
 

 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY 
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 

 

 

ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ 

DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING 

 

 

 

 

STANOVENIE PARAMETROV PRE VÝPOČET 
SRDCOVÉHO VÝDAJA Z DÁT CELOTELOVEJ 
BIOIMPEDANCIE 

ASSESSMENT OF PARAMETERS FOR CARDIAC OUTPUT CALCULATION 
FROM THE WHOLE BODY IMPEDANCE 

 

 

ZKRÁCENÁ VERZE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

DOCTORAL THESIS - PREVIEW 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Mgr. Peter Langer 

ŠKOLITEL 

SUPERVISOR 

 

Ing. Pavel Jurák, CSc. 

BRNO 2018 
  



 

 

II 

 

ABSTRAKT 

Úvod: Tepový objem (SV) je dôležitou veličinou pri diagnostike funkcie obehovej 

sústavy. Výpočet SV z dát bioimpedancie je metóda neinvazívna, finančne nenáročná 

a takisto nenáročná na obsluhu, v súčasnosti však dosahuje nízku presnosť pri výpočte 

absolútnej hodnoty SV. Ciele: Cieľom tejto práce je analýza vzájomných vzťahov 

hemodynamických parametrov vypočítaných z dát celotelovej viackanálovej 

bioimpedancie, krvného tlaku, EKG a srdcových zvukov a s uvážením vzájomných 

vzťahov prispieť k spresneniu výpočtu SV z bioimpedancie. Metódy: Hemodynamické 

parametre: tok krvi, rýchlosť pulznej vlny, rozloženie krvi v tele, krvný tlak a ďalšie sú 

korelované s dýchaním. Je sledovaná sila väzby dýchania na parametre a posun reakcie 

parametrov na dýchanie. Ďalej je v tejto práci uvedený výpočet SV z impedancie krku 

a tento výpočet je porovnaný s meraním SV echokardiografiou. Kontinuálnym meraním 

SV je sledovaná relatívna zmena SV pri fyzickej záťaži. Relatívna zmena je porovnaná 

so simultánnym meraním echokardiografiou a termodilúciou. Výsledky: Táto práca 

predstavuje nové metódy na analýzu vzťahu hemodynamických parametrov, ktoré 

popisujú krvnú cirkuláciu v rôznych častiach tela a ich reakcie na excitáciu hlbokým 

a spontánnym dýchaním. Prináša takisto informácie o miere variability 

hemodynamických parametrov a ich vplyve na výpočet SV. Metóda na výpočet SV z dát 

impedancie krku v ml dosahuje lepšiu zhodu s meraním SV echokardiografiou, ako 

meranie SV z impedancie hrudníka. Navyše je meranie impedancie krku jednoduchšie 

a nie je tak ovplyvnené dýchaním ako meranie z impedancie hrudníka. Kontinuálne 

meranie SV bioimpedanciou dosahuje podobné relatívne zmeny ako meranie SV 

echokardiografiou. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Bioimpedancia, srdcový výdaj, tepový objem, hemodynamické parametre  



 

 

III 

 

ABSTRACT 

Introduction: Stroke volume (SV) is an important variable for cardiovascular system 

diagnosis. Computation of SV from bioimpedance data is noninvasive method, low cost 

and does not require experienced operator, however up-to-date it reaches poor accuracy 

for absolute SV calculation. Objectives: Objective of this work is to analyze mutual 

relationships of hemodynamic parameters calculated from whole-body multichannel 

bioimpedance, blood pressure, ECG and heart sounds and considering mutual 

relationships contribute to improve accuracy of SV calculation from bioimpedance. 

Methods: Hemodynamic parameters: blood flow, pulse wave velocity, blood 

distribution, blood pressure and others are correlated with respiration. Strength of 

relationship is evaluated together with time delay of parameter reaction on breathing. 

Next, SV calculation from neck impedance is presented and compared with SV measured 

by echocardiography. By continual SV calculation, relative changes are monitored during 

physical activity. Relative changes are compared with simultaneous measurement by 

echocardiography and thermodilution. Results: This work presents new methods for 

hemodynamic parameters mutual relationship analysis and their reaction on 

cardiovascular system excitation by deep and spontaneous breathing. Hemodynamic 

parameters variability is also presented with their impact on SV calculation. Method for 

SV calculation from neck impedance in ml reaches better agreement with SV calculation 

by echocardiography, then SV calculation from thoracic impedance. Additionally, neck 

impedance measurement is easier and less affected by breathing then thorax. Continual 

SV calculation reaches similar relative changes then SV measured by echocardiography.  

KEYWORDS 

Bioimpedance, cardiac output, stroke volume, hemodynamic parameters 
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ÚVOD 

Činnosť srdcovocievneho systému je popísaná hemodynamickými parametrami. 

Medzi dôležité hemodynamické parametre patrí srdcový výdaj (CO – cardiac output) . 

CO vyjadruje objem krvi vypudenej ľavou komorou za jednu minútu. Pri niektorých 

ochoreniach ako napríklad ischemickej chorobe srdca, chybách na chlopniach a zápaloch 

dochádza k poklesu CO.  

 

Táto práca sa zaoberá stanovením parametrov potrebných pre výpočet CO. Tieto 

parametre sa môžu detekovať z dát celotelovej impedancie a srdcových zvukov. Aj keď 

je impedančná kardiografia známa metodika už od 50-tych rokov [1], jej využitie 

v klinickej praxi je obmedzené, hlavne pre slabú presnosť vo vypočítaných absolútnych 

hodnotách parametra CO [2]. Táto nepresnosť má dva hlavné zdroje. Prvým je 

obmedzená kvalita bioimpedančného signálu. Signál býva často zarušený pohybovými 

artefaktmi, širokospektrálnym šumom a nízkym pomerom signál-šum. Ďalšie nepresnosti 

prináša rôzna stavbu tela každého človeka, hlavne objem hrudníka, množstvo 

podkožného tuku, rôzny stav artérií [3]. Druhým dôvodom je nejasný pôvodu 

bioimpedančného signálu [4]. Impedanciu hrudníka totiž ovplyvňuje nielen krv 

vyvrhnutá srdcom počas systoly. Je to takisto dýchanie, kontrakcia svalov, žilný návrat, 

pľúcny obeh a zmeny v smere toku krvi v aorte počas systoly. 

