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ABSTRAKT 

Předmětem této bakalářské práce je návrh simulátoru jednodutinového 

kardiostimulátoru jeho naprogramování v prostředí LabVIEW. V rámci tohoto řešení je nutno 

seznámit se s problematikou elektrofyziologie a patoelektrofyziologie srdce a indikací 

k implantaci kardiostimulátoru. Dále je rozvedena otázka konstrukce a naprogramování 

kardiostimulátoru. Práce je završena simulačním programem 1D kardiostimulátoru 

v programovém prostředí LabVIEW. 
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ABSTRACT 

The subject of my bachelor thesis is the design of a single chamber pacemaker 

simulator. In this approach it is necessary to be familiar with the problems of hearth 

electrophysiology and pathophysiology and also with the indication to the pacemaker 

implantation. Further the question of the pacemaker design and programming is introduced 

and enlarged. The work is completed by the pacemaker 1D simulation program in LabVIEW. 
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Úvod 

Toto téma bakalářské práce jsem si vybrala, protože mě otázka kardiostimulace velice 

zajímá a zároveň se jedná o velice rozšířenou metodu, díky níž má mnoho pacientů možnost 

prožít aktivně svůj život i se srdeční vadou či po prodělané nemoci. 

Samotná práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na srdce jako orgán a 

převodní systém srdeční včetně patologické stránky. Patofyziologie srdce je velice rozmanitá, 

jedná se však o důležitou součást pro pochopení a přiblížení problematiky kardiostimulátorů. 

V práci zmiňuji důležité arytmie, možnosti a druhy stimulace, situace, kdy je stimulace možná 

a kdy už je nepostradatelná. 

Druhá část přibližuje problematiku kardiostimulátorů, indikace k implantaci. Dále je  

v práci rozebraná technická stránka kardiostimulátorů, jejich historický vývoj, druhy a 

důležité části kardiostimulátoru. Jsou zde popsané druhy elektrod, bloková schémata 

stimulátorů, možnosti napájení a elektronika. Je též zmíněno naprogramování pro individuální 

potřeby pacientů. V teoretické části je zároveň popsáno i programové prostředí LabVIEW, 

v němž je program simulován. Následuje popis uživatelského prostředí, úpravy vstupního 

signálu pacienta a rozpoznání, zda je signál v pořádku. Dalším bodem  této práce je vlastní 

zpracování signálů - popis prahování, filtrace horní, dolní a pásmovou propusti. 

Třetí část je již praktická a obsahuje samotný program nasimulovaný v prostředí 

LabVIEW. Pro zpracování praktické části jsem vycházela z programu (Borovičková – Návrh 

kardiostimulátoru typu On demand v LabVIEW), který se věnuje zejména jednotlivým 

druhům detekce QRS komplexu a následné stimulaci. Cílem mé práce je program rozšířit a 

zejména ho v celkovém měřítku přepracovat tak, aby věrohodně a plnohodnotně simuloval 

funkci reálného kardiostimulátoru. 

Celkovým přínosem této práce je využití simulátoru pro výukové a demonstrační účely, 

možnost sledování vlivu nastavení parametrů kardiostimulátoru na vlastní stimulační proces a 

případné sledování nežádoucích vlastností současné technologie a jejich vlivů na pacienta. 
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1. Srdce 

Srdce je dutý svalový nepárový orgán uložený v mediastinu, fungující jako kontinuálně 

pracující pumpa. Srdce zajišťuje rozšíření výživy a výměnu látek ve všech tkáních po celém 

těle. Celková poloha srdce je proměnlivá a individuální. Závisí na dýchání, tvaru hrudníku, 

pohybu a dalších faktorech. Horní část srdeční označujeme jako bázi a odstupují z ní cévy, 

zatímco dolní část označujeme jako hrot srdeční. Hmotnost je též individuální. Liší se u žen a 

mužů, sportovců, lidí netrénovaných a hypertoniků. Obecně se udává hmotnost v rozmezí 

230-240 g. 

 

     1.1 Obrázek - Obraz srdce a jeho umístění 

 

 

 

       1.2 Obrázek - Projekce srdce 
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1.1 Anatomie 

Stěna srdeční je tvořena ze tří vrstev. Vnější obal srdce je nazýván epikard a tvoří 

viscerální list perikardu. V oblasti subepikardu procházejí koronární tepny. Další vrstvou 

srdce je myokard neboli srdeční sval. Tvoří ho příčně pruhovaná svalovina. Základní stavební 

jednotkou je kardiomyocyt. Též se zde nachází i buňky převodního systému srdečního. 

Inervace vychází z autonomního nervového systému. 

Srdce má mnoho funkcí, tyto funkce se ovšem mohou uplatnit pouze za předpokladu, že 

krev cirkuluje a dostává se v dostatečném množství a v daných fyziologických parametrech 

do všech tkání. Navíc musí být respektována skutečnost, že ne všechny tkáně vykazují stejný 

stupeň metabolismu, stejnou energetickou potřebu, a to navíc i v různém časovém průběhu. 

Všechny tyto požadavky splňuje kardiovaskulární systém, tj. systém, ve kterém se nachází 

hnací jednotka (srdce), a velmi složitý cévní systém. 

Vlastní čerpací funkce srdce je výsledkem pravidelného střídání kontrakce srdečního 

svalu (systola) a následného ochabnutí (diastola). Během diastoly se srdce plní krví, během 

systoly dochází k jejímu vypuzení. Z komor se krev vypuzuje pod tlakem do velkých tepen. 

Aortou do velkého oběhu a plicnicí do malého oběhu. Pravá komora vypuzuje krev do 

nízkotlakého řečiště malého oběhu, jehož smyslem je okysličení krve a eliminace oxidu 

uhličitého v plicích. 

