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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá modelováním a simulací průběhů definovaných veličin 

v multikompartmentovém modelu kardiovaskulárního systému pomocí diluce glukózy. Jedná se  

o novější metodu, při níž se používá 10%-tní roztok glukózy pro měření srdečního výdeje. Srdeční 

výdej má úzký vztah k levopravému (LP) zkratu, kdy je možné pomocí hodnoty srdečního výdeje 

vypočítat hodnotu LP zkratu. 

Pro modelování, simulaci a měření srdečního výdeje a LP zkratu se odebírají dva vzorky krve: 

před a po podání roztoku glukózy v rozsahu pár sekund až jedné minuty. Po uplynutí dvou minut dojde 

k ustálení hodnoty koncentrace glukózy na hodnotu před podáním roztoku. 

Při vytvoření matematických modelů se vychází z blokového schématu, kde se indikátor 

vstřikuje do plícnice. Tento model se modifikuje na podání roztoku do pravé síně. Modely jsou 

vytvořeny ve výpočetním prostředí programu Matlab&Simulink. Dynamický model je vytvořen  

v prostředí Simulink, kde se simuluje průběh koncentrace glukózy v závislosti na čase při zadání 

hodnoty levopravého zkratu. Pro výpočet této hodnoty a také ustálených stavů všech veličin  

v kompartmentech se využívá sestavený statický model, který je vytvořen pomocí nástroje Matlab 

Symbolic Toolbox.  
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Srdce, metoda diluce glukózy, minutový srdeční výdej, levopravý srdeční zkrat, multikompartmentový 

model, Matlab&Simulink 

 

  



 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with modeling and simulation of the defined values in a multi-

compartment model of cardiovascular system by use of a glucose dilution. It is quite a new method 

that uses a 10% glucose solution for measurement of cardiac output. The cardiac output is closely 

related to left-right shunt in the way that the extent of left-right shunt can be evaluated by cardiac 

output value. 

Performing modeling, simulation and measurement supposes taking the two blood samples: 

before and after application of glucose solution in the range of several seconds up to a minute. Within 

two minutes the value of glucose concentration reaches its steady state which is the same as before 

application of the dose.  

The creation of mathematical models commences with a block scheme assuming the indicator 

being injected into the pulmonary artery. This model is consequently modified so that the dose is 

injected into the right atrium. The models are created in Matlab&Simulink computational 

environment. The Simulink-based model simulates the time plots of a glucose concentration by use of 

a predefined percentage extent of the left-right shunt. Both left-right shunt and steady states of all 

variables in the compartments are computed by the designed static model created in Matlab Symbolic 

Toolbox.  
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1. Úvod 

Srdce patří mezi nejdůležitější orgány lidského těla, jeho správná funkce je pro život nezbytná. 

Důležitým ukazatelem je výkon srdce, který je možné změřit pomocí minutového srdečního výdeje. 

Ten nám poukazuje na množství krve, které srdce přečerpá za jednu minutu.  

Minutový srdeční výdej je možné měřit několika způsoby. Mezi nejdéle využívané metody se 

řadí Fickova metoda, termodiluční a barvivové metody. Zmíněné metody mají své výhody  

a nevýhody - ovlivňují výsledek měření nebo využívají pro měření látky, které nejsou tělu zcela 

přirozené (využívání barviv), vyvinula se nová metoda – diluce glukózy, kdy se využívá 10%-tní 

roztok glukózy, který je tělu přirozený a dokáže se v těle rychle vstřebat. Způsob měření spočívá 

v zavedení katétru do pravé srdeční síně, kdy se pomocí katétru do krevního toku zavede roztok 

glukózy. Hodnotu srdečního výdeje lze stanovit metodou, v níž se využívá kontinuální tok 

s indikátorem. Nejprve se změří hodnota koncentrace glukózy v krvi před zavedením roztoku a poté 

po zavedení, kdy se hodnota změří po určité době, typicky se měří v rozmezí desítek sekund. Po 

uplynutí 2 a více minut dojde k ustálení hodnoty koncentrace glukózy na hodnotu před podáním 

roztoku. Z těchto hodnot lze dopočítat hodnotu minutového srdečního výdeje.  

Uvedený způsob lze použít jen tehdy, pokud se u pacienta nepředpokládá levopravý zkrat (LP) 

nebo je procentuální hodnota zkratu známá. V práci se řeší případ, kdy je hodnota LP zkratu neznámá, 

proto se vychází z toho, že se hodnota srdečního výdeje zadává a dochází k výpočtu procentuální 

hodnoty LP zkratu. Nezabývá se tedy opačným případem, kdy by byla známá hodnota LP zkratu  

a došlo by k výpočtu srdečního výdeje. V praxi se totiž běžně měří hodnota srdečního výdeje. Hodnotu 

LP zkratu je obtížné změřit. Pomocí nové metody diluce glukózy se změří srdeční výdej a na základě 

jeho hodnot se dopočítá hodnota LP zkratu. Zkratový průtok je možné změřit na základě rychlého 

odebrání vzorků koncentrace glukózy v krvi. Při daném uspořádání katétrů s kontinuálním tokem 

dochází u LP zkratu k včasné recirkulaci krve s indikátorem, což vede k deformaci plató křivky. 

V práci jsou sestavené 2 matematické modely, které slouží k modelování, simulaci a výpočet 

srdečního výdeje a LP zkratu. 

Při sestavení matematických modelů se vychází z původního blokového schématu popsaného 

v literatuře [11], kdy se indikátor vstřikuje do plícnice. Tento model se modifikuje tak, že se indikátor 

bude vstřikovat do pravé síně. Pro vytvoření modelů se využije prostředí programu Matlab&Simulink. 

Vychází se z toho, že je k dispozici pacient, u kterého je podezření na LP zkrat. Pacientovi se podá 

10%-tní roztok glukózy, kdy se mu odeberou 2 vzorky krve. V programu Matlab&Simulink se vytvoří 

dynamický model, který simuluje koncentrace glukózy v krvi jednotlivých kompartmentů na základě 

výpočtů zadaných hodnot, kde je zadána i hodnota LP zkratu. Pomocí těchto průběhu je možné získat 

ustálenou hodnotu koncentrace. Hodnota LP není známá, proto se musí vypočítat, kdy se k výpočtu 

využije statický model. Vytvoří se v Symbolic Toolboxu a dochází v něm k výpočtům ustálených 

stavů všech veličin v kompartmentech na základě Laplaceovy transformace, do nichž jsou přepsány 

původní integrodiferenciální rovnice, které popisují multikompartmentový model kardiovaskulárního 

systému. Důležitým účelem těchto modelů je získání ustálené hodnoty koncentrace na základě dvou 

hodnot (koncentrace glukózy v krvi před a po podání roztoku), z nichž se určí procentuální hodnota 

LP zkratu, což je hlavním výstupem bakalářské práce. 
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2. Srdce (cor) 

Srdce je uloženo v mezihrudí (mediastinum), kde leží na bránici, větší část srdce se nachází 

vlevo od střední čáry. Mezihrudí je prostor mezi plícemi, který je ohraničený zepředu hrudní kostí  

a vzadu páteří. Srdce je kuželovitého tvaru, kdy širší báze směřuje vpravo, vzhůru a dozadu. Oblý  

a užší hrot (apex) směřuje vlevo, dolů a vpřed. [1] 

2.1 Stavba srdce 

Jedná se o dutý orgán, který je rozdělený přepážkou na dvě poloviny – pravou a levou, přičemž 

každá polovina se dále dělí na síň (atrium) a komoru (ventriculus), přepážku mezi nimi tvoří vazivová 

destička, v níž jsou ukotveny cípaté chlopně: 

 mezi pravou komorou (ventriculus dexter) a pravou síní (atrium dexter) je trojcípá chlopeň 

(valva tricuspidalis), mezi levou komorou (ventriculus sinister) a levou síní (atrium sinister) je 

dvojcípá chlopeň (valva bicuspidalis); 

 při odstupu srdečnice (aorta) z levé komory a plícního kmene (truncus pulmonalis) z komory 

pravé jsou poloměsíčité chlopně (valvae semilunares). [1] 

 

Obr. 1: Stavba srdce [5]  

2.2 Převodní systém srdeční 

Myokard síní a komor se stahuje zcela nezávisle na naší vůli. Vzruchy, které vznikají stahem 

myokardu, vytváří srdce samo, což se označuje jako srdeční automacie. Srdce se střídavě smršťuje 

(systola) a ochabuje (diastola). Tuto činnost srdce zajišťuje převodní systém srdeční, který je nezávislý 

na nervových nebo hormonálních vlivech. [1] 

Začátkem systému je sinusový uzel (nodus sinoatrialis) nacházející se v horní části levé síně při 

ústí horní duté žíly. Impulzy, které v něm vznikají, dále putují do síňokomorového uzlu (nodus 

atrioventricularis) nacházejícího se v dolní části pravé síně, konkrétně v přepážce mezi síněmi. 