 

Väčšina štúdií, ktoré sa zaoberajú vlastnosťami hemodynamiky sa obmedzujú na 

vyšetrenie lokálnych charakteristík vybranej časti tela, alebo sa zaoberajú iba niektorými 

hemodynamickými parametrami. Toto obmedzuje detailné poznanie fyziologického 

mechanizmu, ktorý spôsobuje dynamické zmeny rozloženia a toku krvi v tele. V tejto 

práci predstavujeme novú metodiku na simultánne meranie toku krvi a rozloženia krvi 

v rôznych častiach tela založenom na paralelnom kontinuálnom viackanálovom meraní 

bioimpedancie spolu s neinvazívnym meraním krvného tlaku, EKG a srdcových zvukov.  
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1 TEORETICKÁ ČASŤ 

Srdce svojou pumpovacou činnosťou vytvára zmeny tlaku krvi v artériách, čo má za 

následok tok krvi od srdca smerom do periférií. Srdce sa skladá z dvoch púmp, pravého 

a ľavého srdca. Obidve pumpy vypudia približne 5l krvy za minútu pre človeka vážiaceho 

70kg v pokoji (minútový objem – Cardiac Output – CO). Množstvo krvi vypudené 

jediným sťahom - tepový objem (Stroke Volume-SV) je v pokoji asi 70ml [5]. Minútový 

objem je súčtom tepových objemov za jednu minútu.  

 

1.1 Spôsoby merania srdcového výdaja – CO 

1.1.1 Invazívne 

Medzi invazívne patrí dilučná metóda [6]. Využíva sa tu dilúcia tepelná, ale aj dilúcia 

farbiva. Pri termodilúcií sa do tepny cez katéter vstrekuje fyziologický roztok 

s definovanom teplotou a objemom. Absolútny tok krvi je spočítaný z rozdielu teploty 

krvi pred infúziou a po infúzií. Ďalšou invazívnou metódou je Fickova metóda [6], kde 

sa meria rozdiel v nasýtení krvi kyslíkom medzi krvou pritekajúcou do pľúc a krvou 

odtekajúcou z pľúc. Táto metóda je jednou z najpresnejších.  

1.1.2 Neinvazívne 

Neinvazívne metódy na výpočet srdcového výdaja sa vyznačujú komplikovanosťou 

a nepresnosťou. Jedno z najčastejšie používaných neinvazívnych metód je Dopplerová 

echokardiografia, pri ktorej sa meria rýchlosť krvi v najužšej časti aorty. Táto metóda 

vyžaduje veľmi skúsený personál. Ďalšia presná ale drahá metóda merania SV je meranie 

magnetickou rezonanciou (Phase contrast magnetic resonance imaging (PC-MRI)) [7], a 

pozitrón emisná tomografia (PET) [8]. Nepriamy odhad SV z parametrov obehovej 

sústavy je možné získať analýzou pulznej vlny [9]. Jedným z parametrov obehovej 

sústavy, ktorý sa používa na odhad SV je pulzný tlak (PP – Pulse Pressure) [10]. Bolo 

ukázané sa že PP je úmerný SV [11].  

 

1.2 Impedančná kardiografia 

 

Skupina metód na odhad SV pomocou zmien v impedancii hrudníka sa nazýva 

impedančná kardiografia. Využíva pri tom elektrický odpor tela a jeho zmeny v priebehu 

srdcového cyklu. Impedancia hrudníka sa skladá z paralelne zapojených impedancií 

okolitého tkaniva 𝑍𝑡, impedancii krvi 𝑍𝑏, a impedancie extra-vaskulárnej pľúcnej vody 

(extra-vascular lung water) 𝑍𝑤. Impedancia hrudníka sa delí na základnú impedanciu 𝑍0 

a na meniacu sa impedanciu ∆𝑍𝑏(𝑡). V impedančnej kardiografii sa využíva 

premenlivosti impedancie ∆𝑍𝑏(𝑡)v priebehu srdcového cyklu. Jednotlivé zložky 

impedancie hrudníka sú uvedené v rovnici (1) [4]: 

 

 𝐼(𝑡)[(‖𝑍𝑡‖𝑍𝑏‖𝑍𝑤)‖ (∆𝑍𝑏(𝑡)𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚+ ∆𝑍𝑏(𝑡)𝑟ý𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠ť)] =  𝑈0‖𝑑𝑈𝑏(𝑡) (1) 
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Zmena impedancie ∆𝑍𝑏(𝑡) počas srdcového cyklu sa skladá z dvoch častí. Prvá časť 

je zmena impedancie v dôsledku zmeny objemu krvi v hrudníku počas systoly 

∆𝑍𝑏(𝑡)𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚. Počas systoly sa zväčší objem krvi v aorte, čím dôjde k zväčšeniu priemeru 

elektrického vodiča v hrudníku, a to spôsobí zníženie impedancie. Druhou časťou je 

zmena impedancie v dôsledku toku krvi aortou ∆𝑍𝑏(𝑡)𝑟ý𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠ť. Pri pohybe krvi aortou sa 

červené krvinky natočia svojou dlhšou osou v smere toku krvi, čím sa vytvoria vodivé 

cesty pre vysoko vodivú plazmu a tým sa zníži impedancia krvi. Maximum zmeny 

rezistivity nastáva pri natočení červených krviniek dlhšou osou do 20° ku smeru toku krvi 

[12]. 

 

Simultánne meranie vodivosti krvi a zmeny rýchlosti krvi zachytáva Obrázok 1.1. 

Rýchlosť toku krvi na priereze cievy nie je rovnaký vo všetkých miestach. Preto sa 

zavádza pojem priemerná priestorová rýchlosť < 𝑣 >, ktorá je daná ako priemer rýchlostí 

všetkých červených krviniek, ktoré prúdia prierezom cievy v nejakom časovom okamihu. 