 

 

    1.3 Obrázek - Stavba stěny srdce 
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   1.4 Obrázek – Schéma srdečního oběhu 

 

 

1.2 Srdeční automacie 

Vzruchovou aktivitu, vedoucí k pravidelnému střídání systoly a diastoly si srdce vytváří 

samo v tzv. převodním systému srdečním. Jde o specializovanou svalovou tkáň schopnou 

tvořit a vést vzruchy. Patří k ní sinoatriální (primární) a atrioventrikulární (sekundární) uzlík – 

oba jsou ve stěně pravé síně, Hisův svazek, který spojuje elektricky síně a komory, a ve stěně 

komor potom Tawarova raménka a Purkyňova vlákna. Myokard, který vykonává vlastní 

kontrakci, se nazývá pracovní. 
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Sinoatriální uzlík je pro srdce pacemakerem (udavatelem rytmu, tj. „krokoměrem“). 

Leží v pravé síni v blízkosti ústí horní duté žíly. Zde dochází ke spontánní elektrické aktivitě 

v nejrychlejší frekvenci, která tak udává rytmus srdeční činnosti. Je to tzv. sinusový rytmus. 

Vzruchy se ze sinoatriálního uzlíku šíří po svalovině síní do atrioventrikulárního uzlíku, který 

se nachází pod endokardem na spodině pravé komory v blízkosti septa. Odtud se vzruchová 

aktivita šíří na komory jen cestou Hisova svazku v mezikomorovém přepážce (chlopenní 

aparát mezi síněmi a komorami je tvořen vazivovým skeletem, který je nevodivý). Hisův 

svazek se v mezikomorové přepážce dělí na dvě Tawarova raménka (pravé a levé), která se po 

otočení v srdečním apexu (hrotu) větví na Purkyňova vlákna směřující stěnou komory k jejich 

bázím. 

 

                                           1.5 Obrázek - Převodní Systém Srdeční 
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Tento převodní systém zajišťuje vytvoření impulzu v primárním uzlíku, odkud se šíří po 

převodním systému do celého myokardu a vede ke kontrakci (systole). Přitom srdce vykazuje 

několik velmi důležitých vlastností: 

 Systola nastává pouze tehdy, je-li stimulace (impulz) dostatečně silná (prahová). 

Srdce pak odpovídá jako celek. Je-li impulz slabší (podprahový), srdce 

neodpovídá vůbec. Řídí se zákonem „vše nebo nic“. 

 Aktivita převodního systému, ale i kontrakce myokardu jsou příčinně spojeny 

s elektrickými fenomény. Výsledek této činnosti a tohoto jevu  je skutečnost, že 

můžeme snímat tzv. elektrokardiogram, což je dnes naprosto neodmyslitelná 

diagnostická metodika moderní medicíny. 

 Platí, že čím více se srdce naplní (do určité meze), tím větší bude síla kontrakce 

(autoregulační srdeční mechanizmus, tzv. Starlingův zákon). 

 Systola síní předchází systole komor, což má význam pro plnění komor během 

diastoly, ale především pro správný časový průběh srdeční revoluce. 

 Srdce je inervováno vegetativním srdečním systémem (sympatikus a 

parasympatikus). Tato inervace má schopnost ovlivnit rytmus (frekvenci) srdeční 

činnosti, sílu stahů a tedy i velikost systolického krevního tlaku a rychlost 

proudu krve ve velkých tepnách. Na periferii je jím regulován tzv. periferní 

odpor a prokrvení jednotlivých oblastí a tkání podle aktuání situace a potřeby. 

Sympatikus má stimulační účinek na srdce, parasympatikus tlumivý.                   

Předpokladem srdeční aktivity je srdeční fenomén, kterému říkáme klidový 

membránový potenciál. Jeho hodnota je asi –70 až -90 mV . Je to dáno především 

nerovnoměrným rozložením iontů uvnitř a vně buňky. Vnitřek buňky vykazuje vůči vnějšku 

(tj. vůči povrchu buňky) elektronegativitu. Hlavním intracelulárním iontem buňky je draslík a 

jeho koncentrace je uvnitř buňky přibližně 30x větší než vně. Naopak hlavním 

extracelulárním kationtem je sodík. Propustnost membrány buňky je pro draslík větší než pro 

sodík. Toto iontové rozdělení zajišťuje především tzv. stimulovaná ATPáza. Což je enzym 

lokalizovaný v membráně buněk (Clifford G., Azuaje F., McSharry P.). 
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1.3 Akční potenciál 

Podobně jako u neuronů, také v srdečním svalu a převodním systému se příslušná 

elektrická aktivita projevuje tzv. depolarizací. Je to jev, při kterém dochází během velmi 

krátké doby k tomu, že zmíněné ionty ztratí onu kompartmentizaci a z původního 

polarizačního napětí se mění až k 0mV nebo dokonce na +20mV. Je to vlastně důsledek velmi 

rychlého pohybu iontů podle koncentračního spádu (tedy z vnějšku dovnitř buňky). Následuje 

pak pro srdeční buňku typická fáze „plató“, kdy zmíněná fáze přetrvává relativně dlouhou 

dobu (200-300ms). Během této fáze dochází k tomu, že do buňek vstupuje především,  

a tak udržují kladný náboj uvnitř buňky. Pak následuje děj, který nazýváme repolarizací, tj. 

návrat k původnímu stavu. Přesun iontů do původního stavu se uskutečňuje ATPázovou 

aktivitou, která vrací zmíněné participující ionty do původních prostorů. 