Z tohoto uzlíku vychází svazek svalových vláken – Hisův svazek, který je uložený v mezikomorové 

přepážce a zajišťuje spojení svaloviny mezi síněmi a komorami. Hisův svazek se dále dělí na 2 

Tawarova raménka končící v myokardu obou komor a v konečné fázi se rozdělí na Purkyňova vlákna, 

která předají vzruch buňkám pracovního myokardu komor, depolarizují je a svalovina komor se 

stahuje. [1], [2]  
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3. Krevní oběh 

Díky převodnímu systému srdečnímu je v srdci zajištěno neustálé proudění krve, která 

fyziologicky prochází srdcem jednosměrným tokem a pokračuje v cévách. Cévní systém lze rozdělit 

na dva funkční celky – velký a malý krevní oběh. [1] 

 
Obr. 2: Krevní oběh [6]  

3.1 Velký krevní oběh 

Velký krevní oběh zajišťuje zásobování všech orgánů a tkání v těle kyslíkem, látkami, z nichž 

orgány a tkáně získávají potřebnou energii pro svou funkci. Velký krevní oběh se též nazývá 

systémový a vztahuje se na levou polovinu srdce. Pravá polovina srdce zajišťuje malý krevní oběh 

neboli plícní, který protéká plícemi. [1] 

Při velkém oběhu okysličenou krev přijímá levá síň z plícních kapilár. Ze síně krev proteče přes 

dvojcípou chlopeň do levé komory, odkud je vypuzena do aorty. Aorta se dělí na jednotlivé tepny, 

které se dále dělí na menší tepny, ty prostupují v tepénky, které nakonec projdou ve vlásečnice. 

Vlásečnice se skládají v žilky, které se postupně skládají ve větší žíly. Tyto žíly se poté spojí v oblasti 

nad srdcem v horní dutou žílu a v oblasti pod srdcem v dolní dutou žílu. Duté žíly nakonec odvedou 

odkysličenou krev do pravé síně. [1] 

3.2 Malý krevní oběh 

Malý krevní oběh začíná plícním kmenem neboli plícnicí, která odstupuje z pravé komory  

a rozděluje se na 2 plícní tepny. Jedna tepna prostupuje do levé plíce a druhá do pravé. V plících dále 

dochází k dělení na tepénky a vlásečnice, které jsou obsaženy ve stěnách plícních sklípků, do nichž je 

přiváděná odkysličená krev. Ve vlásečnicích dochází k výměně dýchacích plynů mezi krví a plícními 
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sklípky. Okysličená krev je ze sklípků odváděná do žilek, které přecházejí do žil a nakonec je krev 

odvedena 4 plicními žilami do levé síně. [1] 

4. Levopravý srdeční zkrat 

Pokud dojde k patologické komunikaci mezi dutinami srdce, dojde k pronikání plně saturované 

krve z levé poloviny srdce do pravé poloviny srdce, která se projevuje nízkým tlakem. Tato 

patologická změna je nazývána levopravým zkratem (LP). V případě, že dojde ke zvýšení tlaku 

v dutinách pravého srdce, může dojít k tomu, že se krevní tok obrátí a nízko saturovaná krev protéká 

jednotlivými defekty do dutin pravé poloviny srdce, tato patologická změna se označuje jako 

pravolevý zkrat (PL). K zjištění přítomnosti intrakardiálních tlaků nebo pro jejich vyloučení se 

využívá srdeční katetrizace, díky níž je možné určit lokalizaci a velikost zkratů. Zkratové srdeční vady 

je možné zjistit u nemocných lidí klinicky podle fyzikálního nálezu, kdy se využívá vyšetření EKG a 

RTG. Srdeční katetrizace se využívá nejen pro potvrzení nálezu, ale také především pro zjištění 

velikosti jednotlivých zkratů, což je důležitý parametr pro rozhodnutí o perkutánním či chirurgickém 

uzávěru zkratu. [3]  

 

Obr. 3: Levopravý zkrat mezi komorami [7]   

5. Měření srdečního výdeje 

Srdeční výdej – cardiac output (CO) je množství krve, která je vypuzena srdcem do krevního 

oběhu za minutu. Patří mezi důležité hemodynamické parametry, protože díky něho se stanovují 

hodnoty intrakardiálního tlaku, které jsou právě závislé na velikosti průtoku. Hodnota srdečního 

výdeje závisí na hmotnosti tkání, proto se jeho hodnota zvětší od kojeneckého do dospělého věku. [3]   

Vzhledem k tomu, že je důležité odlišit normální hodnoty srdečního výdeje (CO) od 

patologických, je nutné, aby se hodnota CO vztáhla na velikost jedince. Proto byl zavedený srdeční 

index CI, který vyjádří CO, jenž je vztažený na m
2
 povrchu těla. [3]  

                          (5.1) 
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BSA se vypočítá pomocí Duboisovy formule, tedy: 

                                          (5.2) 

kde:  

BSA = povrch těla v m
2
, kg = hmotnost pacienta, cm = jeho výška, 10000 = korekce cm

2
 na m

2
. [3]  

K zjištění velikosti srdečního výdeje se využívají především dvě metody: indikátorové diluční 

křivky a Fickova metoda. V dnešní době probíhá snaha o zařazení nové metody – diluce glukózy pro 

měření srdečního výdeje. [3]  

5.1 Fickova metoda 

Fickova metoda je založena na principu zachování hmoty, kterou Fick aplikoval na cirkulaci. 

Vyjadřuje nám, že příkon a výkon substance z daného orgánu jsou stejné jako součin arteriovenózního 

rozdílu koncentrace látky a krevního průtoku orgánem. [3]   

Pokud je danou látkou kyslík a orgánem jsou plíce, pak je možné stanovit CO měřením spotřeby 

kyslíku a jeho arteriovenózní diference podle následující rovnice: 

                   
           

             
         (5.3) 

kde: CO = v l/min, spotřeba O2 v ml/min a A-V rozdíl O2 představuje rozdíl mezi obsahem  

O2 v arteriální a venózní krvi, vyjádřený jako ml O2 obsažené v 1000 ml krve. [3]  

Spotřebu kyslíku je možné měřit sběrem vydechovaného vzduchu do Douglasova vaku po 

danou dobu trvající 3-5 min. Pokud je známé množství koncentrace kyslíku a množství 

vydechovaného vzduchu, je možné vypočítat spotřebu kyslíku pro korekci na teplotu a barometrický 

tlak. Nevýhodou této metody je to, že není použitelná u malých dětí pro špatnou spolupráci, a také 

přesnost metody může být ohrožena hned několika faktory: 

1. únikem vzduchu kolem náustku 

2. perforací ušního bubínku  

3. nedostatečně uzavřeným nosem 

4. porušenou funkcí dýchacích ventilů. [3]  

Pokud se využijí moderní metabolimetry, dojde k vyloučení faktorů omezení. Spotřeba O2 je na 

displeji přístroje zobrazena kontinuálně, díky čemuž jsou hodnoty k dispozici během vyšetřování  

a krevní vzorky, které jsou určeny pro měření arteriovenózního rozdílu, jsou odebrány v době 

stabilizovaných hodnot spotřeby O2. Předpokladem správného měření je pravidelné provádění 

kalibrace přístroje a dostatečné utěsnění plastikového krytu kolem hlavy pacienta. U této metody je 

důležité dosáhnout vyrovnaného stavu cirkulace, což nemusí být vždy zajištěno. Tvrdí se, že  

u nemocných lidí, kteří mají výrazně snížený minutový objem anebo trikuspidální regurgitaci, je tato 

metoda přesnější než jiné diluční techniky, tedy zejména termodiluční technika. [3]  
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5.2 Indikátorové diluční metody 

Velikost srdečního výdeje je možné změřit prostřednictvím látky neboli indikátoru, který se 

vstříkne do krevního oběhu. Vhodná látka musí být stálá, dobře měřitelná a její koncentrace po 

promíchání s krví musí být nepřímo úměrná velikosti výdeje. Princip tohoto měření se využívá u všech 

druhů dilučních křivek, kdy se využívá metoda termodiluce a barvivová diluce. Výhodou těchto metod 

je především to, že zde není vyžadován vyrovnaný stav recirkulace jako u Fickovy metody. Je to 

způsobeno tím, že měření se odehraje během 15 sekund, což je velmi krátká doba, kdy je měření 

důležitých tlaků a gradientů možné sledovat současně. [3]  

5.2.1 Barvivová diluce 

Tato metoda využívá jako indikátor indocyaninovou zeleň, kdy se přesné množství tohoto 

indikátoru vpraví do katétru, jehož hrot je zavedený do centrální cirkulace, většinou do plícnice. 

Pomocí kyvety denzitometru je nutné sát pumpou krev ze systémové tepny konstantní rychlostí. Po 

ustálení nulové linie barvivo vypláchneme do oběhu, což je potřebné k tomu, abychom získali křivku 

koncentrace barviva v čase. Po zobrazení křivky se krev nemocného většinou vrací zpět. Před 

objevením recirkulace se objeví plocha křivky primární pasáže barviva, která je nepřímo úměrná 

minutovému objemu. [3]  

Vzhledem k tomu, že se barevná tělíska mísí s krví každého člověka jinak, není možné výsledek 

mísení nahradit nějakou matematickou formulací, a proto je nutné, aby bylo provedeno kalibrační 

měření s danou krví. U kalibrace se využije krev nemocného, která je přes náhradní mísící systém sána 

konstantní rychlostí. Mísící systém nahradí krevní oběh při kalibrační proceduře. Minutový srdeční 

výdej lze potom vypočítat ze vzorce, ve kterém se využívají výsledky z kalibračního měření. 

Využívaný náhradní mísící systém je složitý oddíl, u kterého je nutné dokonalé vyčištění a sterilizace 

po vyšetření, proto se zavedl jednodušší způsob kalibrace, označovaný jako statická kalibrace. [4]  

Nevýhodou barvivové diluce je její složitost a problémy, které vznikají při měření a vedou 

k nelinearitě měření. Tyto problémy je možné vzít ze dvou hledisek a to technického a medicínského. 

