivňovat její pracovní činnost. 

Z datasheetů použitých LED diod byla zjištěna maximální hodnota proudu If, která 

může danou LED diodou procházet. Vstupní napětí je 5V. Na multimetru bylo naměřeno napětí 

na LED diodách a pomocí jednoduchého výpočtu byla vypočítaná hodnota předřadného odporu. 
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kde 

 R1 je hodnota předřadného odporu pro LED L-934CGCK 

 U je vstupní napětí 

 U1 napětí naměřené na LED L-934CGCK 

 If1 max. proud procházející pro LED L-934CGCK 
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kde 

 R2 je hodnota předřadného odporu pro LED BLUE DARK 2000/30° 

 U je vstupní napětí 

 U1 napětí naměřené na LED BLUE DARK 2000/30° 

 If1 max. proud procházející pro LED BLUE DARK 2000/30° 

Předřadný odpor LED diody L-934CGCK je tedy 100Ω a před diodu LED BLUE 

DARK byl zařazen precizní víceotáčkový trimr s max. hodnotou 500Ω. Jelikož dioda L-

934CGCK má pouzdro o velikosti 3mm a BLUE DARK 5mm a optoelektronické páry se nesmí 

vzájemně ovlivňovat, bude nejlepším řešením upravit svítivost diody podle potřeby. 

5.3 Realizace 

Před samotnou realizací bylo nutno přesně definovat cíle, jaké by mělo  zařízení 

splňovat. Důležitou podmínkou pro realizaci jsou také vstupní informace, které jsou popsány na 

začátku této kapitoly.  

Jedním z prioritních požadavků na realizaci je, aby se zajistilo, že při měření bude 

fototranzistor reagovat pouze na svůj protějšek v páru, na přiřazenou LED. K přihlédnutí k této 

podmínce, by měly být fototranzistory v ideálním případě dokonale odstíněny od jiných zdrojů 
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světla, aby do měření nevnášely chybu. Obě vlnové délky musí zároveň monitorovat ten samý 

prostor. Náprstek, ve kterém byly LED diody a fototranzistory umístěny byl přelakován černou 

akrylovou barvou, aby nedocházelo k prosvítání světla, které může mít rušivý vliv na měření. 

Další podmínkou pro realizace je vytvořit program, který zaznamená křivky 

jednotlivých vlnových délek, zobrazí výslednou hodnotu koncentrace bilirubinu v krvi a uloží 

naměřené hodnoty do souboru v PC. 

Při navrhování samotného přístroje se vycházelo ze schématu pro fotoelektrický 

pletysmograf, který také pracuje na základě optoelektronického snímače. Schéma zapojení 

pletysmografu se rozšířilo, upravilo a propojilo dle potřeby zapojení fototranzistorů a LED diod. 

Konečné schéma bylo připojeno na výstupní konektor, který se fyzicky připojí k DAU jednotce 

a pomocí USB kabelu k PC. U části obvodu pro měření vlnové délky 575nm jsme u OZ 

odebrali virtuální zem z důvodu napájení společným napěťovým zdrojem, kde by fungovala 

jako napěťový zesilovač se zesílením 1. 

5.4 Schéma 

Schéma bylo vytvořeno v programu Eagle 6.1.0 Professional. Při vytváření této 

základní dokumentace byly čerpány informace z odborné literatury č. [11]. V tomto programu 

byla následně navrhnuta i deska plošných spojů. Schéma měřícího obvodu je zobrazeno 

v příloze. 

5.5 Testování a oživování 

Nejprve jsme si součástky osadili na nepájivé pole (Obrázek 10). Připojil se zdroj 

napětí, na kterém se nastavila hodnota 5V. Poté se připojil výstup na osciloskop a sledovaly se 

změny napětí v různých bodech podle schématu. Při správné funkci bychom měli naměřit na 

výstupu virtuální země hodnotu napětí U=2,5V, což jsme potvrdili.  

Pro vyhlazení zemního potenciálu jsme následně připojili k virtuální zemi OZ 

kondenzátor o velikosti 4,7μF a pro zablokování „špiček“ případných vysokofrekvenčních 

složek v napájecím nulovém potenciálu paralelně kondenzátor velikosti 10nF. 
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Obrázek 10 Osazení nepájivého pole součástkami 

5.6 Jednotlivé části senzoru 

Celé zařízení lze rozdělit do několika základních částí: snímače, převodník proud napětí 

a hornopropustné a dolnopropustné filtry (Obrázek 11).  

 

Obrázek 11 Schéma zapojení bilirubinometru 

5.6.1 Snímač 

Snímač je první část měřícího řetězce (Obrázek 13). Prostřednictvím 

optoelektronických prvků, LED diod a fototranzistorů se snímá prokrvení tkáně po přiložení 

prstu ke snímači. Signál vysílaný LED diodami se odrazí od kosti v prstu a utlumený dopadá na 

snímací fototranzistory. 