 

                        1.6 Obrázek – Průběh polarizačních změn 

 

V průběhu zmíněné depolarizace je srdeční svalová buňka přibližně prvních 300 ms 

zcela odolná vůči dalšímu podráždění. Mluvíme o absolutní refrakterní fázi. V posledních 

100ms, v době kdy již probíhá depolarizace, je zmíněná srdeční svalová buňka již částečně 
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opět dráždivá (relativní refrakterní fáze). Relativní proto, že impulz, který by vyvolal další 

kontrakci, a tedy fenomén depolarizace – plató – depolarizace, musí být silnější. Rytmicky se 

opakující podněty si vytváří srdce samo ve shora již zmíněném převodním systému. Jako 

vedoucí – primární – udavatel rytmu je sinoatriální uzlík. Aktivita tohoto uzlíku je dána 

výchozí polaritou membrány, která má ovšem odlišný průběh a charakteristiku. Klidový 

membránový potenciál není stabilní a má nejvyšší hodnotu jen -60 až -55mV, což je dáno 

větší propustností membrány pro sodíkové ionty. Při této polaritě dochází k uzavírání 

kalciových napěťově řízených kanálů, polarita pomalu spontánně klesá (diastolická 

depolarizace neboli prepotenciál) až na hodnotu -40 až -35mV, kdy dojde k otevření napěťově 

řízených vápenatých kanálů, začne proudit do buňky a dojde k pomalé depolarizaci, která je 

základem k vybavení vzruchu. Uzavřením těchto kanálů se uplatní napěťově řízené draselné 

kanály, kterými draslík vystupuje z buňky (depolarizace) a polarita opět dosahuje hodnot 

kolem -55 až -60mV a situace se opakuje. 

 

 

 

 

      1.7 Obrázek – Změny elektrického potenciálu – spouštěcí mechanizmus 
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        1.8 Obrázek - Šíření depolarizace 

 

1.4 Elektrokardiogram 

Protože lidské tělo a jeho tělesné tekutiny jsou vodivé, můžeme zmíněné elektrické 

fenomény snímat na povrchu těla, pomocí přístroje – elektrokardiografu. Vzniklá křivka má 

svůj původ v součtu velkého počtu elektrických projevů v jednotlivých buňkách srdečního 

svalu a v buňkách převodního systému srdečního. Velké množství těchto jednotlivých projevů 

se sčítá a výsledná velikost a směr těchto změn vyjadřuje tzv. srdeční vektor. Standardní 

končetinové svody jsou bipolární, označené jako svod I,II a III. Svod I označuje svod pravá 

ruka – levá noha, svod II je označením pro vektor pravá ruka – levá noha a III. svod levá ruka 

– levá noha. 

Vlastní EKG křivka je zaznamenána na obrázku níže Obrázek 1.9 Křivka EKG. První 

vlnu (P) interpretujeme jako aktivitu sinoatriálního uzlíku a šířící se depolarizaci svalovou 

síní. Mezi vlnou P a komplexem QRS je izoelektrický úsek PQ, který odpovídá zpomalení 

vedení vzruchu v atrioventrikulárním uzlíku, což má velký význam pro zpomalení převodu 

vzruchu na komory a tak oddělení systoly síní od systoly komor. Následuje komplex QRS, 

který představuje postupnou depolarizaci mezi-komorové přepážky, apexu a konečně srdeční 

bázi. Úsek ST, tj. období stabilní aktivity srdce (fáze „plató“), odpovídá izoelektrické linii. 

Následuje vlna T, odpovídající postupné depolarizaci myokardu komor. 
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Velmi důležitým ukazatelem elektrické aktivity myokardu je délka trvání jednotlivých 

vln či úseků mezi nimi. Doba jedné srdeční akce, tj. doba od začátku vlny P po začátek další 

vlny P, trvá v tomto případě 830 ms (Clifford G., Azuaje F., McSharry P.). 

 

                                                      1.9 Obrázek – Křivka EKG 

         

2. Poruchy srdečního rytmu a indikace k implantaci jednodutinového 

kardiostimulátoru 

Poruchy srdečního rytmu dělíme dle několika hledisek 

2.1 Dělení srdečních poruch dle místa vzniku 

a) Síňové a supraventrikulární 

Rozumíme tím odchylku od normálního sinusového rytmu s fyziologickou reakcí na 

různé typy fyzické či psychické zátěže. Vznikají na úrovni síní nebo atrioventrikulární jukce 

nad větvením Hisova svazku. Řadíme sem i arytmie, u kterých alespoň část reentry okruhu 

vyžaduje šíření této oblasti. Supraventrikulární arytmie patří mezi nejčastější poruchy 

srdečního rytmu. 

 sinusové arytmie (např. sinusová tachykardie, sinusová bradykardie, respirační 

sinusová arytmie, nepřiměřená sinusová tachykardie, tachykardie při reetry 

v sinusovém uzlu, supraventrikulární extrasystoly, junkční rytmus) 
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 supraventrikulární tachykardie (např. atrioventrikulární nodální reetry 

tachykardie, atrioventrikulární reetry tachykardie, permanentní junkční 

reciproční tachykardie, fokální síňové tachykardie, flutter síní, fibrilace síní) 

b) Komorové 

Termín komorové arytmie označuje skupinu poruch srdečního rytmu, které jsou 

klinicky velmi významné. Vznikají buď v komorové svalovině, nebo ve tkáni převodního 

systému distálně od Hisova svazku. Komorové arytmie je možno klasifikovat podle různých 

kritérii. Jako nejvýhodnější a nejpřesnější se jeví třídění podle mechanismu vzniku. Naše 

dosavadní znalosti bohužel v celé řadě případů nedovolují přesnou definici mechanismu 

klinických komorových arytmií. Jako kompromis se nejčastěji používá dělení podle EKG 

kritérií. 

 komorové extrasystoly 

 urychlený idioventrikulární rytmus 

 komorové tachykardie 

 flutter/fibrilace komor 

 komorová zástava 

2.2 Dělení srdečních poruch dle mechanismu vzniku 

 Porucha tvorby vzruchu 

 Porucha vedení vzruchu 

2.3 Dělení srdečních vad dle rychlosti 

 Tachykardie – příliš rychlý srdeční rytmus (srdeční frekvence > 90 tepů/min) 

 Bradykardie – příliš pomalý srdeční rytmus (srdeční frekvence < 60 tepů/min) 

2.4 Indikace pro implantaci jednodutinového kardiostimulátoru 

U jednodutinového kardiostimulátoru elektrodu implantujeme do pravé komory, 

popřípadě síně. Implantace jednodutiného kardiostimulátoru v této době již není tak častá jako 

v minulosti. K tomuto řešení přistupujeme zpravidla, pokud neočekáváme významnější 

příspěvek síňové aktivity. Indikací je například fibrilace síní či flutter síní (Rozman, 2006). 
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  3. Kardiostimulátor 

Historie sahá do roku 1889, kdy J. A. McWilliams prováděl první pokusy se stimulací 

lidského srdce. Již roku 1950 J. Hopp sestrojil první funkční externí kardiostimulátor a na něj 

navázal roku 1958 Rune Elmquist a Åke Senning s jejich prvním implantabilním 

kardiostimulátorem. Původní kardostimulátor byl však několikrát větší než kardiostimulátory 

dnešní. 