Ďalej sa zavádza pojem redukovaná priemerná priestorová rýchlosť (Reduced Spacial 

Avarage Velocity SAC) 𝑣𝑆𝐴𝑉: 

 

 

 
𝑣𝑆𝐴𝑉 =  

< 𝑣 >

𝑅
(𝑠−1)  (2) 

 

𝑘𝑑𝑒 < 𝑣 > je priemerná priestorová rýchlosť a R je polomer cievy. Ďalej zaveďme 

pojem maximálne zrýchlenie redukovanej priemernej priestorovej rýchlosti v aorte počas 

systoly (Peak Aortic Reduced Average Blood Acceleration – PARABA) 

 

 
𝑃𝐴𝑅𝐴𝐵𝐴 =  

𝑑 < 𝑣 >/𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑅
(𝑠−2) . (3) 

 

Na počiatku systoly dochádza ku výraznej zhode medzi výskytom 𝑃𝐴𝑅𝐴𝐵𝐴 

a maximom zmeny impedancie (r=0.99 [4, 12]) (Obrázok 1.1). Toto zistenie je základom 

pre všetky dnešné modely bioimpedančnej flowmetrie.  
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Obrázok 1.1: Vzťah zmeny rýchlosti krvi a vodivosti krvi. Prevzaté z [12]. Vzťah zachytáva zmenu 

vodivosti a rýchlosti toku krvi počas jedného srdcového cyklu. Významná je zhoda v zrýchlení 

krvi a zmene impedancie pri počiatku systoly. 

 

1.3 Výpočet SV 
 

1.3.1.1 Bernsteinov model 

Na základe simultánnych meraní hemodynamických veličín tlaku, toku 

a derivovanej impedancie, bolo zistené, že hodnota −𝑑𝑍/𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥 sa na časovej osi 

vyskytuje v rovnakom čase ako maximálna zmena arteriálneho krvného tlaku a 

maximálne zrýchlenie krvi. Keďže Bernstein predpokladá, že hodnota −𝑑𝑍/𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥 je 

analógiou maximálneho zrýchlenia krvi, ktoré má rozmer (𝑚𝑠−2) označuje hodnoty 

−𝑑𝑍/𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥 rozmerom 𝛺. 𝑠−2. Rovnica (3) ukazuje výpočet maximálneho zrýchlenia 

krvi v aorte - PARABA. Priemernú rýchlosť krvi v aorte dostaneme odmocnením 

hodnoty PARABA.  

 

 𝑣 =  √𝑃𝐴𝑅𝐴𝐵𝐴 

 . 
(4) 

Experimentálne bolo zistené, že relatívne zmeny impedancie 
𝑑𝑍(𝑡) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄

𝑍0
 sú závislé na 

mocnine m redukovanej priemernej priestorovej rýchlosť 𝑣𝑆𝐴𝑉 z rovnice (2), kde m = 

1,15-1,25 [12]. Pre priemernú rýchlosť odvodenú z impedancie potom môžem odvodiť 

vzťah: 
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𝑣 =  √𝑃𝐴𝑅𝐴𝐵𝐴𝑚  ≡  √
𝑑𝑍(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄

𝑍0
 

 . 

(5) 

SV ďalej počítame ako priemernú rýchlosť krvi v aorte násobenou časom toku a 

prierezom: 

 

 
𝑆𝑉 =  𝜋𝑟2 ∫ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡 =  𝜋𝑟2 . 𝑣 . 𝑇𝐿𝑉𝐸

𝑡1

𝑡0

 . (6) 

 

Konštantu 𝜋𝑟2 Bernstein nahradzuje vlastnou konštantou definujúcou objem 
𝑉𝐼𝑇𝐵𝑉

𝜁2
. 

Konštanta 𝑉𝐼𝑇𝐵𝑉 = 17,5 ∗ 𝑚 (𝑚𝑙), kde m je telesná váha. Konštanta 𝜁 =

 
𝑍𝐶

2 − 𝑍𝐶𝑍0− 𝐾

2𝑍𝐶
2 + 𝑍𝐶

2− +𝑍𝐶𝑍0+𝐾
, kde 𝑍𝐶  = 20 je kritická konštanta, a 𝐾→0 je triviálna konštanta. 𝑍0 je 

jediný člen, ktorý ovplyvňuje hodnotu 𝜁 počas merania. Hodnota 𝜁 sa pohybuje 

v intervale (0;1) ak je hodnota 𝑍0<20. Pre hodnotu 𝑍0≥ 20 je hodnota 𝜁 = 1. Pri meraní 

reálnych dát dosahuje 𝜁 = 1 vo väčšine prípadov. Po dosadení impedančnej analógie 

priemernej rýchlosti 𝑣 dostávame Bernsteinovu rovnicu pre výpočet SV z impedancie: 

 

𝑉𝐼𝐶𝐺 =  
𝑉𝐼𝑇𝐵𝑉

𝜁2
√

−𝑑𝑍(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄

𝑍0
𝑇𝐿𝑉𝐸(𝑚𝑙). (7) 

 

1.4 Parametre výpočtu SV 

 

Podľa Bernsteina potrebujeme pre výpočet SV poznať: 

 VITBV, 𝜁 – konštanty odvodené z telesnej váhy a objemu hrudníka 

 Z0 – základná impedancia hrudníka 

 −𝑑𝑍/𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥  – maximum zápornej derivovanej impedancie hrudníka 

 𝑇𝐿𝑉𝐸𝑇– dĺžka ejekčnej fázy systoly (LVET – Left Ventricular Ejection Time) -  

Ak si uvedomíme, že konštanty a základná impedancia hrudníka sa nemenia počas 

merania, zmeny SV ovplyvňujú dva parametre: −𝑑𝑍/𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥 a LVET interval. Tieto dva 

parametre sú postačujúce na sledovanie relatívnych zmien SV. Komplikácie pri správnom 

stanovení LVET intervalu a −𝑑𝑍/𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥 vnášajú najväčšiu chybu do výpočtu SV. Ich 

určeniu je preto potrebné venovať potrebnú pozornosť. LVET sa dá merať rôznymi 

spôsobmi. Je ho možné stanoviť z derivácie hrudníkovej impedancie ako interval medzi 