Při výběru fototranzistoru a LED diody jsme měli pouze úzký výběr dostupných 

součástek na českém trhu. Důležitým úkolem pro výběr tranzistoru bylo zjištění, při které 

vlnové délce má fototranzistor největší citlivost. To jsme vyčetli ze spektrální charakteristiky 

fototranzistoru (Obrázek 12) znázorněnou v datasheetu [15].  
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Obrázek 12 Spektrální charakteristika fototranzistoru TEPT
[15]

 

 

Pro výběr LED diod byla podstatná svítivost pro konkrétní vlnovou délku, která je 

vykreslena v datasheetech [16] a [17]. Spektrálních charakteristiky vybraných LED diod jsou 

uvedeny v příloze. 

V příloze je také znázorněna tabulka LED diod a fototranzistorů, které byly původně 

navrženy k využití. Po pečlivém uvážení a srovnání důležitých parametrů vedoucím bakalářské 

práce byl zakoupen fototranzistor TEPT 5600 pro vlnové délky 455 i 575 nm, LED dioda L-

934CGCK pro vlnovou délku 575 nm a LED 5MM BLUE DARK 2000/30° pro 455nm. 

Hodnoty zařazených odporů jsou vypočítány výše. 

 

 

Obrázek 13 Snímač pro vlnovou délku 455 nm 
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5.6.2 Převodník proud-napětí 

Pro převod proud-napětí  je využit operační zesilovač. V tomto funkčním bloku senzoru 

dochází k přeměně signálu snímaného fototranzistorem ve formě proudu na napěťový signál o 

stejné úrovni (Obrázek 14). Převodník přijímá tento vstupní proud, aniž by svými vlastnostmi 

ovlivňoval velikost. Součástky, které jsme použili pro tento funkční blok, jsou uvedeny 

v Seznamu součástek v příloze. 

 

Obrázek 14 Převodník proud / napětí 

5.6.3 Filtrace 

Filtr je obvod, který propouští signál v určitém pásmu frekvence, zatímco signály 

ostatních frekvencí jsou potlačovány. Měřený signál je třeba upravit pro potřeby DAU jednotky. 

Signál je vymezen pouze v úzkém filtračním pásmu (0,5 – 10 Hz). 

Dolní propust 

Jde o filtr druhého řádu, který nepropouští signál vyšších frekvencí, než požadujeme 

(Obrázek 16). Struktura Sallen-Key aktivní dolní propusti (Obrázek 15), která je v tomto 

funkčním bloku použita z důvodu své stability výstupního signálu pro frekvence nižší, než 10 

Hz, se skládá ze čtyř rezistorů, dvou kondenzátorů a OZ.  

 

Obrázek 15 Filtr – typ dolní propust 
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Parametry 

Přenosová funkce 

3637,03110,3ss

58192,4
)(

2 
sG

 
 

Mezní frekvence 

fc = 9,6 Hz 

 

Činitel jakosti 

Q = 0,55 

 

 

Obrázek 16 Bodeho diagram dolnopropustného filtru 

 

Horní propust 

Tento aktivní filtr nepropouští signál nízkých frekvencí (Obrázek 18). Jedná se o filtr 

druhého řádu struktury Sallen-Key (Obrázek 17), který je složen z neinvertujícího zesilovače, 

dvou kondenzátorů a čtyř rezistorů. 
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Obrázek 17 Filtr – typ horní propust 

 

Parametry 

Přenosová funkce 

3,64+2,55ss

2,9
)(

2

2




s
sG

 

 

Mezní frekvence 

fc = 0, 3 Hz 

 

Činitel jakosti 

Q = 0,75 

 

 

Obrázek 18 Bodeho diagram hornopropustného filtru 
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5.6.4 Virtuální zem 

V této části obvodu se napájecí napětí 5V dělí napůl a toto napětí funguje jako virtuální 

zem pro vlastní měřící obvod (Obrázek 19). K této obvodové části jsme po testování přidali dva 

kondenzátory – 4M7 pro vyhlazení zemního potenciálu  a 10n pro zablokování „špiček“ 

případných vysokofrekvenčních složek. 

 

Obrázek 19 Virtuální zem 

5.7 Deska plošných spojů 

DPS byla navržena v programu Eagle 6.1.0 Professional, jak je uvedeno výše. Jedná se 

o jednostrannou desku o rozměru 71mm x 141mm, která byla realizována v domácích 

podmínkách. Výroba desky byla založena na tom, vytisknout si na laserové tiskárně motiv spoje 

zrcadlově tak, aby byl správně na desce podle toho, jestli jde o horní nebo spodní vrstvu. 