V současné době se elektronika ve všech odvětvích zaměřuje na miniaturizaci. 

V případě kardiostimulátorů to platí dvojnásob. První kardiostimulátory přišly na trh v 50. 

letech 20. století, avšak velikost těchto prvních kardiostimulátorů byla několikanásobně větší 

ve srovnání s dnešními kardiostimulátory. Také funkce prvních kardiostimulátorů byly velice 

omezené. Stimulace byla možná pouze s pevnou frekvencí bez možnosti přizpůsobení se 

vlastní srdeční aktivitě pacienta. 

Současný nejmenší kardiostimulátor váží pouze 21 gramů a vyrábí ho společnost 

Vitatron. Ke správnému naprogramování potřebujeme specializovaný počítač, jež umožňuje 

provádění analýzy zdravotního stavu pacienta a je schopen upravovat funkci 

kardiostimulátoru přesně podle konkrétních požadavků pacienta (VITATRON, 2007). 

 

 

                    3.1 Obrázek – Porovnání velikosti kardiostimulátorů 
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3. 1 Kardiostimulátor jako systém 

Zjednodušeně řečeno kardiostimulátor je mikrosystém, který neustále sleduje srdeční 

činnost, a když zjistí nějakou poruchu či nepravidelnost, vyšle do srdce stimulační napěťový 

impuls. Přitom je nutno vyřešit dva základní problémy. Za prvé, jak detekovat srdeční činnost, 

resp. její poruchy co možná nejbezpečněji, protože každý nadbytečný impuls může být pro 

organismus pacienta nebezpečný. Každý nadbytečný impuls znamená také zvýšenou spotřebu 

obvodu a tím i kratší dobu životnosti kardiostimulátoru jako celku. Druhým problémem je 

reakce kardiostimulátoru na různé fyziologické a psychologické stavy pacienta. 

Kardiostimulátor musí rozeznat klidový stav pacienta, stupeň fyzické námahy nebo 

psychického rozrušení. 

Níže je vyobrazeno uspořádání dnešních moderních kardiostimulátorů. Celek uzavřený 

v kovovém pouzdře se skládá z mnoha důmyslných částí. Největší objem zaujímá lithiová 

baterie (lithium - jodidová nebo lithium - magnesiová), která musí zabezpečit napájení celého 

mikrosystému na dobu 5 až 10 let. Srdcem celého kardiostimulátoru je hybridní integrovaný 

obvod, na kterém se nachází veškerá elektronika potřebná k jeho činnosti (Borovičková 

M.,2010). 

 

        

      3.2 Obrázek – Uspořádání kardiostimulátoru 
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3.3 Obrázek – Základní blokové schéma kardiostimulátoru 

 

Vstupní zesilovač zesílí detekovaný signál a převede ho na zpracovatelnou úroveň. 

V lidském organismu je úroveň vstupního signálu řádově v mV. 

Sadou laditelných filtrů je z komplexního signálu vybrán signál charakterizující srdeční 

činnost. Tento signál je potom nejčastěji převeden do tvaru digitálních impulsů. V dalším 

bloku je sledován časový rozptyl mezi jednotlivými impulsy a na základě nastavených údajů 

jsou generovány stimulační impulsy. Jejich generování může být ovlivněno dalšími vstupními 

informacemi, např. z akcelerometru, který indikuje změny pohybu pacienta. Společně  

s koncovým výstupním obvodem, který generuje vlastní stimulační signály, tvoří tyto bloky 

základní pracovní smyčku. Nastavení parametru obvodu, resp. jeho programování se provádí 

prostřednictvím indukčního přenosu. Výstupní analogový stupeň je také doplněn vhodným 

zdrojem různých napěťových úrovní, nejčastěji DC/DC nábojovou pumpou (Borovičková 

M.,2010). 
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       3.4 Obrázek – Blokové schéma moderních kardiostimulátorů (dvou-čipové) 

 

Zde je zjednodušeně zobrazeno druhé velmi často používané řešení, někdy nazývané 

"dvoučipový" kardiostimulátor. Toto uspořádání začalo být použitelné až s rozvojem digitální 

techniky. Analogová část je v tomto uspořádání omezena na minimum: vstupní zesilovače a 

výstupní stupeň. Analogové jsou tedy pouze obvody, které přicházejí do přímého styku  

s biosignály ze srdeční činnosti. Samozřejmě, že i další senzory, jako je akcelerometr nebo 

měřič impedance baterie, zůstávají analogové. Avšak vyhodnocovací část je čistě digitální. 

Podstatným vylepšením je využití mikroprocesoru jako řídícího prvku. Mikroprocesor ovládá, 

resp. pře-programovává funkce všech obvodů uvnitř kardiostimulátoru. Jeden čip je vlastní 

CPU (mikroprocesor) a na druhém jsou umístěny programovatelné periferní obvody: vstupní 
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zesilovač, A/D převodník, jednoúčelový digitální signálový procesor, paměť, generátor pulzu, 

lineární časovač a výstupní stupeň společně s nábojovými pumpami (DC/DC), které zajišťují 

potřebné napěťové úrovně. Jak již bylo řečeno, mikroprocesor je užit pro usnadnění 

komunikace mezi lékařem a kardiostimulátorem a pro naprogramování různých režimů 

činnosti kardiostimulátoru. Obvod kardiostimulátoru také obsahuje datovou paměť, která je 

nutná k uchovávání výsledku naměřených DSP, z nichž potom další obvody určují pracovní 

režim kardiostimulátoru. Tuto paměť lze také využít k ukládání výsledků monitorování 

zdravotního stavu pacienta mezi jednotlivými zdravotními prohlídkami (Borovičková 

M.,2010). 