B a X bodom znázornené na Obrázok 1.2. Pre problémy pri stanovovaní týchto bodov sa 

častejšie LVET interval nahrádza intervalom S1-S2 čo je vzdialenosť prvého a druhého 

srdcového zvuku. 
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1.4.1 Maximum derivovaného impedančného signálu −𝒅𝒁/

𝒅𝒕𝒎𝒂𝒙 

Maximum zápornej derivácie impedancie nastáva v čase najväčšej sily, ktorou srdce 

pumpuje krv a hodnota maxima zápornej derivácie je analogická hodnote maxima tejto 

sily [4]. Maximom derivácie je pritom myslená maximálna záporná zmena derivácie 

impedancie od počiatku systoly (bod B). Pre komplikácie pri stanovení bodu B, sa bod B 

nahrádza nulovou úrovňou derivovanej impedancie.  

 

Obrázok 1.2: Rôzne tvary krivky −𝑑𝑍/𝑑𝑡; počiatok systoly – B bod a koniec systoly – X bod. 

Modrá krivka je krivka −𝑑𝑍3(𝑡 ) 𝑑𝑡⁄ . Na krivkách nieje vidno v literatúre popísaný zákmit na 

nástupnej hrane signálu −𝑑𝑍/𝑑𝑡. Preto je poloha bodov B a X diskutabilná. Pravdepodobné 

polohy bodov B a X sú vyznačené na obrázku. Červená krivka je krivka −𝑑𝑍3(𝑡 ) 𝑑𝑡⁄  

priemerovaná cez 30 tepov. Ani po priemerovaní nieje na krivke −𝑑𝑍/𝑑𝑡 vidno zákmit na 

nástupnej hrane. 

 

1.5 Stanovenie parametrov zo srdcových zvukov (HS) 

 

Pre komplikácie s určovaním počiatku a koncu LVET intervalu z −𝑑𝑍/𝑑𝑡 je často 

nevyhnutné tieto parametre získať zo srdcových zvukov (Heart Sounds – HS). HS sa dajú 

zaznamenávať mikrofónom pripevneným na hrudníku. HS obyčajne tvoria dva zvuky: 

prvý srdcový zvuk (S1) a druhý srdcový zvuk (S2). Spolu sa tieto dva označujú ako 

základné srdcové zvuky (HS – Heart Sounds). S1 je vyvolaný zatváraním cípovitých 

chlopní a to dvoj a trojcípou chlopňou. Zatvorenie cípovitých chlopní nastáva pri počiatku 

systoly. S2 je vyvolaný zatváraním polmesiačikovitých chlopní a to pľúcnicovou a 

aortálnou chlopňou. Ich zatvorenie spôsobuje ukončenie výtoku krvi zo srdca a teda 

koniec systoly.  

1.5.1 S1S2 interval - odhad počiatku systoly 

Počiatok toku krvi z ľavej komory do aorty, ako ukazuje Obrázok 1.2, je na krivke 

označovaný ako bod B. Ide o typický zákmit na nástupnej hrane derivovaného 
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impedančného signálu. Tento bod sa má podľa [13] vyskytovať v okamihu najväčšej 

výchylky prvého srdcového zvuku – S1 zaznamenávanom nad apexom srdca. Existenciu 

bodu B môže vysvetľovať uzatvorenie dvojcípej chlopne. Toto predchádza vypudenie 

krvi z ľavej komory o 0.02 – 0.06 sekundy. Viac dôkazov však hovorí o tomto bode ako 

o okamihu počiatku vypudenia krvi ľavou komorou do aorty. V praxi sa však pre 

problémy pri detekcii počiatku systoly nahrádza bod B nulovou úrovňou derivovanej 

impedancie. 

1.5.2 S1S2 interval - odhad konca systoly 

Bod X je najnižším bodom na −𝑑𝑍/𝑑𝑡 a má reprezentovať koniec S1S2 intervalu 

[13]. Tento zdroj udáva, že u väčšiny ľudí je tento bod dobre definovaný, u cca 10% môžu 

byť v blízkosti dva či viac takýchto bodov, čo prináša možnosť chyby pri určení konca 

S1S2 intervalu. Pomôcť by vtedy mal druhý srdcový zvuk – S2, ktorý by mal 

korešpondovať s bodom X. 
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2 CIELE DIZERTÁCIE 

Cieľom tejto prace je štúdium vzájomných väzieb hemodynamických parametrov 

detekovaných z impedancie hrudníka, impedancie krkavíc, impedancie dolných 

a horných končatín, srdcových zvukov, arteriálneho krvného tlaku a EKG počas 

hlbokého a spontánneho dýchania. Budú navrhnuté nové metódy na spresnenie detekciu 

parametrov slúžiacich na výpočet srdcového výdaja. Dôraz je kladený na stanovenie 

vplyvu respirácie na impedančný signál a stanovenie možnosti eliminácie respiračných 

vplyvov. Následne budú nové metódy porovnané s výpočtom SV pomocou 

Dopplerovskej echokardiografie a termodilúcie. 