Následně se přiložil papír potištěnou stranou k mědi, zafixoval se izolepou a přežehlil se 

pořádně tak, aby se motiv obtiskl celý na měděnou desku. Po odstranění zbytků papíru na desce 

zůstal jen přenesený motiv. Následně se dala deska leptat do chloridu železitého. To, co bylo 

pokryté tonerem, zůstalo, co nebylo, se odleptalo. Nakonec se acetonem smyl toner, který byl na 

mědi, vyvrtaly se díry na součástky a ořezaly se a obrousily hrany desky. Poté se deska osadila 

součástkami. 

5.8 Návrh sorfwaru pro zpracování naměřených hodnot 

Software byl realizován v programu Visual Studio 2010 (Obrázek 20). Visual Studio 

2010 je jedno z více vhodně poskytujících zobrazení naměřeného signálu a dalšího zpracování. 

Kód programu i jednotlivé funkce jsou uvedeny v příloze. 
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Obrázek 20 Grafické uživatelské rozhraní 



 

27 

 

6 Provedení měření, porovnání s komerčním přístrojem a 

zhodnocení výsledků 

Námi sestrojený bilirubinometr jsme porovnali s komerčním přístrojem MINOLTA 

101dostupným z laboratoře E203 VŠB-TUO. 

6.1 Komerční přístroj MINOLTA 101 

Před měřením se provádí kontrola čtení pomocí kontrolního čtecího zařízení, který 

obsahuje bílou a černou plochu. Nejprve se změří index na bílém kontrolním pásmu a jeho 

hodnota by měla být rovna nule. U druhého kontrolního pásma musí být naměřený údaj roven 

hodnotě 20 ± 1. 

Optická vložka přístroje by se měla před měřením vyčistit alkoholem. Princip měření 

přístroje MINOLTA 101 spočívá v tom, že se fibrová optická sonda přiloží na čelo nebo hrudní 

kost a jemně se stlačí směrem dolů až do zablesknutí (eventuálně jemného cvaknutí). Během 

měření se hlava přístroje dotýká celou svou plochou kůže. Na LED displeji se následně objeví 

index koncentrace celkového bilirubinu. 

6.2 Měření 

Měření proběhlo na 10 dospělých osobách. Nejprve jsme změřili hodnoty bilirubinu 

pomocí komerčního přístroje MINOLTA 101 (Obrázek 21), které jsme zapsali do tabulky 

(Tabulka 2). Optickou sondu jsme přikládali na horní část hrudní kosti. Z manuálu tohoto 

přístroje byla vyčtena mezní hodnota indexu pro zvýšenou koncentraci bilirubinu v krvi, která 

se rovná 20. 

 

Obrázek 21 MINOLTA 101 
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Následně byly naměřeny hodnoty na vyrobeném bilirubinometru, který byl pomocí 

DAU jednotky a USB kabelu připojen k počítači (Obrázek 22). Měřená osoba přiložila volně 

prst ke snímači a zahájilo se měření ve vytvořené aplikaci. Hodnoty měřeného napětí pro dvě 

vlnové délky se ukládaly do dvou souborů Data_1.txt a Data_2.txt. Zároveň během měření se 

ukládaly hodnoty Data_výsledek.txt, což bylo rozdílem hodnot napětí mezi křivkami pro 

vlnovou délku 455 nm a 575 nm. Následným průměrem byla vypočítána výsledná hodnota 

bilirubinu v krvi. 

 

 

Obrázek 22 Průběh měření na sestrojeném zařízení 

 

Na obou zařízeních byly výsledné hodnoty naměřeny pětkrát, aby nedošlo k chybě a 

následně byla vypočítána průměrná hodnota (Tabulka 3). Při měření na vyrobeném zařízení byla 

požádána osoba č. 9, aby více přitlačila prst na snímač a osobu č. 10, aby prst od snímače 

vzdálila na vzdálenost 0,5 cm od snímače 
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6.3 Výsledky 

Tabulka 2 Indexy naměřené na komerčním přístroji 

Měřená osoba Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 
Průměrná 

hodnota 

1. 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 

2. 0,4 0,6 0,5 0,4 0,5 0,48 

3. 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,28 

4. 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 0,44 

5. 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,46 

6. 0,4 0,4 0,3 0,2 0,6 0,38 

7. 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,46 

8. 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,42 

9. 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,42 

10. 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,32 

 

 

Tabulka 3 Hodnoty [V] naměřené na vyrobeném zařízení 

Měřená osoba Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 
Průměrná 

hodnota 

1. 0,31 0,28 0,24 0,32 0,27 0,28 

2. 0,26 0,32 0,33 0,29 0,30 0,30 

3. 0,23 0,21 0,20 0,25 0,23 022 

4. 0,27 0,32 0,30 0,30 0,29 0,30 

5. 0,32 0,50 0,45 0,49 0,37 0,43 

6. 0,29 0,27 0,26 0,30 0,31 0,29 

7. 0,19 0,17 0,21 0,20 0,18 0,19 

8. 0,22 0,19 0,18 0,21 0,23 0,21 

9. 0,27 0,26 0,26 0,25 0,26 0,26 

10. 0,54 0,71 0,67 0,56 0,84 0,67 
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Obrázek 23 Naměřená křivka pro 455 nm u osoby č. 5 

 

Obrázek 24 Naměřená křivka pro 575 nm u osoby č. 5 

6.4 Zhodnocení 

Na komerčním přístroji byl u každé osoby naměřen nepatrný rozdíl oproti vypočítané 

průměrné hodnotě indexu, viz Obrázek 25, který zobrazuje naměřené hodnoty u osoby č. 5. 