 

3.2 Dělení kardiostimulace 

 Kardiostimulaci můžeme dělit podle  několika faktorů: 

 dle doby trvání (klinické, implantabilní) 

 podle způsobu dráždění (přímé, nepřímé) 

 na základě funkce (neřízený, řízený, programovatelný) 

 dle počtu stimulovaných dutin (jednodutinový, dvoudutinový a biventrikulární) 

 typu stimulačních elektrod (unipolární, bipolární) 

 způsobu napájení (bateriové, vysokofrekvenčně buzené) 

 

3.3 Typy kardiostimulace 

V00 – komorový asynchronní (fixed rate) kardiostimulátor, nejjednodušší a dnes již 

nepoužívaný typ kardiostimulátoru, obsahuje generátor s frekvencí 1Hz a šířkou pulzu 1,2-1,5 

ms, používal se u blokád AV uzlu, řídil činnost komor a síně tepaly vlastním rytmem- hrozba 

interference rytmů; 

VVI – komorový synchronní inhibovaný („on demand“), řízení komorovou aktivitou, 

detekce QRS komplexu a sledování R-R intervalu, pokud je překročena zvolená doba Tref, pak 

je generován impuls, v opačném případě je impulz potlačen, zamezení interference (Barold S., 

Stroobandr R., Sinnaeve F., 2004). 
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                   3.5 Obrázek – synchronní R inhibovaný kardiostimulátor-schéma 

 

 

                     3.6 Obrázek – synchronní R inhibovaný- puls 

 

Programovatelné kardiostimulátory umožňují nastavit/měnit parametry stimulace, 

případně obousměrně přenášet data vysokofrekvenčním přenosem. Po implantaci se 

naprogramuje na požadavky konkrétního pacienta. 

Stimulace s proměnnou frekvencí je přizpůsobená závislosti na fyzické zátěži pacienta. 

Pro nastavení frekvence stimulačních pulsů se používá vazba z některého ze senzorů. 
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3.4 Rozdělení senzorů 

a) Primární senzory umožňují přímé sledování hladiny obíhajících katecholaminů a 

neurosignálu. Tyto senzory by byly ideální, protože okamžitě sledují metabolické potřeby. 

b)  Sekundární senzory detekují fyziologické změny úzce spjaté se srdeční činností 

 změny frekvence dýchání 

 změny obsahu kyslíku v krvi 

 změny teploty a pH krve 

 změny objemu vypumpované krve a tlaku v pravé komoře 

c)  Terciální detekují např. vibrace způsobené tělesnou námahou 

       

3.5 Typy senzorů 

V dnešní době je známo velké množství typů senzorů pro přizpůsobení se přesné 

potřebě pacientů. 

 Senzory pro měření fyzické aktivity (např. akcelerometr či senzor 

s piezoelektrických krystalem) 

 Senzory pro měření bioimpedance (velká citlivost na fyziologické změny, odezva 

na metabolické potřeby, které nejsou způsobeny fyzickou aktivitou) 

 Q-T interval senzory 

 Senzory pro měření frekvence dýchání 

 Senzor pro měření teploty v centrální tepně 

 Senzor pro měření vypumpovaného objemu 

 Pre-ejection interval senzor 

 Měření obsahu kyslíku v centrální tepně 

 Měření změn tlaku v pravé komoře 

 Měření krevního pH 
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4. Jednodutinový kardiostimulátor 

Jednodutinovým kardiostimulátorem rozumíme kardiostimulátor s jedinou elektrodou 

obvykle zavedenou do pravé komory srdeční (vyjmečně do pravé síně). 

4.1 Metody detekce R vlny 

K detekci kmitu R se využívá detekce celého komplexu QRS v EKG signálu. Komplex 

QRS je považován, ve věci stanovení  R-R  intervalu, za klíčový, neboť je z něho dále 

odvozena velmi důležitá tepová frekvence. Komplex QRS se vyskytuje ve frekvenční oblasti 

8-22 Hz. 

 

                    4.1 Obrázek – Spektrum EKG signálu 

 

 

4.2 Obrázek - Obecné schéma při detekci komplexu QRS  

 

Předzpracovaní 

V kroku předzpracování se jedná o odfiltrování nežádoucího zbytku EKG signálu (vlna 

P a T) dále driftu, síťového brumu a myopotenciálů. Tento krok se z pravidla řeší pásmovou 

propustí v rozsahu 10-20 Hz. Šum se vyskytuje ojediněle v podobě náhodných artefaktů nebo 

pravidelně u zátěžového EKG. Následně nastávají úpravy v podobě zesílení signálu 

umocněním a dále pak filtrací dle zvolené metody. 
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Rozhodovací pravidlo 

Toto pravidlo diktuje soubor kritérií, která jsou nutná k vyhledání potřebné oblasti, tedy 

R vlny.  

 "Mezi základní rozhodovací prahy patří: 

 - Učební fáze 

 - První práh na 40% maxima, další práh na 40% od posledního maxima. 

         - Pokud jsou dva extrémy od sebe vzdáleny méně než 200 ms, ponechá se pouze větší  

z extrémů. 

         - Je-li vzdálenost dvou extrémů v rozmezí 200 ms až 300 ms, je pouze první extrém 

považován za nový komplex QRS, pokud hodnota druhého extrému leží v rozsahu ±40 % 

hodnoty prvního. 

        - Je-li vzdálenost dvou extrémů v rozmezí 200 ms až 300 ms a 60 % hodnoty druhého 

extrému je větší než hodnota prvního extrému, vyloučí se první extrém. 

        - Pokud se v intervalu rovném 1,66 násobku předchozího R-R intervalu nevyskytne 

extrém překračující hranici detekce, je za nový komplex QRS považován největší extrém v 

tomto intervalu." (Borovičková M.,2010). 

 Během tzv. refrakterní fáze (kterou samozřejmě také musíme brát v úvahu) nelze 

vyvolat impuls, tudíž neočekáváme další komplex QRS. Jestliže v době, která je 1,66 

násobkem předchozího R - R intervalu, nedojde k nalezení QRS komplexu, začne se zpětně 

(tedy v opačném směru) testovat menší práh. 