Z prvního hlediska je důležitá nestabilita barvy, kdy při měření koncentrace barvy v krvi dochází ve 

spektrální oblasti světla k její změně. Mezi nevýhodu použití barev se řadí lepení jejich částeček na 

povrch erytrocytů, kde se jednotlivé částečky vzájemně spojí. Měřící katétr, který se zde využívá, musí 

mít relativně velkou světlost. Metoda měření a kalibrace vyžaduje precizní pumpu sání. [4]  

5.2.2 Termodiluce 

Místo užití barev je možné u dilučních metod využít množství studeného fyziologického 

roztoku. Tento studený roztok se většinou vstřikuje do pravé síně, kdy se poté měří teplota v plícnici, 

která nám umožní zaznamenání křivky poklesu teploty v čase. [3]   

Minutový srdeční výdej je možné spočítat z následující rovnice: 

        
             

         
 

 

 
     

     
       (5.4) 

kde: CO = srdeční výdej v ml/s, 1 = množství injikovaného studeného roztoku v ml,  

Tk = výchozí teplota krve, Ti = teplota injektáže, Si = specifická hmotnost injektáže, Sk = specifická 



7 

 

hmotnost krve, Ci = specifické teplo injektáže, Ck = specifické teplo krve,          
 

 
 = plocha 

termodiluční křivky v sekundách x °C. [3]  

Při měření se využívá speciální katétr, který obsahuje měřící termistor a je konstruován jako 

plovoucí balónková cévka umožňující měřit tlak na jejím konci, měřit teplotu a vstřikovat studený 

roztok, díky kterému se měří minutový objem. Při měření se využívají počítače zobrazující průběh 

teplotní křivky s hodnotou vypočteného minutového objemu. [3]  

„I když je tato metoda jednoduchá, můžeme při měření dostat vyšší hodnotu výdeje, než tomu 

ve skutečnosti je. První příčinou chybného měření je ztráta indikátoru (chladu). Do termodiluční 

rovnice je dosazena větší hodnota než má aplikovaný bolus. Tato chyba může být způsobena: 

1. prostorem pro celkovou teplotní výměnu, který není jen prostorem intravaskulárním. Bolus je     

    ohříván i cévním okolím; 

2. příměsí mrtvého prostoru katétru; 

3. přítomností vzduchových bublin se stříkačkou; 

4. ohřátím indikátoru ruční manipulací se stříkačkou; 

5. nerovnoměrným rozdělením teploty v rezervoáru chladného roztoku (až 5 °C, nutno   

  protřepávat).“[4]  

Druhou nevýhodou je ztráta informací při vyhodnocování termodiluční křivky. Chyba, která 

nám díky tomu vznikne, se většinou projeví menší plochou termodiluční křivky. „Může k tomu dojít: 

1. vlivem kolísání základní teploty krve v plícnici, a to až o 0,3 °C při současném  

    nízkém odstupu užitečného signálu od šumu; 

2. uložením termistoru mimo střední laminární proud krve v plícnici; 

3. útlumem rychlosti teplotní odezvy termistoru při jeho kontaktu se stěnou plícnice  

    a nebo fibrinovými hmotami; 

4. změnou elektrických vlastností nebo rychlostí odezvy termistoru vlivem  

    resterilizace katétru; 

5. nesprávným nastavením korekčního faktoru na termodilučním monitoru. Pro daný  

    typ katétru, množství a teplotu indikátoru jsou hodnoty dány výrobcem.“[4]  

5.3 Diluce glukózy 

Jde o invazivní metodu, kdy se už několik let používá běžný infuzní roztok glukózy, čímž se 

zavedla nová metoda, při které dochází k stanovení minutového výdeje srdce kontinuálním tokem 

indikátoru. Bohužel se zatím nepodařilo nalézt čidlo s rychlou odezvou. Metoda spočívá v přesném 

měření průtoku krve vyšetřovaným úsekem určitého krevního řečiště, kdy se zhodnotí výsledek mísení 

použitého indikátoru s krví, který je vstřikován do pravé síně rovnoměrným tokem. [4]  

Roztok 10%-tní glukózy o známé koncentrace Gi může být aplikován do pravé síně nebo těsně 

před pravou síň rychlou tlakovou pumpou, přičemž je důležité, aby kontinuální tok q byl nekolísající, 

nepulzující a skutečně rovnoměrný. Vzorky krve ke stanovení koncentrace glukózy se odebírají 

z plícnice. První vzorek Gk se odebere těsně před aplikováním indikátoru, druhý vzorek Gs se odebere 

ve chvíli, kdy se vytvoří plató na diluční křivce. Podávání indikátoru se zastaví po odběru krevního 

vzorku Gs. [4]  
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Indikátor je možné aplikovat 2 způsoby. Při prvním způsobu se využije obvyklý katétr pro 

infuzní terapii, který se zavádí do horní duté žíly. Druhým způsobem aplikace je využití  

Svan-Ganzova katétru F7, který obsahuje jeden kanál, ten je vyústěn asi 30 cm proximálně od hrotu, 

na kterém ústí hlavní kanál katétru, který využíváme jak k měření tlaku, tak i k odběrům dvou 

krevních vzorků z plícnice Gk, Gs. [4]  

Mezi výhodu glukózy patří to, že se podle přesně definovaných pravidel dokáže mísit s celým 

krevním objemem, což je možné matematicky popsat. Pokud je glukóza trvale podávaná do oběhu 

během měření, na její diluční křivce se neobjeví recirkulační vlna do 50 sekund od začátku podání 

glukózy. Proto je jednoduché odebrat vzorky, jak před podáním indikátoru, tak po pár sekundách po 

spuštění kontinuálního toku, tedy v době, kdy je dokonale vytvořeno plató diluční křivky. Pro měření 

srdečního výdeje při pravostranné srdeční katetrizaci je měřící segment tvořený vyústěním horní nebo 

dolní žíly těsně před pravou síní, což je místo, kde dochází k aplikaci roztoku a poté kmenem plícnice, 

což je místo měření. Od podání indikátoru do pravé síně dochází v době mezi 15. až 20. sekundou 

k vytvoření plató koncentrace glukózy. [4]  

Minutový srdeční výdej je možné vypočítat na základě dvou vzorků koncentrace glukózy 

následovně: 

        
         

       
        (5.5) 

kde: Gi = koncentrace glukózy (555 mmol/l), Q [l/min] = průtok krve v místě měření,  

q [l/min] = konstantní průtok přidávaného indikátoru, Gs [mmol/l] = vzorek koncentrace po 

aplikaci roztoku, Gk [mmol/l] = vzorek koncentrace před podáním roztoku. Uvedený vztah 

nemá žádný korekční ani kalibrační faktor. [4]  

Tento způsob měření srdečního výdeje má řadu výhod, mezi které patří zejména to, že po 

zavedení katétru je metoda velmi jednoduchá. Je možné provést i opakované měření. Mezi výhody 

patří:  

1. Není potřebná kalibrační procedura. 

2. Indikátor je běžný difuzní roztok, proto není nutné ho dovážet odjinud. 

3. Není potřeba žádného speciálního katétru ani drahých technických, elektrických 

přístrojů, čímž se sníží cena nákladů na měření. 

4. Indikátor je při manipulaci stabilní. 

5. Odpadá problematika s kolísáním „nuly” dilučních křivek, tedy nedochází k chybám  

v určení plochy diluční křivky. 

6. Není nutná heparinizace pacienta. 

7. Odpadá technický problém s průtokem krve měřící komůrkou. 

8. Měření pomocí diluce glukózy je ve srovnání s jinými metodami jednoduchý proces, při 

němž je možné měřit i tlak v malém oběhu. 

9. Měření dilucí glukózy má vysokou reproduktibilitu. [4]  
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6. Matlab 

Prostředí v programu Matlab se využije k vytvoření modelu představujícího části 

kardiovaskulárního systému, kde se bude simulovat koncentrace roztoku glukózy v krvi vykreslením 

diluční křivky, díky čemuž bude možné určit hodnotu minutového srdečního výdeje a procentuální 

hodnotu zkratu. Právě na základě zjištěné hodnoty minutového srdečního výdeje je možné vypočítat 

procentuální velikost levopravého zkratu. [8]  

Systém Matlab je prostředí určené pro vědecké a inženýrské výpočty a vizualizaci dat. 

V programu Matlab je možné integrovat numerickou analýzu a grafiku, lze v něm řešit okruhy 

problémů z matematiky, fyziky, zpracování grafiky apod. [8]   

Simulink se využívá k modelování a simulaci dynamických systémů, při čemž se využívá 

rozsáhlých grafických možností operačního systému. Uživatel zde vytváří modely ve formě blokových 

schémat. [8]  

7. Matematický model 

Pro vyjádření určitých vlastností biologického objektu se využívá matematického vyjádření 

prostřednictvím vytvoření systému. K tomu je důležité nadefinovat systém jako soubor funkcí mezi 

vhodně zvolenými veličinami, které jsou matematicky vyjádřené a charakterizují chování systému. 