 

Návrh a otestovanie novej metodiky detekcie parametrov pre výpočet SV zahrňuje:  

 Detekcia prvého a druhého srdcového zvuku (S1, S2)  

 Detekcia parametru −𝑑𝑍/𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥 

 Stanovenie súvislostí detekovaných parametrov s fyziologickými procesmi – 

s respiráciou 

 

Štatistické spracovanie hodnôt hemodynamických parametrov počas merania 

 Popisná štatistika parametrov počas hlbokého a spontánneho dýchania 

 

Analýza vzájomných väzieb hemodynamických parametrov, kde bude sledovaná:  

 Sila väzby parametrov na hlboké a spontánne dýchanie 

 Oneskorenie reakcie parametrov na hlboké a spontánne dýchanie 

 

Bude navrhnutá metóda na stanovenie srdcového výdaja z impedancie krku:  

 Budú diskutované výhody a nevýhody tejto metódy 

 Metóda bude porovnaná s meraním termodilúciou, echokardiografiou 

 

Bude spracovaná analýza kontinuálneho merania srdcového výdaju počas fyzickej 

záťaže 

 Analyzovaný bude súbor dát pacientov po transplantácií srdca 



 

 

 

3 DOSIAHNUTÉ VEDECKÉ POZNATKY 

Výsledky tejto práce sú rozdelené na dve časti. Prvá časť, Detekcia parametrov 

výpočtu tepového objemu - SV sa zaoberá detekciou, variabilitou a popisom 

bioimpedančných parametrov. Sú tu hodnotené jednak parametre potrebné na výpočet 

srdcového výdaja, ale takisto ďalšie parametre získané z bioimpedancie, krvného tlaku 

a EKG, ktoré sa dajú použiť na popis hemodynamiky, ale aj na overenie správnosti 

výpočtu SV pomocou bioimpedancie. Ďalej je tu ukázaná vzájomná väzba parametrov na 

základe ich reakcie na dýchanie a RR. Druhá časť je označená ako Výpočet srdcového 

výdaja. Obsahuje návrh metodiky na výpočet SV z impedancie krku a jej porovnanie 

s echokardiografiou a termodilúciou. Ďalej obsahuje kontinuálne meranie SV pri záťaži 

z impedancie hrudníka. 

 

3.1 Detekcia parametrov výpočtu tepového objemu - SV 

 

3.1.1 Meraní dobrovoľníci 

V tejto analýze boli vyhodnotené dáta namerané u 30-tich zdravých dobrovoľníkov 

vo veku 20-36 rokov. Charakteristiky meraných dobrovoľníkov uvádza Tabuľka 1. 

Vek (roky)  23.1 ± 4.5 

Muži / Ženy (n)  15 / 15  

Výška (cm)  179 ± 6  

Váha (kg)  73 ± 12  

SBP (mmHg)  136 ± 34  

DBP (mmHg)  73 ± 22  

MBP (mmHg)  94 ± 26  

RR (s)  0.94 ± 0.12  

BMI (kg/m^2)  22 ± 2.7  

Tabuľka 1: Charakteristiky meraných dobrovoľníkov. 

3.1.2 Merací protokol 

Dobrovoľníkom boli nalepené povrchové impedančné elektródy, EKG elektródy, 

bol pripevnený mikrofón na hrudi a manžeta na meranie krvného tlaku na prste. Potom 

dobrovoľníci 15 minút odpočívali ležmo na lôžku. Následne bolo vykonané meranie 

ležmo na lôžku. Meranie malo 3 fázy pričom každá fáza trvala 5 minút. Prvá fáza bola 

spontánne dýchanie. Druhá fáza bolo hlboké dýchanie pri ktorej dobrovoľníci dýchali 
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s frekvenciou 0.1Hz (5 sekúnd nádych, 5 sekúnd výdych) podľa inštrukcií na monitore. 

Nakoniec nasledovala opäť fáza spontánneho dýchania. 

3.1.3 Merané signály 

V tejto práci sú spracované tieto signály: 

 

1. Bioimpedancia nameraná multikanálovým bioimpedančným monitoru (MBM; 

ISIBRNO MPM 14.1, Institute of Scientific Instruments, Brno, Czech Republic) 

[14]. 

2. 12-zvodové EKG (ECG12, ISI BRNO, Czech Republic),  

3. kontinuálny arteriálny krvný tlak Penázovou metódou (Finapres-2300, Ohmeda 

Medical, Englewood, Co., USA)  

4. srdcové zvuky (PCG 1.0, ISI BRNO, Czech Republic) 

 

Polohu meraných hemodynamických signálov na ľudskom tele zachytáva Obrázok 

3.1. Všetky signály boli nahrané so vzorkovacou frekvenciou 500Hz a rozlíšením 16 

bitov. Pred vzorkovaním bol použitý antialiasingový filter. 

3.1.4 Multikanálový bioimpedančný monitor 

V tejto práci sú spracované dáta nameraná multikanálovým bioimpedančným 

monitoru (MBM; ISIBRNO MPM 14.1, Institute of Scientific Instruments, Brno, Czech 

Republic). MBM monitor nezávisle a simultánne meria impedanciu na 18-tich miestach 

tela - na hrudníku, rukách, nohách a krku (𝑍1, … , 𝑍18 na Obrázok 3.1).  
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Obrázok 3.1: Poloha meraných hemodynamických signálov na ľudskom tele. Kanály Zi sú polohy 

elektród zaznamenávajúce impedanciu, BP udáva meranie krvného tlaku, EKG 

elektrokardiogram a HS srdcové zvuky. Symbol 𝐼𝑖 značí zdroj elektrického prúdu. V spodnej časti 

obrázku je načrtnutý príklad meraných signálov. 
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3.1.5 Detekcia prvého srdcového zvuku (S1) 

S1 je prvým zvukom po R-vlne. Frekvenčný rozsah nie je z literatúry jasný. Obrázok 

3.2 a Obrázok 3.3 znázorňujú spektrum prvého srdcového zvuku u dvoch dobrovoľníkov. 

Spektrum bolo priemerované počas 5 minútového merania. Vidíme, že spektrá majú 

rôzny tvar, čo naznačuje potrebu filtrovať srdcové zvuky pre každého individuálne 

prispôsobeným filtrom. 

 

Obrázok 3.2: Spektrum prvého srdcového zvuku S1 subjektu A. Spektrum bolo priemerované 

z prvého srdcového zvuku počas 5 minútového merania v kľude. 

 

Obrázok 3.3 Spektrum prvého srdcového zvuku S1 subjektu B. Spektrum bolo priemerované 

z prvého srdcového zvuku počas 5 minútového merania v kľude. 