Tento postup je označován jako adaptivní prahové kritérium. 

 

 

Zpřesnění polohy referenčních bodů 

Jde o nalezení středu mezi průchody prahu a extrému v kmitu R.  

 

 

4.1.1.  Detekce R vlny založená na umocnění signálu 

Komplex QRS se nachází v pásmu 8-22 Hz s maximem mezi 10-15Hz. Je proto nutné, 

aby byly ostatní neužitečné složky signálu odstraněny. Za neužitečné složky k detekci 

považujeme vlny P a T, jež lze v tomto případě potlačit. Nejprve použijeme filtr typu pásmová 

propust s šířkou pásma 8-22Hz. Takto filtrovaný signál dále umocníme, čímž se viditelně 
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zvýrazní oblast výskytu komplexu QRS. Tímto krokem totiž změníme polaritu záporných 

kmitů a u kladných dojde k jejich zvýšení. Následně se pomocí dolní propusti s frekvenční 

charakteristikou signál vyhladí a vznikne jeden plynulý peak (špička). Poté zvolíme hodnotu 

v prahovacím bloku, která bude po překročení detekovat námi požadovanou R vlnu. Velikost 

prahu se obvykle nastavuje na 40% maxima určeného v učební fázi při detekci QRS 

komplexu. Detektor R vlny se nachází až v posledním bloku a provádějí se zde operace na 

výstupní signál. 

 

4.3 Obrázek - Detekce komplexu QRS založená na filtraci, umocnění a následném vyhlazení 

signálu 

 

4.4 Obrázek - Blokové schéma pro detekci R vlny umocněním filtrovaného signálu 

Program simulátoru jednodutinového kardiostimulátoru využívá tuto metodu. 
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4. 1. 2 Detekce založené na obálce filtrovaného signálu 

Detekce založené na obálce filtrovaného signálu se od detekce založené na umocnění 

signálu liší zásadním způsobem. Pro detekci je využívána frekvenční oblast signálu, ne časová 

jak tomu bylo u předešlé detekce. Výsledkem je obálka signálu, která je definována jako 

absolutní hodnota analytického signálu. 

Tento signál získáme tak, že původní signál převedeme pomocí diskrétní Fouriérovy 

transformace (DTFT) do jeho frekvenční oblasti, a tím získáme spektrum signálu. Dále 

vynulujeme polovinu tohoto spektra v pásmu f є (
   

  , fvz).  Poté převede signál zpět, pomocí 

inverzní diskrétní Fourierovou transformací (IDFT), do časové oblasti a tím dostaneme 

požadovaný signál analytický. Tímto způsobem získaný signál náleží do komplexní roviny a z 

původního reálného signálu jsme jej získali právě vynulováním poloviny spektra. Modulem 

analytického signálu je požadovaná obálka, díky které pak detekujeme R vlnu. 

        

4.5 Obrázek – Detekce komplexu QRS vycházející z výpočtu obálky filtrovaného signálu 

„Schéma pro detekci R vlny metodou detekce obálky obsahuje blok pro vstupní EKG 

signál, filtraci PP; dále bloky realizující DTFT, nulování poloviny spektra a IDTFT. 

Následuje blok pro výstup analytického signálu (obálka). Další bloky jsou stejné jako u 

metody detekce R vlny založené na umocnění filtrovaného signálu.“ (Borovičková M.,2010). 
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4.6 Obrázek - Blokové schéma detektoru R vlny založené na obálce filtrovaného signálu 

 

4.1.3. Detekce založená na výpočtu tepové frekvence 

Pro výpočet tepové frekvence srdce je nejdříve nutné detekovat jednotlivé srdeční cykly 

EKG signálu, které odpovídají R vlnám. Tepová frekvence se poté vypočítá jako časová 

vzdálenost mezi dvěma R vlnami, tzv. R-R interval. 

Pro prahování signálu se používá prahovací blok. Ten má nastavenou tzv. rozhodovací 

úroveň tak, aby maximální hodnoty signálu byly 40%. Pokud bude současná hodnota 

zpracovaného vzorku menší než hodnota vzorku předchozího, na výstupu bude logická 

jednička. Tímto způsobem detekujeme vrcholy R vln v EKG signálu. 

V době, kdy detektor zaznamená vlnu R, zaznamená značku odpovídající času vlny. 

Spočítáme - li čas mezi jednotlivými značkami, získáme hodnotu délky R -R intervalu. Jejím 

dalším zpracováním získáme okamžitou nebo průměrnou hodnotu tepové frekvence. 

4.2 Senzing 

Cílem senzingu je spolehlivě snímat všechny důležité srdeční signály (P-vlny a R-vlny) 

a eliminovat signály vzniklé mimo dutinu, v níž je umístěna elektroda například 

myopotenciály nebo vzdálené R-vlny. Naprogramování vhodné citlivosti nebo polarity se 

zvyšuje spolehlivost snímání. 

Citlivost je programovatelný práh kardiostimulátoru pro snímání signálu 

zaznamenaného síňovým nebo komorovým kanálem. Naprogramováním citlivosti na vyšší 

hodnotu snížíme počet snímaných P-vln a R-vln s nižšími amplitudami. 

Pokud je polarita síňového nebo komorového snímání přeprogramována z unipolární na 

bipolární, programátor spustí automatickou kontrolu polarity, aby ověřil, zda je připojena 

bipolární elektroda. 
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Dalším souvisejícím parametrem je snímání P-vlny. Při stanovení bezpečnostní rezervy 

snímání R-vlny a programování citlivosti v síni se používá histogram P-vlny a měření 

amplitudy P-vlny. Dále se pro stanovení bezpečnostní rezervy snímá R-vlna a programuje se 

citlivost v komoře (Ellenbogen K., Wood M., 2005). 

4.3 Filtrace signálu 

Filtrace snímaného signálu je provedena pomocí číslicových filtrů. Číslicový filtr je 

algoritmus nebo obvod, který upravuje vstupní číslicový signál tak že mění jeho spektrum. 