Systém, který je formulovaný jako matematický popis určitých studovaných projevů daných objektů, 

může v procesu poznání zastupovat v mnoha směrech biologický systém. Takto vytvořeným 

systémům, které jsou vyjádřené matematickými funkcemi, se říká matematické modely. Matematický 

model je tvořený několika oddíly – kompartmenty, které zde budou představovat různé části 

kardiovaskulárního systému. [9] 

7.1 Kompartment 

Jedná se o prvek idealizovaného biologického systému. V tomto prvku se soustřeďuje jedna 

sledovaná vlastnost biologického materiálu. Sledovanou vlastností je koncentrace glukózy v krvi. 

Kompartment může představovat nějaký myšlený prvek, který nemusí být anatomicky definován, 

může jím být třeba prostor v trávicím systému nebo fáze buněčného cyklu. [9] 

Pokud se systém skládá z konečného množství kompartmentů, které jsou vzájemně spojeny, 

jedná se o multikompartmentový systém. Skládá se jak ze vstupního kompartmentu, kterým určitá 

vlastnost do multikompartmentového systému vstupuje, tak z výstupního kompartmentu, kterým celý 

systém opouští. [9] 

 

Obr. 4: Kompartment [10]   
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kde: input u(t) = vstupní signál, C: concentration =  koncentrace látky, V: volume = objem 

látky, q: mass = množství. [10]  

Při multikompartmentovém modelu je nejjednodušší aplikací sledování koncentrace 

v jednotlivých buňkách – v jednotlivých kompartmentech. Pokud je objem buňky V, hmotnost 

rozpuštěné látky představuje q, u(t) je vstup látky a sekrece řešení je úměrná hustotě v buňce, tak se 

koncentrace roztoku C v buňce v závislosti na čase vypočte z následujících vztahů: 

            
  

  
                   (7.1) 

        
 

 
            (7.2) 

kde: u(t) = vstup, k = proporcionalita, q = množství rozpuštěné látky, C = koncentrace látky  

a V = objem látky. [10]  
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Mb 

 

Vb, qb 

            

8. Realizace kompartmentového modelu 

Na následujícím obrázku je zobrazen kompartment, který představuje jednu část 

kardiovaskulárního systému. Koncentrace roztoku glukózy v krvi obsažené v daném kompartmentu se 

vyjádří pomocí parametrů, které do kompartmentu vstupují, vystupují a objemu krve, který je pro něj 

typický.  

 

 

 

Obr. 5: Kompartment části kardiovaskulárního systému 

Koncentrace látky v kompartmentu se vypočítá podle následující rovnice: 

          
 

  
                    
 

 
      (8.1) 

kde: Mb = označení kompartmentu, Vb = objem látky [ml], Fa = vstupní objemový průtok [ml/s], 

Fb = výstupní objemový průtok [ml/s], Ca = koncentrace vstupní látky [mmol/l], Cb = koncentrace 

výstupní látky [mmol/l], t = čas [s], qb = množství látky. 

8.1 Parametry pro simulaci 

Pro výpočty a simulace v obou matematických modelech jsou využity parametry, které jsou 

přebrány z literatury [11] TABLE 3.4.1. Jednotlivé hodnoty odpovídají hodnotám dospělého muže. 

V tabulce je pro každý oddíl kardiovaskulárního systému zaznamenána hodnota objemu a času. 

Hodnoty jsou v jednotlivých částech kardiovaskulárního systému odlišné. 

Značení kompartmentů Anatomické zastoupení Objem [ml] T [sec] 

0 (M) Pravá komora 125 1.25 

1 (M) Plícní tepna 250 2.5 

P (D) Plícní kapiláry a žíly 500 5.0 

2 (M) Levá síň 125 1.25 

3 (M) Levá komora 125 1.25 

4 (M) Aorta, velké artérie 750 7.5 

5 (M) Malé artérie 200 2.0 

S (D) Kapilární systém a malé žíly 800 8.0 

6 (M) Žilní systém 1000 10 

7 (M) Pravá síň 125 1.25 

Tab. 1: Parametry pro výpočty a simulace [11] 
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8.2 Návrh a realizace kompartmentového modelu se vstupem indikátoru do 

plícnice 

Schéma KVS systému s levopravým zkratem a se vstupem indikátoru do plícnice, které je 

sestavené pomocí kompartmentů, je převzato z literatury [11], konkrétně obrázek Figure 3.4.2.  

Celé schéma se skládá z 10 kompartmentů, které postupně představují jednotlivé úseky 

kardiovaskulárního systému od plícnice až po pravou komoru, která se opět napojuje na plícnici. 

V jednotlivých kompartmentech je možné vypočítat hodnotu koncentrace glukózy v krvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Kompartmentový model KVS s aplikací indikátoru do plícnice [11]  

Schéma vykresluje kombinaci časového zpoždění a dokonalého promíchání indikátoru s krví 

v jednotlivých oddílech. Je zde zachycen i levopravý zkrat, kdy se krev v levé komoře rozděluje - část 

krve pokračuje do aorty a část krve teče do pravé komory.  
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V kompartmentech Dp a Ds dochází k určitému časovému zpoždění. První kompartment 

představuje zpoždění v plícním systému a druhý kompartment představuje zpoždění v celkovém 

systému.  

V ostatních kompartmentech dochází k vykreslení dilučních křivek, které zobrazují koncentraci 

v závislosti na čase. Tento model se využije pro vytvoření matematického modelu v Simulinku právě 

pro vykreslení jednotlivých dilučních křivek, kde bude možné nasimulovat i levopravý zkrat. Hodnoty 

koncentrací glukózy jsou vyjádřené na základě integrodiferenciálních rovnic. 

 Kompartment M0 představuje pravou komoru a teče do něj zkratový objem z levé komory. 

Koncentrace glukózy je zde vyjádřena: 

          
 

  
                   
 

 
             (8.2) 

Kompartment M1 představuje plícnici. Je do něj aplikován roztok glukózy, jejíž koncentrace je zde 

vyjádřena: 

             
 

  
                         
 

 
     (8.3) 

Kompartment Dp představuje plícní kapiláry a žíly. Koncentrace glukózy jde zde vyjádřena: 

                            (8.4) 

Kompartment M2 představuje levou síň. Koncentrace glukózy je zde vyjádřena:  

                
 

  
                    
 

 
                 (8.5) 

Kompartment M3 představuje levou komoru. Dochází v něm ke zkratovému defektu. Koncentrace 

glukózy je zde vyjádřena: 

                     
 

  
                           
 

 
     (8.6) 

Kompartment M4 představuje aortu (srdečnici) a koncentrace glukózy je zde vyjádřena: 

                
 

  
                    
 

 
      (8.7) 

Kompartment M5 představuje malé arterie a koncentrace glukózy je zde vyjádřena: 

                 
 

  
                    
 

 
      (8.8) 

Kompartment Ds představuje kapilární a žilní systém. Koncentrace glukózy je zde vyjádřena: 

                           (8.9) 

Kompartment M6 představuje žilní systém a koncentrace glukózy je zde vyjádřena: 

                       
 

  
                    
 

 
   (8.10) 

Kompartment M7 představuje pravou síň a koncentrace je zde vyjádřena: 

               
 

  
                    
 

 
   (8.11) 
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Ve schématu je znázorněno, jak se míchají různé objemové průtoky v určitých částech modelu, 

tedy v plícnici, levé komoře a pravé komoře. 

Objemový průtok F1 vycházející z kompartmentu M1 se vyjádří pomocí součtu objemového 

průtoku Fd indikátoru a objemového průtoku F0, vycházejícího z kompartmentu M0. 

                                (8.12) 

Objemový průtok zkratu FVSD vycházející z kompartmentu M3 směrem k pravé komoře je 

vyjádřen rozdílem mezi objemovým průtokem F1 vycházejícího z kompartmentu M2 a objemovým 

průtokem FS, který vychází z kompartmentu M3 a pokračuje do kompartmentu M4. 

                                                      (8.13) 

Objemový průtok F0 vycházející z kompartmentu M0 se vyjádří pomocí součtu objemového 

průtoku FS vycházejícího z kompartmentu M7 a objemového zkratového průtoku FVSD vycházejícího 

z kompartmentu M3. 

                               (8.14) 

8.2.1 Ustálený stav koncentrace indikátoru vstřiknutého do plícnice 

Hodnoty ustálených stavů koncentrací indikátoru jednotlivých kompartmentů se vypočtou 

pomocí následujícího vztahu, kdy se samotný výpočet provede prostřednictvím kódu (příloha 2) 

v programu Matlab&Simulink. V kódu jsou pro výpočet uvedeny hodnoty z tab. 1. Vztah v sobě 

zahrnuje jednotlivé matice, které jsou zde uvedeny. Na základě daného vztahu v matici je možné 

vypočítat ustálenou hodnotu koncentrace na základě toho, že je známá procentuální hodnota zkratu. 

Také je možné vypočítat procentuální hodnotu zkratu na základě toho, že je známá ustálená hodnota 

koncentrace. 

Výpočet proběhne na základě této rovnice: 

                                    (8.15) 

kde: C(s) představuje matici obrazů koncentrací v Laplaceově transformaci 

        A je pomocná matice 

        C0(s) je vektor obrazů počátečních hodnot koncentrací. 
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Zmíněna rovnice představuje výpočet provedený pomocí matic, které jsou následovné: 
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8.2.2 Vykreslení závislosti koncentrace 

Pomocí kódu (příloha 2) v programu Matlab&Simulink se vykreslí závislost koncentrace 

indikátoru na zkratu. Indikátor je zde vstřiknut do plícnice a byl aplikován po dobu 24 sekund. Na 

zobrazeném grafu je vidět, že se jedná o závislost velmi blízkou lineární závislosti. Vykreslení grafu 

probíhá na základě vypočteného obecného analytického vztahu, který je platný pro libovolné hodnoty. 