Nasledujúci experiment testuje a stanovuje optimálny typ metódy predspracovania a 

optimálne hranice pre filtrované pásmo. Signál bol frekvenčne filtrovaný za použitia 

DWT a fourierovej transformácie. K stanoveniu kritéria pre hodnotenie optimálnosti 

filtrácie bol vybraný nasledovný postup: 

1. Po filtrácií boli detekované S1 v každom R-R intervaly.  

2. Bola spočítaná vzdialenosť každého S1 od R-vlny ktorá mu predchádza.  

3. Tieto vzdialenosť boli korelované s hodnotami respiračnej krivky.  

Predpokladáme, že vzdialenosť S1 od R-vlny by mala korelovať s dýchaním. Tento 

predpoklad je založený na tom, že znížený tlak v hrudníku spôsobený nádychom 

ovplyvňuje aj napĺňanie srdca krvou. Dochádza k intenzívnejšiemu plneniu srdca krvou 

a to zapríčiňuje skoršie vypudenie krvi zo srdca. Otvorenie aortálne chlopne a pľúcnej 

chlopne (prvý srdcový zvuk – S1) by preto malo nastať o niečo skôr po R-vlne pri 
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nádychu ako pri výdychu. Čím budú lepšie stanovené parametre a typ filtra pre daný 

signál, tým výraznejší bude S1 v porovnaní s rušivými signálmi a tým vyššia bude 

korelácia s respiráciou [33]. 

3.1.5.1 Filtrácia fourierovou transformáciou 

Prvým spôsobom predspracovania bola lineárna filtrácia HS pásmovou priepusťou. 

Prechodné javy na začiatku a konci signálu boli zo signálu vylúčené. Hranice pásmových 

priepustí boli všetkými kombináciami spodných hraníc: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50 a horných hraníc: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 120, 150.  

3.1.5.2 DWT 

Druhou metódou filtrácie je DWT. K filtrácií boli použité banky filtrov z rodiny 

Daubichies číslo 4 a 14 (db4, db14) a banka filtrov z rodiny Coiflet číslo 2 (coif2). Signál 

bol rozložený do piatich úrovní detailu redundantnou diskrétnou diadickou vlnkovou 

transformáciou. Jednotlivé úrovne rozkladu a im prislúchajúce približné frekvenčné 

pásma ukazuje Tabuľka 2. 

 

rozklad pásmo [Hz] 

1 125,0-250,0 

2 62,5-125,0 

3 31,3-62,5 

4 15,6-31,3 

5 7,8-15,6 

Tabuľka 2: Stupne rozkladu DWT a im prislúchajúce frekvenčné pásma. 

 

Po rozložení signálu na detaily sa signál rekonštruuje z vybraných detailov 

nasledovne. Označme si detaily signálu 𝑥(𝑛) ako 𝑥1
𝑑(n), 𝑥2

𝑑(n), 𝑥3
𝑑(n), 𝑥4

𝑑(n) až 𝑥5
𝑑(n). 

Prvým detailom je 𝑥1
𝑑(n) a piatym je 𝑥5

𝑑(n). Rekonštruovaný signál 𝑥 ′ vyjadruje vzorec 

(8): 

 

  𝑥 ′(𝑛) = ∑ 𝑥𝑖
𝑑ℎ

𝑖 = 𝑙 (𝑛) (8) 

 

kde 𝑙 ∈< 1,5 >, ℎ ∈< 2,5 >, 𝑙 ≤ ℎ. Pri zjednocovaní si vždy určíme spodnú a hornú 

hranicu zjednotenia. Spodná je označená písmenom l a horná písmenom h . Signál 

rekonštruujeme zjednotením všetkých detailov ležiacich medzi týmito dvoma hranicami, 

vrátane hraníc. Najnižšia horná hranica je pritom 2. Predpokladáme totiž, že užitočná 

zložka HS je zastúpená aj pod hranicou 125Hz [33].  
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3.1.5.3 Hodnotenie optimálnosti filtrácie  

Po odfiltrovaní signálu bola spočítaná energetická obálka - zachytáva ju Obrázok 3.4 

kde je ako prvá krivka zhora čiernej farby. Komponenty HS ako S1 sú na časovej ose 

lokalizované ako ťažisko obálky – na prvej krivke zhora vyznačené ako červený krúžok. 

Bola spočítaná krivka R-S1, ktorá každému srdcovému cyklu priradí vzdialenosť ťažiska 

S1 od R-vlny – Obrázok 3.4, spodná časť, zelená krivka . Ďalej je spočítaná respiračná 

krivka a to tak, že hrudníková impedancia je filtrovaná filtrom typu spodná priepusť s 

hraničnou frekvenciou 0,8 Hz. Priebeh respiračnej krivky zachytáva Obrázok 3.4 v 

spodnej časti – druhá krivka zdola modrej farby. Respiračnú krivku sme pri počítaní 

korelácie nechali pôvodnú a krivku R-S1 sme posunuli od 1 po 10 R-R intervalov. Každú 

z týchto kriviek sme korelovali s respiračnou krivkou a tým sme dostali 10 korelačných 

koeficientov. Korelačný koeficient respiračnej krivky a R-S1 krivky s najvyššou hodnotu 

sme prehlásili za korelačný koeficient daného filtra. Korelácie filtrov zachytáva Tabuľka 

3. V hornej časti tabuľky sú zobrazené výsledky korelácií dobrovoľníka číslo 32 a 

dobrovoľníka číslo 55 pri hlbokom dýchaní a filtrácií fourierovou transformáciou. 