Výstupem číslicového filtru je tedy signál se změněnou frekvenční charakteristikou. Může být 

realizován speciálním filtračním obvodem nebo programem v počítači. Číslicové filtry jsou 

důležitou částí všech systémů pro zpracování dat.  

Ve srovnání s analogovými filtry mají mnoho předností. Mají vysokou přednost, nemají 

drift a jejich charakteristiky se nemění s teplotou. Jejich návrh a simulace je v dnešní době 

jednoduchá, protože existuje mnoho programů pro jejich návrh i simulaci. Jsou zvláště 

vhodné pro filtraci nízkých frekvencí, které se u kardiostimulátorů vyskytují.  

 

4.3.1 Rozdělení číslicových filtrů 

 podle délky impulsní odezvy (odezva na jednotkový impuls na vstupu filtru) 

 filtry s konečnou impulsní odezvou  FIR 

 filtry s nekonečnou impulsní odezvou IIR 

 podle struktury blok. schématu 

 nerekurzivní filtry NRDF (nemají zpětnou vazbu) 

 rekurzivní filtry (zpětná vazba) většinou IIR filtry 

 podle charakteru filtrace frekvencí 

 Dolní propust (DP)  

 Horní propust (HP)  

 Pásmová propust (PP)  

 Pásmová zádrž (PZ).  
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Filtry FIR 

Neobsahují zpětnou vazbu, jedná se o nerekurzivní (konvoluční) filtry. Přenosová 

funkce H(z) má pouze M-násobný pól v počátku. Filtry FIR jsou vždy stabilní a to je jejich 

velká přednost. Výpočet výstupních vzorků je dán konvolucí vstupních vzorků s koeficienty 

filtru. Na druhé straně pro zajištění strmé frekvenční charakteristiky mají značně velký řád 

přenosové funkce a tedy i určité zpoždění při zpracování vstupních vzorků dané konvolucí. 

Navrhují se tak, aby měly lineární fázovou charakteristiku a tedy konstantní skupinové 

zpoždění.  

Filtry IIR 

Vyžadují alespoň jednu zpětnovazební smyčku, jsou to rekurzivní filtry. Přenos je 

tvořen podílem polynomů. Nuly přenosu realizují nerekurzivní část, póly rekurzivní část. Řád 

filtru je určen vyšším ze stupňů polynomu. Při stejné strmosti frekvenční charakteristiky mají 

podstatně nižší řád než filtry FIR, tedy reagují rychleji. Pokud jsou póly přenosu uvnitř 

jednotkové kružnice, pak je filtr stabilní. Nevýhodou je velká citlivost na kvantování zvláště 

pro selektivní filtry. 

Hřebenový filtr (comb filter) 

Hřebenový filtr je filtr, jehož frekvenční charakteristika sestává z řady rovnoměrně 

vzdálených špiček připomínajících hřeben postavený zuby vzhůru. Získá se z libovolného 

diskrétního filtru nahrazením zpožďovacího elementu kaskádou N zpožďovacích elementů. 

Jeho použití je zejména pro filtraci síťových frekvencí a jejich násobků tj. 50 Hz, 100 Hz atd. 

Také v simulátoru kardiostimulátoru je k tomuto účelu použit. 
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5.Realizace v prostředí LabVIEW 

Program simuluje funkci kardiostimulátoru typu „on demand“. Je napsán v prostředí 

LabVIEW, který je pro tento typ modelace ideálním nástrojem. Vývoj programu je rozdělen 

na dvě hlavní části a to na část grafického prostředí a část blokového zapojení. Grafické 

prostředí umožňuje uživateli snadno ovládat model a blokové zapojení přehledně interpretuje 

funkci modelu (J. Vlach, J. Havlíček, M. Vlach, 2008). 

5. 1 Grafické rozhraní 

Grafické prostředí se dělí na dvě základní části. Pro modelování funkce stimulátoru je 

potřeba přehledně zobrazit jednotlivé grafy s mezivýsledky, pro kontrolu správné funkce a 

dále umožnit uživateli měnit důležité parametry kardiostimulátoru. 

V pravé části rozhraní jsou umístěny jednotlivé nástroje k manipulaci s parametry. 

Jedná se o ovládání vlastností stimulačních impulzů, tedy: stimulační frekvence, amplitudy a 

doby trvání stimulu. Dále tlačítko On demand, které zapíná a vypíná automatickou detekční 

funkci stimulátoru (v poloze off – nebere stimulátor ohled na frekvenci pacienta a stimuluje 

neustále, v poloze on je pacient stimulován jen, když je program vyhodnotí, že má dojít ke 

stimulaci). Je zde zobrazena také aktuální tepová frekvence pacienta (počítaná jako doba 

trvání mezi dvěma detekovanými QRS komplexy převedená na tepy za minutu). Nastavení 

prahovací hodnoty je přítomno kvůli praktickému odzkoušení vlivu na detekci QRS komplexu 

a případné nastavení ideální hodnoty pro každého pacienta. Možnost nastavení je důležitá 

protože každý pacient má jiný tvar EKG křivky a zapojení elektrod v srdci nemusí být vždy 

dokonalé. 

Druhou částí grafického rozhraní jsou grafy sledující funkci jednotlivých bloků 

systému. Na grafu 1 se zobrazuje vstupní EKG signál pacienta. Na druhém grafu je 

přefiltrovaný EKG signál. Třetí zobrazuje mezivýpočet detekčního algoritmu – obálku 

signálu. Na čtvrtém grafu jsou zobrazeny okamžiky detekce QRS komplexu a v posledním 

grafu jsou sledovány momenty, ve kterých dojde ke stimulaci pacienta. 

5.2 Blokové schéma 

Základním problémem při řešení modelu kardiostimulátoru je vyřešit správnou funkci 

detektoru srdeční frekvence. Pro model detektoru je zvolena metoda prahování normované 
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energetické obálky EKG. 