Zde je obor hodnot vymezený od 0 do 100 %, proto je v tomto rozsahu platnost grafu. Pokud známe 

hodnotu zkratu, můžeme vypočítat hodnotu ustálené koncentrace. Při zadané hodnotě zkratu 20 % 

vychází hodnota ustálené koncentrace glukózy 6,9844 mmol/l. Výpočet je možné provést i opačně, 

pokud je známá hodnota ustálené koncentrace glukózy je možné vypočítat procentuální hodnotu 

zkratu. Pokud se tedy zadá hodnota ustálené koncentrace 6,9844 mmol/l hodnota vypočteného zkratu 

je 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Graf závislosti koncentrace na zkratu aplikací indikátoru do plícnice 

8.2.3 Vytvoření modelu v Simulinku  

 

 

 

 

 

Obr. 8: Úsek modelu při aplikaci indikátoru  
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Na obr. 8 je možné vidět, z čeho je vytvořený úsek, který představuje aplikaci 10%-tního 

roztoku glukózy, který se podává do plícnice. Schéma obsahuje Step, což je blok produkující vstupní 

signál. Časové zpoždění, kde je nastavena hodnota 24 s. Blok Add, kde dochází ke sčítání či odčítání 

vstupujících prvků. Scope pro zobrazení signálu. Gain, kde dochází k násobení vstupu konstantou 

(zesílením) – v tomto případě číslem 1. Blok Constant, jehož výstupem je konstanta, která je zadaná 

(Cd) a nakonec blok Dot Product, v němž dochází k násobení hodnot. Z tohoto úseku vychází 

objemový průtok indikátoru Fd a součin objemového průtoku a koncentrace indikátoru CdFd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Blokové schéma vytvořeno v Simulinku s aplikací indikátoru do plícnice 

 Matematický dynamický model, který je vytvořený v Simulinku byl sestaven podle 

multikompartmentového modelu z obr. 6. Na schéma v obr. 9 navazuje první blok modelu, který 

představuje plícnici a vchází do něj aplikovaný roztok. V jednotlivých blocích dochází k výpočtům 

koncentrací glukózy v krvi na základě integrodiferenciálních rovnic. Díky těmto výpočtům dochází 

k vykreslení jednotlivých dilučních křivek, které zachycují koncentraci látky v závislosti na čase. U 

každého bloku jsou zaznamenány součiny koncentrace a průtoku, které do něj vstupují a poté z něj 

vystupují a také vystupující koncentrace, které se využijí právě k vykreslení dilučních křivek. Před 

spuštěním simulací se v programu Symbolic Toolboxu spustí skript (příloha 1), který v sobě zahrnuje 

data z tab. 1. Poté se spustí Simulink, který vypočte hodnoty koncentrací a vykreslí diluční křivky. 

Křivky se nevykreslují v blocích, které představují zpoždění. 

 



18 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Ukázka složení bloku plícnice 

 Na obr. 10 je zachyceno, z čeho se skládá blok plícnice. Tento úsek modelu představuje 

kompartment M1 a je sestaven pomocí integrodiferenciální rovnice: 

          
 

  
                   

 

 
             (8.3) 

Do plícnice vchází součin koncentrace indikátoru Cd s objemovým průtokem indikátoru Fd a 

součin koncentrace C0 s objemovým průtokem F0, který vystupuje z pravé komory. Zároveň 

z kompartmentu vystupuje součin F1C1, který dále pokračuje do systému plícních kapilár a žil. Tyto 

součiny se v bloku Add (M1) sčítají a odčítají. Z bloku Add vychází signál, který je nejprve násoben 

v Gain, poté integrován a nakonec je násoben konstantou, díky čemuž vznikne výsledný signál bloku. 

Blok také obsahuje Display pro zobrazení vypočtené hodnoty koncentrace a Scope pro vykreslení 

grafu. 

 

Výsledné hodnoty koncentrace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Výstupy vypočtených hodnot koncentrace s aplikací indikátoru do plícnice 
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V obr. 11 jsou zobrazeny výstupy jednotlivých oddílů, u nichž se zobrazuje vypočtená hodnota 

koncentrace. Prvek Scope umožňuje vykreslení jednotlivých grafů. Výstupy koncentrací jednotlivých 

oddílů jsou s modelem propojené prostřednictvím funkce Goto. Na obrázku jsou zachycené hodnoty 

koncentrací při 0 % zkratu. 

8.2.4 Výsledné grafy při aplikaci do plícnice 

Obr. 12: Diluční křivka, oddíl: plícnice, zkrat: 0 %, CO: 100 ml/s, koncentrace: C1, 

 čas aplikace 24 s 

Obr. 13: Diluční křivka, oddíl: plícnice, zkrat: 20 %, CO: 100 ml/s, koncentrace C1, 

čas aplikace 24 s 
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Na obr. 12, obr. 13 jsou zachycené diluční křivky. U prvního je nasimulovaný průběh bez 

zkratu, u druhého je nasimulovaný průběh s 20 % zkratem mezi levou a pravou komorou. Průběh je 

zachycen u plícnice, kdy byl roztok aplikován po dobu 24 s. Na obr. 12 je zobrazena normální diluční 

křivka, kdy v době 14-20 sekund po aplikaci roztoku dochází k plató. Na obr. 13 je křivka vlivem 

zkratu zkreslená, protože dochází k včasné recirkulaci krve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Diluční křivka, oddíl: malé artérie, zkrat: 0 %, CO: 100 ml/s, koncentrace: C5, 

čas aplikace: 24 s 

Obr. 15: Diluční křivka, oddíl: malé artérie, zkrat: 20 %, CO: 100 ml/s, koncentrace C5, 

čas aplikace: 24 s 
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Na obr. 14, obr. 15 jsou zachycené diluční křivky. U prvního je nasimulovaný průběh bez 

zkratu, u druhého je nasimulovaný průběh s 20 % zkratem mezi levou a pravou komorou. Roztok byl 

opět aplikován po dobu 24 s, průběh je zachycen v malé artérii. V prvním případě je vykreslený 

normální průběh křivky, který se liší od křivky na obr. 12. Je to způsobeno místem, kde je průběh 

vykreslen. Při působení levopravého zkratu, který má velikost 20 %, dochází k deformaci křivky na 

obr. 15. U všech simulací se zadanou procentuální hodnotou platí to, že čím větší je hodnota zkratu, 

tím je průběh křivky více změněný. 

8.3 Návrh a realizace kompartmentového modelu se vstupem indikátoru do 

pravé síně 

 Následující schéma je modifikováno ze schématu na obr. 16. Základní rozdíl je v místě podání 

roztoku glukózy, který je zde podáván do pravé síně, jak tomu bývá běžně v praxi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Kompartmentový model KVS s aplikací do pravé síně  

Multikompartmentový model je opět složen z 10 kompartmentů, které představují KVS. 

Levopravý zkrat se projevuje mezi levou a pravou komorou. Díky novému místu vstupu roztoku 
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glukózy bylo potřeba změnit popisy výstupních součinů objemových průtoků a koncentrací, proto se 

tedy změnily i rovnice, které vyjadřují koncentrace v kompartmentech. K největší změně došlo 

v kompartmentech M1 a M7, které představují místo vstupu indikátoru. Ve schématu na obr. 6 se 

roztok aplikuje do M1 a ve schématu na obr. 16 se nově aplikuje do M7. Význam jednotlivých 

kompartmentů a výpočet jejich koncentrací je následovný. 

Kompartment M0 představuje pravou komorou a teče do něj zkratový objem z levé komory. 

Koncentrace glukózy je zde vyjádřena: 

          
 

  
                   
 

 
           (8.16) 

Kompartment M1 představuje plícnici. Je do něj aplikován roztok glukózy, jejíž koncentrace je zde 

vyjádřena: 

             
 

  
                    
 

 
                (8.17) 

Kompartment Dp představuje plícní kapiláry a žíly. Koncentrace glukózy jde zde vyjádřena: 

                          (8.18) 

Kompartment M2 představuje levou síň. Koncentrace glukózy je zde vyjádřena:  

                
 

  
                    
 

 
               (8.19) 

Kompartment M3 představuje levou komoru. Dochází v něm ke zkratovému defektu. Koncentrace 

glukózy je zde vyjádřena: 

                     
 

  
                           
 

 
   (8.20) 

Kompartment M4 představuje aortu (srdečnici) a koncentrace glukózy je zde vyjádřena: 

                
 

  
                    
 

 
    (8.21) 

Kompartment M5 představuje malé arterie a koncentrace glukózy je zde vyjádřena: 

                 
 

  
                    
 

 
    (8.22) 

Kompartment Ds představuje kapilární a žilní systém. Koncentrace glukózy je zde vyjádřena: 

                         (8.23) 

Kompartment M6 představuje žilní systém a koncentrace glukózy je zde vyjádřena: 

                       
 

  
                    
 

 
   (8.24) 

Kompartment M7 představuje pravou síň a koncentrace je zde vyjádřena: 

               
 

  
                         
 

 
  (8.25) 
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V modelu došlo také ke změně rovnic, které znázorňují míchání objemových průtoků v pravé 

síni, levé komoře a pravé komoře. Rovnice objemových průtoků se změnily následovně: 

Objemový průtok zkratu FVSD vycházející z kompartmentu M3 směrem k pravé komoře je 

vyjádřen rozdílem mezi objemovým průtokem F0 vycházejícího z kompartmentu M2 a objemovým 

průtokem FS, který vychází z kompartmentu M3 a pokračuje do kompartmentu M4. 