Tabuľka 3 v spodnej časti zachytáva rovnakých dobrovoľníkov takisto pri hlbokom 

dýchaní, ale filtrovaný pomocou DWT. V závislosti na hodnote korelácie je vyfarbené 

pozadie každého políčka stupňom šedej. Bielu farbu má korelácia s hodnotou 0. Čím je 

hodnota vyššia tým je aj farba tmavšia až hodnota 1 má čiernu farbu. Pásma v ktorých S1 

koreluje s respiráciou sú výrazne rozdielne subjekt od subjektu. Toto platí aj pre 

spontánne dýchanie. Korelácie sa pomerne málo líšia medzi jednotlivými riadkami. To 

naznačuje, že dôležitejším parametrom bude stanovenie spodnej hranice filtru. Zaujímavé 

ja takisto rozdelenie pásma korelácií pri subjekte 32. Môžeme sa domnievať, že S1 má v 

tomto prípade spektrum rozdelené do dvoch oblastí. Hodnoty korelácií po fourierovej 

transformácií a DWT sú zhruba rovnaké.  

Ak pre každý subjekt vyberieme jednu maximálnu hodnotu korelácie zo všetkých 

filtrov, dostaneme množinu maximálnych hodnôt korelácií. Medián z tejto množiny je 

mediánom maximálnych hodnôt korelácií všetkých subjektov naprieč všetkými pásmami. 

Tento medián pre hlboké dýchanie je 0,72 a pre spontánne dýchanie je 0,59. Môžeme 

teda povedať, že vzdialenosť S1 od R vlny koreluje s dýchaním. Filtrovanie pomocou 

DWT a fourierovou transformáciou poskytuje veľmi podobné výsledky. Pri fourierovej 

transformácií sa dajú vyladiť medzné hranice jemnejšie ako pri DWT, dosahuje preto o 

niečo vyšších korelácií. Ak by nejakej aplikácií nebolo možne zisťovať vhodné pásmo 

pre každého individuálne, dá sa odporučiť filtrovanie v pásme 25-150Hz. Korelácia R-S1 

s respiráciou sa ukázala byť vhodnou metódou na hodnotenie vhodného nastavenia filtrov 

[33]. 
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Obrázok 3.4: Detekcia prvého srdcového zvuku – S1. Horná časť obrázku: 20-80Hz obálka HS 

(čierna) s integrálmi (žlta a červená) naznačujúcimi počítanie ťažiska, ďalej HS filtrovaný 

v pásme 20-80Hz (modrá) a posledná EKG (červená), spodná časť obrázku: respiračná krivka 

(modrá), R-S1 krivka - vzdialenosť prvého srdcového zvuku od R vlny (zelená). Horizontálna osa 

reprezentuje čas v sekundách, časová mierka je rozdielna v hornej a dolnej časti obrázku. 
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Tabuľka 3: Maxima korelácií medzi respiráciou a R-S1 po filtrácií rôznymi pásmovými filtrami. 

Čísla v tabuľkách reprezentujú korelácie medzi R-S1 funkciou (vzdialenosť prvého srdcového 

zvuku od R vlny) a respiráciou dobrovoľníka 32 a 55, po filtrácií HS pásmovou priepusťou so 

spodnými hranicami v prvom stĺpci a hornými hranicami v prvom riadku. Spodné dve tabuľky 

obsahujú rovnaké korelácie po zjednotení detailov DWT medzi najnižším detailom v prvom stĺpci 

a najvyšším v prvom riadku [33]. 

3.1.6 Detekcia srdcového zvuku S2 

Postup pri detekcii S2 a pri hodnotení detekcie je rovnaký ako pri detekcií S1. S2 sa 

detekuje v intervale od 0,3R-R – 0,6R-R. Znova bola spočítaná korelácia s respiráciou. 

Korelácia je pri S2 nižšia ako pri S1 a medián maximálnych korelácií všetkých subjektov 

je 0,57 pre hlboké a 0,53 pre spontánne dýchanie. Frekvenčné pásmo S2 je takisto ako pri 

S1 individuálne pre každý subjekt, pri nutnosti použiť jeden filter na všetky subjekty sa 

dá odporučiť filtrovanie v pásme 35-150Hz . 

3.1.7 Vlastnosti bioimpedančných parametrov 

Impedančná kardiografia dosahuje nízku presnosť pri odhade absolútnych hodnôt 

srdcového výdaja aj pre nejednoznačnosť v pôvode parametrov získaných z impedancie 



 

17 

 

ľudského tela. Nie je jednoznačne doložené, aký pôvod má najdôležitejší parameter 

impedančnej kardiografie −𝑑𝑍(𝑡) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄ . Predpokladanými zdrojmi signálu 

−𝑑𝑍(𝑡) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄  sú zmeny v objeme [15] a rýchlosti [4, 16] krvi v artériách počas 

srdcového cyklu. Ďalšími zdrojmi môžu byť svalová aktivita, dýchanie, žilný návrat. 

Takisto sa presne nevie akou veľkosťou prispievajú jednotlivé zložky na moduláciu 

veľkosti −𝑑𝑍(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄ . Je preto dôležité rozšíriť znalosti o vzťahoch tohto parametra 

s inými hemodynamickými parametrami. Takisto je potrebné upresniť vzájomný vzťah 

impedančných parametrov a iných hemodynamických parametrov ako arteriálny krvný 

tlak, srdcové zvuky a RR intervaly. Až budú presnejšie známe vplyvy jednotlivých 

zdrojov na moduláciu signálu −𝑑𝑍(𝑡 ) 𝑑𝑡⁄ , budeme vedieť navrhnúť presnejšie modely 

ktoré ho budú používať nielen na výpočet SV a CO.  