Předzpracování je prováděno filtrací signálu. Abychom mohli použít prahovací metodu 

k detekci QRS je nutné odstranit ze vstupního EKG signálu některé rušivé signály. Jedná se o 

síťový brum na 50Hz. Nízkofrekvenční kolísání izolinie a vysokofrekvenční rušení. Vznik a 

teorie rušivých signálů je probrána v kapitole 4.3. 

Vzorkovací frekvence vstupního signálu je pevně nastavena na 250 Hz, což je optimální 

frekvence pro záznamy EKG. Pro případné použití se signálem, který má jinou vzorkovací 

frekvenci, je nutné ho nejdříve převzorkovat. Toto omezení je způsobeno filtry, které mají 

přesně nastavené předem napočítané parametry, tak aby fungovali co nejpřesněji. Filtr na 

potlačení síťového rušení je pásmová propust typu hřebenový IIR filtr s útlumovými zářezy 

na frekvencích 50 a 100 Hz. Pro odstranění kolísání izolinie je použit IIR filtr typu horní 

propust se zlomovou frekvencí 3 Hz. K odstranění vysokofrekvenčního rušení se používá 

dolní propust typu klouzavých průměrů typu FIR filtr. Ve všech případech se jedná o digitální 

filtry. 

 

5.1 Obrázek – Graf filtru pásmová propust typu hřebenový IIR filtr s útlumovými 

zářezy  na frekvencích 50 a 100 Hz  
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            5.2 Obrázek - IIR filtr typu horní propust se zlomovou frekvencí 3 Hz 

 

 

5.3 Obrázek - Graf filtru FIR, klouzavý průměr dolní propust s poklesem 3 dB na  

frekvencí 7.4 Hz 

Na takto předzpracovaný signál již můžeme nasadit detekční algoritmus. Jeho výstupem 

jsou časové okamžiky, ve kterých jsou na pacientovi detekovány QRS komplexy. Dalším 

postupem je měřit časové úseky mezi těmito detekcemi a určovat jestli jsou kratší nebo delší 

než právě nastavená stimulační frekvence. 
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Stimulační frekvence samozřejmě není konstantní hodnotou, naopak je ovlivněna hned 

několika parametry, které může uživatel nastavovat. Konkrétně se jedná o zátěž “slope“ 

základní frekvenci a maximální frekvenci. Zátěž představuje výstup akcelerometrického 

senzoru kardiostimulátoru, který ovládá aktuální stimulační frekvenci. 

Kde fbase je základní frekvence ta která bude nastavena při žádném nebo minimálním 

pohybu.      je maximální frekvence, tedy hraniční frekvence, kterou stimulátor nesmí 

překročit. Parametr slope je hodnota určující rychlost stoupání frekvence při změně zátěže. 

Tedy za jak dlouho dosáhne při náhlé změně zátěže aktuální frekvence hodnoty factual. 

Ovládání frekvence pomocí parametrů zobrazuje obrázek 5.4 

                           

            5.4 Obrázek – Graf vlivu parametru slope na aktuální srdeční frekvenci.  

V čase t=0 došlo ke změně zátěže z 0 na 2 a (viz na obr. 5.5) v čase t= 5 ke změně zpět. 

Různými barvami jsou vidět jednotlivé průběhy pro různé nastavení parametru slope 

V odstavcích výše je probráno řešení problému výpočtu aktuální frekvence stimulace, se 

kterou porovnává aktuální detekční frekvence. Když má pacient vlastní frekvenci nižší než 

frekvenci, kterou chceme stimulovat, dojde k řádné stimulaci. Stimulační impulz lze 

samozřejmě také měnit a to jak z hlediska délky trvání tak amplitudy. Výsledné stimulace 

jsou zobrazeny v grafu č. 5 v uživatelském rozhraní. 
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                             5.5 Obrázek – Uživatelské rozhraní programu 
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Závěr: 

Výstupem této bakalářské práce je funkční program simulující reálný kardiostimulátor 

typu On demand. Program byl zrealizován v prostředí LabVIEW. Předmětem je 

naprogramování jednodutinového kardiostimulátoru se senzingem. Programování mi zároveň 

pomohlo lépe pochopit tuto obsáhlou problematiku. 

Jak bylo zmíněno v úvodu práce, základní verze programu byla inspirována funkcemi 

programu paní Borovičkové, avšak v důsledku jiného zaměření prací došlo k jeho celkovému 

přepracování. Výsledkem je tedy odlišný program s vlastními funkčními principy a metodami. 

Program se liší především předzpracováním EKG signálu, které je přizpůsobené metodě 

detekce R vlny. Detekce je také odlišná od metod původně použitých. Další velkou inovací je 

zapojení senzingu do určování aktuální stimulační frekvence a lepší možnosti nastavení tvaru 

stimulačního impulzu. Zároveň je zpřesněno určení okamžiků detekce R vln.   

Tato bakalářská práce má hlavní přínos v simulačním programu. Pokud by se dále 

někdo této problematice věnoval a na moji práci navázal, mohlo by to mít přínos pro 

klinickou stránku věci. Srdeční sval má totiž částečnou ireversibilní adaptabilitu, totiž netrvá 

dlouho a ztrácí svoji stimulační schopnost a plně spoléhá na pevně danou frekvenci impulzů 

stimulátorů. Tomu odpovídá snaha lékařů, aby srdce co nejvíce stimulovalo svoji přirozenou 

frekvencí a stimulátor byl použit jen při překročení dané doby pro impulz při nedostatečné 

spontánní činnosti. Na práci by se dalo navázat například simulováním EKG pacienta místo 

jeho načítání ze souboru, což by mohlo mít zajímavé výsledky pro praktické využití. 

Poznatky a výsledky získané při zpracování tématu jsou v souladu s cíli kladenými v 

zadání práce. Ukázalo se, že procesy, jejichž simulací jsem se zabývala, je možné a vhodné 

zpracovávat pomocí nejmodernější techniky a že využití těchto technologií může být 

přínosem nejen pro diagnostiku a výuku, pro stanovení léčby, ale rovněž v oblasti vědy. 
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