                                         (8.26) 

Objemový průtok F7 vycházející z kompartmentu M7 se vyjádřen součtem objemového průtoku 

Fd indikátoru a objemového průtoku FS, vycházejícího z kompartmentu M6. 

                          (8.27) 

Objemový průtok F0 vycházející z kompartmentu M0 je vyjádřen součtem objemového průtoku 

F7 vycházejícího z kompartmentu M7 a objemového průtoku FVSD vycházejícího z kompartmentu M3. 

                          (8.28) 

8.3.1 Ustálený stav koncentrace indikátoru vstřiknutého do pravé síně 

 Hodnoty ustálených stavů koncentrací indikátoru v jednotlivých kompartmentech jsou opět 

vypočteny prostřednictvím kódu v programu Matlab&Simulink (příloha 4). Jednotlivé hodnoty pro 

výpočet jsou využity z tab. 1. I zde je možné vypočítat na základě uvedené ustálené hodnoty 

procentuální hodnotu zkratu a naopak. Tohoto poznatku se později využije pro ověření správnosti 

modifikovaného modelu. Vztah pro výpočet v sobě zahrnuje následující matice: 

                                     (8.29) 
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8.3.2 Vykreslení závislosti koncentrace 

 Zde se využije stejného postupu jako při vstupu indikátoru do plícnice s tím rozdílem, že se 

zde indikátor vstřikuje do pravé síně. Výpočet proběhne pomoci kódu v Matlab&Simulink (příloha 4). 

Doba aplikace roztoku je 24 sekund. Jedná o obecný analytický výpočet, proto je důležité, aby byl 

nadefinovaný obor hodnot, který je v rozmezí od 0 do 100 %. V tomto rozsahu je platnost grafu. Je 

možné vypočítat hodnotu zkratu či hodnotu ustálené koncentrace. Při nastaveném zkratu, jehož 

hodnota je 20 %, je vypočtená hodnota ustálené koncentrace glukózy 5,25 mmol/l.  Pokud se zadá 

hodnota ustálené koncentrace 5,25 mmol/l, zkrat vyjde 20 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Graf závislosti koncentrace na zkratu s aplikací do pravé síně 
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Při porovnání výsledků, kdy se podal indikátor 10%-tního roztoku glukózy nejprve do plícnice 

na obr. 7 a poté do pravé síně na obr. 17, je možné vidět, že grafy, které vyjadřují závislost 

koncentrace na zkratu, jsou v podstatě stejné. Rozdíl se vyskytuje ve vypočtených hodnotách 

koncentrací látky pomocí hodnoty zkratu. Při podání do plícnice se získá hodnota 6,9844 mmol/l a při 

podání do pravé síně se získá hodnota 5,25 mmol/l, je to způsobeno rozdílným místem podání. Na 

základě získaných hodnot ustálených koncentrací je možné vypočítat hodnotu zkratu, která by vyšla 

20 %. 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Úsek modelu při aplikaci indikátoru 

Tento úsek je stejný jako v případě modelu, kdy se indikátor podává do plícnice na obr. 8.  

Obr. 19: Blokové schéma vytvořeno v Simulinku s aplikací indikátoru do pravé síně 

 Matematický model, který je vytvořen v Simulinku byl sestaven podle 

multikompartmentového modelu z obr. 16. Vstupním blokem je zde pravá síň, kde se aplikuje roztok 
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glukózy, proto na ni navazuje vstupní blok, který je zobrazen na obr. 18. V jednotlivých blocích je 

vypočtena hodnota koncentrace glukózy v krvi pomocí integrodiferenciálních rovnic. Na základě 

těchto výpočtů dochází k vykreslení dilučních křivek. U každého oddílu jsou zaznamenány součiny 

koncentrace a objemového průtoku, které do kompartmentu vstupují a poté vystupují, a také 

vystupující koncentrace roztoku v krvi. I v tomto případě se před spuštěním simulací v programu 

Symbolic Toolboxu spustí skript (příloha 1), který v sobě zahrnuje data z tab. 1. Poté se spustí 

Simulink, který vypočte hodnoty koncentrací a vykreslí diluční křivky. Křivky se nevykreslují 

v blocích představujících zpoždění. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Ukázka složení bloku plícnice 

Na obr. 20 vidíme, z čeho se skládá blok plícnice. Tento úsek modelu představuje kompartment 

M1 a je sestaven pomocí integrodiferenciální rovnice: 

              
 

  
                    
 

 
                (8.17) 

 

Ve srovnání s blokem plícnice v modelu se vstupem indikátoru do plícnice na obr. 10 je zde 

rozdíl. Už zde nedochází ke vstupu součinu objemového průtoku indikátoru Fd s koncentrací Cd 

indikátoru. Je to z toho důvodu, že je zde indikátor aplikován do pravé síně, proto je zmíněný součin 

vstupem právě až v bloku pravé síně. Do bloku plícnice vstupuje součin koncentrace C0 s objemovým 

průtokem F0 vystupující z pravé komory. Vystupuje z něj součin F0C1, který dále pokračuje do bloku 

plícních kapilár a žil. Zmíněné součiny se v bloku Add (M1) sčítají a odčítají. Z bloku Add vychází 

signál, který je nejprve násoben v Gain, poté integrován a nakonec jen násoben konstantou, díky 

čemuž vznikne výsledný signál bloku plícnice. Blok také obsahuje Display pro zobrazení vypočtené 

hodnoty koncentrace a Scope pro vykreslení grafu. 
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Obr. 21: Výstupy vypočtených hodnot koncentrace s aplikací indikátoru do pravé síně 

V obr. 21 jsou zobrazeny výstupy jednotlivých oddílů, u nichž se zobrazuje vypočtená hodnota 

koncentrace. Prvek Scope umožňuje vykreslení jednotlivých grafů. Výstupy koncentrací jednotlivých 

oddílů jsou s modelem spojeny funkcí Goto. Na obrázku jsou zachycené hodnoty koncentrace při 0 % 

zkratu. 
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8.3.3 Výsledné grafy při aplikaci do pravé síně 

Obr. 22: Diluční křivka, oddíl: plícnice, zkrat: 0 %, CO: 100 ml/s, koncentrace: C1, 

čas aplikace 24 s 

 Obr. 23: Diluční křivka, oddíl: plícnice, zkrat: 20 %, CO: 100 ml/s, koncentrace: C1, 

čas aplikace 24 s 

Pro srovnání působení LP zkratu se vykreslily 2 grafy, které zachycují diluční křivku v oblasti 

plícnice, přičemž roztok byl zde aplikován do pravé síně po dobu 24 s. V grafu na obr. 22 je vidět 

normální průběh diluční křivky, který není ovlivněn působením zkratu. Průběh je lehce odlišný od 

průběhu obr. 12, kde byl roztok podán do plícnice. Tento rozdíl je způsoben místem aplikace roztoku.  

obr. 23 je znázorněn průběh křivky, kdy byl nastaven levopravý zkrat na 20 %. Průběh je odlišný od 

průběhu, kdy byl nastavený zkrat na 0 %. Došlo zde k včasné recirkulaci krve díky zkratu.  
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8.4 Ověření modelu při podání roztoku do pravé síně 

Tab. 2: Naměřené hodnoty pro výpočet zkratu 

Pacient Hb % zkratu GPS GAP COAP CO 

A 105 60,6 6,40 14,50 4,00 6,43 

B 135 66,7 11,8 17,8 5,37 8,95 

C 118 37,6 4,4 12,85 3,85 5,30 

D 156 47,6 6,5 16,9 3,10 4,58 

E 120 66,4 6,1 13,5 4,39 7,30 

Tab. 3: Naměřené hodnoty pro výpočet srdečního výdeje 

 

Tab. 2 a tab. 3 byly dodány od pana MUDr. Jurka, který hodnoty v tabulce získal měřením na 

pacientech, u kterých se vyskytoval levopravý zkrat. Na základě hodnot z tab. 2 vypočítal procentuální 

hodnotu zkratu dle následující rovnice: 

              
                  

             
 

                 

              
          (8.30) 

Hodnoty v tabulce č. 3 slouží pro výpočet srdečního výdeje, který se vypočítá podle následující 

rovnice: 

                
         

       
 

               

          
             (8.31) 

Pro ověření modelu je důležité zadat hodnotu srdečního výdeje v ml/s, proto je nutné hodnotu 

přepočítat dle následující rovnice: 

           
       

       
 

          

          
              (8.32) 

Rovnice i s výpočtem jsou uvedeny jako příklad výpočtu zkratu a srdečního výdeje u pacienta 

A. Tyto vypočtené hodnoty se dále využijí pro ověření modelu v Simulinku, kde se vykreslí průběh 

diluční křivky i s vyskytujícím se LP zkratem. Změřené a vypočtené hodnoty se využijí i pro ověření 

správnosti modelu. 