Pokud by se hodnota indexu u komerčního přístroje rovnala nebo byla větší než 20, znamenalo 

by to větší koncentraci bilirubinu v krvi. Takovou hodnotu jsme však nenaměřili. 

 

Obrázek 25 Výsledky měření u osoby č. 5 – komerční přístroj 
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U sestrojeného zařízení byly hodnoty výsledného napětí u dané osoby shodné, nebo se 

nepatrně lišilo. Na Obrázek 26 lze vidět průměrnou hodnotu 0,43 a odchylky jednotlivých 

měření od této průměrné hodnoty u osoby č. 5. Dále jsou zobrazeny křivky přímo z vytvořené 

aplikace pro konkrétní vlnové délky (Obrázek 23 a Obrázek 24). 

 

Obrázek 26 Výsledky měření u osoby č. 5 – sestrojené zařízení 

 

Pokud nebyl prst na snímači položen volně, např. pod větším tlakem, bylo výsledné 

napětí menší než už volně položeného prstu, amplituda byla nižší – průběhem byla jen 

vodorovná čára, viz Obrázek 6 a Obrázek 7 pro jednotlivé vlnové délky, které jsou uvedeny v 

příloze. Při vzdálenosti 0,5 cm mezi snímačem a prstem bylo naměřeno větší napětí, než u 

ostatních měření, viz. Obrázek 8 a Obrázek 9 pro dané vlnové délky, které jsou zobrazeny 

v příloze. Větší amplitudy a vzájemné rozdíly mohly být způsobeny např. třesem ruky.  

U tohoto měření není možnost srovnat dva použité přístroje dohromady. Komerční 

zařízení zobrazuje index a sestrojené zařízení pomocí aplikace vypočítává a zobrazuje 

výslednou hodnotu ve voltech. Lze jen tvrdit, že pokud by hodnota naměřeného napětí výrazně 

přesahovala doposud naměřené hodnoty, muselo by se provést laboratorní vyšetření z krve. Ani 

u jednoho člověka jsme však významnou odchylku nenaměřili. 
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7 Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo vytvoření bilirubinometru k měření koncentrace 

bilirubinu v krvi. Po teoretickém rozboru problematiky se navrhl optoelektronický způsob 

měření. Principiálně šlo o metodu neinvazivní reflexní fotometrie. Zařízení mělo vycházet ze 

schématu zapojení fotoelektrického pletysmografu. Celkově se schéma pletysmografu upravilo 

a rozšířilo pro potřeby bilirubinometru.  

Důležitou úlohu v této práci měl výběr vhodných optoelektronických párů tak, aby 

největší vyzařovací a citlivostní charakteristiku měly LED diody a fototranzistory v hodnotách 

455 nm a 575 nm. Zařízení bylo propojeno pomocí DAU jednotky a USB kabelu k PC, což 

zajišťovalo napájení sestrojeného zařízení a přenos měřeného signálu do vytvořené aplikace. 

Po sestrojení bylo zařízení porovnáno s komerčním přístrojem MINOLTA 101 

dostupného z laboratoře. Měření proběhlo na 10 dobrovolných osobách a pro každý typ přístroje 

se měření opakovalo pětkrát, abychom předešli možné chybě měření. U žádného člověka nebyl 

naměřen na komerčním přístroji MINOLTA 101 index hodnoty vyšší než 20. U sestrojeného 

zařízení taktéž nebylo naměřeno napětí, které by výrazně přesahovalo doposud naměřené 

hodnoty. Chyba měření se však může projevit, přiloží-li měřená osoba prst na snímač s větším 

tlakem nebo naopak dá prst od senzoru dále, např. ve vzdálenosti 0,5cm. 

Jelikož se bilirubin ve zdravém lidském těle vyskytuje jen ve stopovém množství, je 

obtížné jej změřit. Navíc se musí brát v úvahu, že na reflektanci kůže se podílí nejen bilirubin, 

ale i melanin a hemoglobin, což ovlivňuje měření. To není v tomto případě nijak ošetřeno ale 

při dlouhodobějším studování a testování by se dal odstranit i tento nedostatek. 
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