 

 

Pacient paO2 SATaO2 CaO2 SATO2AP CvO2AP pvO2PS SATO2PS CvO2PS 

A 10,81 0,972 139,28 0,836 119,00 3,94 0,618 87,87 

B 8,17 0,923 168,87 0,842 153,54 4,63 0,677 123,55 

C 10,98 0,978 157,20 0,853 136,54 5,99 0,776 124,10 

D 11,24 0,968 204,97 0,791 166,65 4,28 0,626 131,86 

E 11,11 0,962 157,28 0,872 141,87 4,9 0,686 111,45 
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Obr. 24: Diluční křivka v plícnici, zkrat: 0 %, CO: 66,7 ml/s, čas aplikace: 2 s 

 Obr. 25: Diluční křivka v plícnici, zkrat: 60.6 %, CO: 66,7 ml/s, čas aplikace: 2 s 

Pro porovnání dilučních křivek se zkratem a bez zkratu se využila vypočtená hodnota zkratu z 

tab. 3 a vypočtená hodnota srdečního výdeje 66,7 ml/s. Na obr. 24 je zachycena diluční křivka 

v plícnici, kdy se levopravý zkrat nepředpokládá. Jeho hodnota je tedy nastavena na 0 %. Jedná se o 

typický tvar diluční křivky, kde se projeví i plató křivky a to přibližně mezi 14-20 sekundami po 

dosažení maxima (zaznačeno červenou šipkou). Pro srovnání se nasimuloval 60,6 % zkrat mezi levou 

a pravou komorou, který je zachycen na  obr. 25. Na průběhu je vidět recirkulační vlna, která vzniká 
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prouděním krve z levé komory do pravé. Plató křivky už zde chybí. Celkově je průběh dost odlišný od 

průběhu bez zkratu. Při obou vykresleních byl nastaven čas na 2 sekundy, tento čas se nastaví 

v Simulinku v prvku Transport Delay. 

Následně se ověří funkčnost modelu. Do skriptu se nastaví hodnota zkratu na 0 %, minutový 

srdeční výdej je nastaven na 66,7 ml/s, časové zpoždění je nastaveno na 24 s a hodnota koncentrace 

před podáním roztoku je nastavena na 10 mmol/l. Potřebné hodnoty pro vykreslení a kontrolu modelu 

byly převzaty z tab. 3 u pacienta A.  

Obr. 26: Diluční křivka v plícnici pro ověření správnosti modelu 

Po spuštění se vygenerovala diluční křivka v plícnici, na niž se ověří správnost modelu. Před 

podáním roztoku (do 100. sekundy) odpovídá hodnota koncentrace přibližně 6,5 mmol/l. V čase 100 

sekund se začal podávat roztok glukózy. V čase mezi 14-20 sekundami po aplikování roztoku, tedy 

kolem 114-120 s, dochází k plató, kdy hodnota koncentrace odpovídá přibližně 14,5 mmol/l (červená 

šipka). První hodnota koncentrace glukózy v krvi odečtená v grafu odpovídá hodnotě GAP před 

podáním roztoku u pacienta A. Druhá hodnota koncentrace glukózy v krvi odečtená v grafu odpovídá 

hodnotě GPS po podání roztoku u pacienta A. Z čehož plyne, že model funguje správně. Při ověřování 

modelu není důležité zadávat hodnotu zkratu. Předpokládá se totiž, že se vliv zkratu nestihne projevit 

v rozmezí 14-20 sekund, kdy dochází k plató křivky. 
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9. Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala měřením srdečního výdeje pomocí diluce glukózy. 

Vzhledem k tomu, že je srdeční výdej ve velmi úzkém vztahu k levopravému zkratu, zaměřila jsem se 

především na výpočet a vykreslení zkratu na základě zadané hodnoty srdečního výdeje. Pro ověření 

vlivu LP zkratu na výkon srdce jsem vytvořila dynamický model. Pomocí zmíněné metody se do 

krevního oběhu podává roztok glukózy. Pro zobrazení dilučních křivek jsem využila hodnoty 

koncentrace glukózy v jednotlivých částech kardiovaskulárního systému. Na průbězích dilučních 

křivek jsem porovnala, jak velký vliv může mít LP zkrat. Nasimulovala jsem diluční křivky bez zkratu 

a s působením zkratu na obou modelech, kdy se poprvé indikátor aplikoval do plícnice a poté do pravé 

síně. V porovnaných grafech byly tyto průběhy odlišné, což je způsobené tím, že díky LP zkratu 

dochází k včasné recirkulaci krve a na průběhu grafu se poté neprojeví plató křivky. Pro porovnání 

těchto grafů jsem využila zadané hodnoty z literatury [11] a dobu aplikace indikátoru jsem nastavila 

na 24 sekund tak, aby korespondovala s reálně provedenými měřeními. Také jsem nasimulovala vliv 

vypočtené hodnoty zkratu, kdy jsem zadala i vypočtenou hodnotu srdečního výdeje u pacienta A. 

Poté jsem ověřila správnost modelu, v němž se indikátor aplikoval do pravé síně. Pro ověření 

jsem využila hodnotu srdečního výdeje a hodnoty koncentrací, které byly změřené na pacientech, u 

nichž se vyskytoval LP zkrat. Jako příklad jsem využila hodnoty od pacienta A. Díky zadané hodnotě 

srdečního výdeje jsem z nasimulovaného grafu odečetla hodnoty koncentrace před a po podání 

roztoku, které odpovídaly změřeným hodnotám u pacienta A, což svědčí o správnosti modelu.  

Při simulaci ustálených hodnot definovaných veličin jsem vykreslila pomoci statického modelu 

závislost koncentrace na zkratu. Z grafu je možné vidět, že se při zvětšující hodnotě zkratu zvětšuje i 

hodnota koncentrace glukózy. Díky výpočtům k vykreslení této závislosti, kdy je zadaná hodnota 

zkratu, je možné získat ustálenou hodnotu koncentrace. Pokud znám hodnotu ustálené koncentrace je 

možnost vypočítat procentuální hodnotu zkratu, což je ověřené i v simulacích ve statickém modelu, 

jak u plícnice tak u pravé síně. 
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Příloha 1 

 

clear all; 

  

Fvsd=0; % výdej LP zkratu 

F1=100; % srdeční výdej [ml/sec] 

  

% míchání jednotlivých průtoků 

Fs=F1-Fvsd; 

Fd=1; 

F0=F1-Fd; 

  

% převzaté hodnoty z tab. 1 

V0=125; % objem v pravé komoře 

V1=250; % objem v plícní tepně 

V2=125; % objem v levé síni 

V3=125; % objem v levé komoře 

V4=750; % objem v aortě, velkých tepnách 

V5=200; % objem v malých artériích 

V6=1000; % objem v systému žil 

V7=125; % objem v pravé síni 

Vp=500;Vs=800; % Vp - objem v plícních kapilárách a žílách, Vs 

-  objem v systému kapilár a malých žil 

  

Cpoc=5;    %5 mmol/l   - normalni hodnota koncentrace 

Cd=555;    %555 mmol/l   - 10 procentni roztok glukozy 

Tp=Vp/F1; % zpoždění v plícním systému 

Ts=Vs/F1; % zpoždění v celkovém systému 

  

C00=Cpoc;C10=Cpoc;C20=Cpoc;C30=Cpoc;C40=Cpoc;C50=Cpoc;C60=Cpoc

;C70=Cpoc; 

  

% vykreslení grafu po spuštění v Simulinku: 

t = C1(:,1); 

g1 = figure; 

set(g1,'numbertitle','off','name','Koncentrace glukózy') 

plot(t,C1(:,2)) 

xlabel('Čas [s]');  

ylabel('Koncentrace [mmol/l]'); 

title('Koncentrace glukózy v krvi'); 

grid on; 
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Příloha 2 

clear all,close all,clc 

tic 

%ustaleny stav 

syms s Tp Ts Vp Vs V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V0 F0 F1 Fvsd Fs Fd 

LFd LFdCd 

syms Cp0 Cs0 C10 C20 C30 C40 C50 C60 C70 C00 

syms Cp C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% zadani %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

Fd_konst=1;t1=80;t2=104;   %zaciname vstrikovat v case 80 

sekund, vstrikavame po dobu 24 sekundy roztok 10 procent 

glukozy, tj. 555 

roztok_koncentrace=555; 

  

  

Fd_value=Fd_konst*(1/s*exp(-t1*s)-1/s*exp(-t2*s)); 

  

Cpoc=5; % pocatecni hodnota koncentrace 

U=roztok_koncentrace*Fd_value; 

  

x0=[C10;C20;C30;C40;C50;C60;C70;C00]; 

C10_value=Cpoc; 

C20_value=Cpoc; 

C30_value=Cpoc; 

C40_value=Cpoc; 

C50_value=Cpoc;  

C60_value=Cpoc; 

C70_value=Cpoc; 

C00_value=Cpoc; 

Cp0_value=0; 

Cs0_value=0; 

% hodnoty přebrané z tabulky 1 

V0_value=125; 

V1_value=250; 

V2_value=125; 

V3_value=125; 

V4_value=750; 

V5_value=200; 

V6_value=1000; 

V7_value=125; 

Vp_value=500; 

Vs_value=800; 

  

srdecni_vydej=100;   %zadani srdecniho vydeje 

VSD_procenta=20; %hodnota zkratu v procentech z prutoku F1 

(srdecniho vydeje) 



IV 

 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% zadani %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

F1_value=srdecni_vydej/s;   %obraz hodnoty srdecniho vydeje 

Fvsd_value=VSD_procenta/100*F1_value; %obraz zkratu, aktualne 

20% ze 100,tj 20 

F0_value=F1_value-Fd_value; 

Fs_value=F1_value-Fvsd_value; 

Tp=Vp/F1; 

Ts=Vs/F1; 

A=[-F1/V1/s 0 0 0 0 0 0 0 0 F0/V1/s;... 

   exp(-Tp*s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0;... 

   0 F1/V2/s -F1/V2/s 0 0 0 0 0 0 0;... 

   0 0 F1/V3/s (-Fvsd-Fs)/V3/s 0 0 0 0 0 0;... 

   0 0 0 Fs/V4/s -Fs/V4/s 0 0 0 0 0;... 

   0 0 0 0 Fs/V5/s -Fs/V5/s 0 0 0 0;... 

   0 0 0 0 0 exp(-Ts*s) 0 0 0 0;... 

   0 0 0 0 0 0 Fs/V6/s -Fs/V6/s 0 0;... 

   0 0 0 0 0 0 0 Fs/V7/s -Fs/V7/s 0;... 

   0 0 0 Fvsd/V0/s 0 0 0 0 Fs/V0/s -F0/V0/s]; 

  

b=[U/V1/s+C10;Cp0;C20;C30;C40;C50;Cs0;C60;C70;C00]; 

I=eye(size(A)); 

C=inv(I-A)*b; 

  

c_ust_pokus_bezFvsd=subs(C,{Cs0,Cp0,Vp,Vs,Fs,F1,F0,C10,C20,C30

,C40,C50,C60,C70,C00,V0,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7},{Cs0_value/s,Cp0

_value/s,Vp_value,Vs_value,Fs_value,F1_value,F0_value,C10_valu

e/s,C20_value/s,C30_value/s,C40_value/s,C50_value/s,C60_value/

s,C70_value/s,C00_value/s,V0_value,V1_value,V2_value,V3_value,

V4_value,V5_value,V6_value,V7_value}); 

  

%ZNAM ZKRAT, CHCI SPOCIST USTALENOU HODNOTU 

c_ust=subs(c_ust_pokus_bezFvsd,Fvsd,Fvsd_value); 

c_ust_value=limit(s*c_ust,s,0); 

vpa(c_ust_value,7) 

  

%ZNAM USTALENOU HODNOTU, CHCI SPOCIST ZKRAT 

ustalena_koncentrace=6.9844; % hodnota se zadá z vypočtené 

ustálené hodnoty 

syms ust 

zkrat_obraz=solve(c_ust_pokus_bezFvsd(1)-ust/s,Fvsd); 

ustalena_hodnota_sym=limit(s*zkrat_obraz,s,0); 

ezplot(ustalena_hodnota_sym,[5.8 10.8]),xlabel('ustálená 

koncentrace [mmol/l]'),ylabel('zkrat 

[%]'),grid,title('Závislost koncentrace na zkratu') 

zkrat=subs(ustalena_hodnota_sym,ust,ustalena_koncentrace) 

toc 

 



V 

 

Příloha 3 

clear all; 

  

Fvsd=0; % zadaná hodnota zkratu 

F0=100; % zadaná hodnota srdečního výdeje, pro ověření se 

zadává hodnota 66.7 

  

% míchání jednotlivých průtoků 

Fs=F0-Fvsd 

Fd=1 

F7=Fs+Fd 

  

% převzaté hodnoty z tab. 1 

V0=125; % objem v pravé komoře 

V1=250; % objem v plícní tepně 

V2=125; % objem v levé síni 

V3=125; % objem v levé komoře 

V4=750; % objem v aortě, velkých tepnách 

V5=200; % objem v malých artériích 

V6=1000; % objem v systému žil 

V7=125; % objem v pravé síni 

Vp=500;Vs=800; % Vp - objem v plícních kapilárách a žílách, Vs 

-  objem v systému kapilár a malých žil 

  

Cpoc=5;    % normalni hodnota koncentrace, která může mít 

zadanou hodnotu z tabulky 3 

Cd=555;    %555 mmol/l   - 10 procentni roztok glukozy 

Tp=Vp/F0 % zpoždění v plícním systému 

Ts=Vs/F0 % zpoždění v celkovém systému 

  

C00=Cpoc;C10=Cpoc;C20=Cpoc;C30=Cpoc;C40=Cpoc;C50=Cpoc;C60=Cpoc

;C70=Cpoc; 

  

% vykreslení grafu po spuštění v Simulinku: 

t = C1(:,1); 

g1 = figure; 

set(g1,'numbertitle','off','name','Koncentrace glukózy') 

plot(t,C1(:,2)) 

xlabel('Čas [s]');  

ylabel('Koncentrace [mmol/l]'); 

title('Koncentrace glukózy v krvi'); 

grid on; 

 

   



VI 

 

Příloha 4 

clear all,close all,clc 

tic 

%ustaleny stav 

syms s Tp Ts Vp Vs V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V0 F0 F7 Fvsd Fs Fd 

LFd LFdCd 

syms Cp0 Cs0 C10 C20 C30 C40 C50 C60 C70 C00 

syms Cp C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%zadani 

  

Fd_konst=1;t1=80;t2=104;   %zaciname vstrikovat v case 80 

sekund, vstrikavame 1 ml podobu 2 sekundy roztok 10 procent 

glukozy, tj. 555 

roztok_koncentrace=555; 

  

Fd_value=Fd_konst*(1/s*exp(-t1*s)-1/s*exp(-t2*s)); 

  

Cpoc=5; % počáteční hodnota koncentrace 

U=roztok_koncentrace*Fd_value; 

x0=[C10;C20;C30;C40;C50;C60;C70;C00]; 

C10_value=Cpoc; 

C20_value=Cpoc; 

C30_value=Cpoc; 

C40_value=Cpoc; 

C50_value=Cpoc; 

C60_value=Cpoc; 

C70_value=Cpoc; 

C00_value=Cpoc; 

Cp0_value=0; 

Cs0_value=0; 

% hodnoty přebrané z tabulky 1 

V0_value=125; 

V1_value=250; 

V2_value=125; 

V3_value=125; 

V4_value=750; 

V5_value=200; 

V6_value=1000; 

V7_value=125; 

Vp_value=500; 

Vs_value=800; 

  

srdecni_vydej=100;   %zadani srdecniho vydeje 

VSD_procenta=20; %hodnota zkratu v procentech z prutoku F0 

(srdecniho vydeje) 

  

 



VII 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%zadani 

F0_value=srdecni_vydej/s;   %obraz hodnoty srdecniho vydeje 

Fvsd_value=VSD_procenta/100*F0_value;   %obraz zkratu  , 

aktualne 20% ze 100,tj 20 

Fs_value=F0_value-Fvsd_value; 

F7_value=Fs_value+Fd_value; 

Tp=Vp/F0; 

Ts=Vs/F0; 

A=[-F0/V1/s 0 0 0 0 0 0 0 0 F0/V1/s;... 

   exp(-Tp*s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0;... 

   0 F0/V2/s -F0/V2/s 0 0 0 0 0 0 0;... 

   0 0 F0/V3/s (-Fvsd-Fs)/V3/s 0 0 0 0 0 0;... 

   0 0 0 Fs/V4/s -Fs/V4/s 0 0 0 0 0;... 

   0 0 0 0 Fs/V5/s -Fs/V5/s 0 0 0 0;... 

   0 0 0 0 0 exp(-Ts*s) 0 0 0 0;... 

   0 0 0 0 0 0 Fs/V6/s -Fs/V6/s 0 0;... 

   0 0 0 0 0 0 0 Fs/V7/s -F7/V7/s 0;... 

   0 0 0 Fvsd/V0/s 0 0 0 0 F7/V0/s -F0/V0/s]; 

  

%b=[U/V1/s+C10;Cp0;C20;C30;C40;C50;Cs0;C60;C70;C00]; 

b=[C10;Cp0;C20;C30;C40;C50;Cs0;C60;U/V1/s+C70;C00]; 

I=eye(size(A)); 

C=inv(I-A)*b; 

  

c_ust_pokus_bezFvsd=subs(C,{Cs0,Cp0,Vp,Vs,Fs,F0,F7,C10,C20,C30

,C40,C50,C60,C70,C00,V0,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7},{Cs0_value/s,Cp0

_value/s,Vp_value,Vs_value,Fs_value,F0_value,F7_value,C10_valu

e/s,C20_value/s,C30_value/s,C40_value/s,C50_value/s,C60_value/

s,C70_value/s,C00_value/s,V0_value,V1_value,V2_value,V3_value,

V4_value,V5_value,V6_value,V7_value}); 

  

%ZNAM ZKRAT, CHCI SPOCIST USTALENOU HODNOTU 

c_ust=subs(c_ust_pokus_bezFvsd,Fvsd,Fvsd_value); 

c_ust_value=limit(s*c_ust,s,0); 

vpa(c_ust_value,7) 

  

%ZNAM USTALENOU HODNOTU, CHCI SPOCIST ZKRAT 

ustalena_koncentrace=5.25; % zadává se vypočtená ustálená 

hodnota 

syms ust 

zkrat_obraz=solve(c_ust_pokus_bezFvsd(1)-ust/s,Fvsd); 

ustalena_hodnota_sym=limit(s*zkrat_obraz,s,0); 

ezplot(ustalena_hodnota_sym,[4.3 8.5]),xlabel('ustálena 

koncentrace [mmol/l]'),ylabel('zkrat 

[%]'),grid,title('Závislost koncentrace na zkratu') 

zkrat=subs(ustalena_hodnota_sym,ust,ustalena_koncentrace) 

toc 
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