3.1.8 Úvod do navrhnutej metodiky 

Pre vyšetrenie vzťahov medzi impedančnými parametrami boli detekované 

nasledujúce parametre: 

 

 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒅𝒏ý 𝒁𝟎𝒊 (𝑴𝒆𝒂𝒏 𝒁𝟎𝒊) (Ω) 

 −𝒅𝒁𝒊(𝒕 ) 𝒅𝒕𝒎𝒂𝒙⁄  (Ω/s) 

 Čas šírenia pulznej vlny (𝑷𝑾𝑻𝑻𝒊 - Pulse Wave Transit Time) (s) 

 Rýchlosť pulznej vlny (𝑷𝑾𝑽𝒊−𝒋 - Pulse Wave Velocity) (s/m) 

 Systolický krvný tlak (SBP) (mmHg) 

 Diastolický krvný tlak (DBP) (mmHg) 

 Pulzný tlak (PP) (mmHg) 

 Stredný tlak (MBP) (mmHg) 

 Vzdialenosť SBP od R vlny (R-SBP) (s) 

 Vzdialenosť DBP od R vlny (R-DBP) (s) 

 Vzdialenosť S1 od R vlny (R-SBP) (s) 

 Vzdialenosť S2 od R vlny (R-SBP) (s) 

 Čas medzi S1 a S2 (S1-S2) (s) 

 Interval medzi dvoma R vlnami (RR) (s) 

 Respiračná krivka (Ω) 

 

Detekované parametre sú znázornené na Obrázok 3.5. 
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Obrázok 3.5: Detekcia parametrov obehovej sústavy.. Zhora signály: EKG, Z0, −𝒅𝒁𝒊(𝒕)/𝒅𝒕𝒎𝒂𝒙, 

krvný tlak-BP, HS 

Parameter 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒅𝒏ý 𝒁𝟎𝒊 odráža pomaly sa meniacu zložka impedancie. Parameter 

𝑍0𝑖 na hrudníku je ovplyvnený dýchaním. Zmena parametra 𝑍0𝑖 sa dá použiť na 

monitorovanie respirácie [17]. Hodnota 𝑍0𝑖 na hrudníku počas nádychu rastie a počas 

výdychu klesá. Parameter 𝑍0𝑖 mimo hrudníka nie je ovplyvnený plnením vzduchu 

pľúcami, preto priamo odráža zmenu množstva krvi v danom mieste. Krivka 𝑍0𝑖 bola 

získaná filtráciou bioimpedancie na kanále i filtrom typu spodná priepusť s hraničnou 

frekvenciou 0.75 Hz. Všetky parametre detekujeme ako jednu hodnotu pre jeden srdcový 

cyklus, preto parameter 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒅𝒏ý 𝒁𝟎𝒊 bol získaný ako priemerná hodnota 𝑍0𝑖 počas 

srdcového cyklu.  

 

Parameter −𝒅𝒁𝒊(𝒕)/𝒅𝒕𝒎𝒂𝒙 udáva maximum toku krvi počas srdcového cyklu [18]. 

Parameter −𝒅𝒁𝒊(𝒕)/𝒅𝒕𝒎𝒂𝒙 bol získaný filtraciou bioimpedancie filtrom typu pásmová 

priepusť so spodnou hraničnou frekvenciou 0.75 Hz a hornou hraničnou frekvenciou 18 

Hz. Ďalej bola spočítaná derivácia podľa času, signál bol vynásobený konštantou -1 

a bola detekovaná maximálna hodnota počas srdcového cyklu. Hodnotu tohto parametru 

získame pre každý srdcový cyklus počas merania. Parameter Čas šírenia pulznej vlny 

(𝑷𝑾𝑻𝑻𝒊) udáva časový interval medzi R vlnou na EKG a maximom toku krvi na 

meranom mieste −𝒅𝒁𝒊(𝒕)/𝒅𝒕𝒎𝒂𝒙. Parameter Rýchlosť pulznej vlny (𝑷𝑾𝑽𝒊−𝒋) je 

spočítaný ako rozdiel dvoch časov šírenia pulznej vlny na miestach i a j (𝑷𝑾𝑻𝑻𝒊 - 
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𝑷𝑾𝑻𝑻𝒋) a následne vydelený vzdialenosťou týchto dvoch miest. Parameter Respiračná 

krivka bol označený parameter 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒅𝒏ý 𝒁𝟎𝟒, čo je 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒅𝒏ý 𝒁𝟎𝒊 na 4-tom kanály - 

hrudník. Pomalé zmeny impedancie odrážajú plnenie pľúc vzduchom a teda respiráciu 

[19]. 

3.1.9 Popisná štatistika - spontánne dýchanie 

Impedančná kardiografia používa pre odhad srdcového výdaja bioimpedančné 

parametre: Z0, −𝑑𝑍(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄  a odvodený parameter √
−𝑑𝑍(𝑡) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄

𝑍0
. Pre každý 

parameter bola detekovaná jedna hodnota pre jeden srdcový cyklus. Pole hodnôt pre 

parameter −𝑑𝑍4(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄  zobrazuje Obrázok 3.6 ako modrú krivku. Bola spočítaná 

priemerná hodnota poľa parametrov. Dostaneme tak pre každý parameter jednu 

priemernú hodnotu počas merania. Priemernú hodnotu zobrazuje Obrázok 3.6 ako žltú 

čiaru. Priemerná hodnota je ďalej považovaná za hodnotu parametra počas merania.  

 

 

Obrázok 3.6: Popisná štatistika parametra −𝒅𝒁𝟒(𝒕)/𝒅𝒕𝒎𝒂𝒙. Modrá krivka znázorňuje 

detekované maximá na krivke −𝒅𝒁𝟒(𝒕)/𝒅𝒕 pre jedného dobrovoľníka počas 5 minútového 

merania. Z detekovaných hodnôt bola spočítaná priemerná hodnota – čierna plná čiara (Mean = 

0,91) a smerodajná odchýlka (std = 0,19) – prerušovaná čierna čiara. Žltá čiara zobrazuje 

priemernú hodnotu parametra počas merania, čo považujeme za hodnotu parametra počas 

merania a červená čiara smerodajnú odchýlku parametra počas merania, čo považujeme za 

výchylku parametra počas merania. 

Aby sme zistili aká je hodnota parametrov naprieč všetkými meranými 

dobrovoľníkmi, spočítali sme popisnú štatistiku parametrov. Spočítali sme priemernú 

hodnotu a smerodajnú odchýlku hodnoty parametru počas merania. Popisnú štatistiku pre 

hodnotu parametra počas merania uvádza Tabuľka 4. 
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Tabuľka 4: Popisná štatistika hodnoty parametrov počas spontánneho dýchania pre 30 

dobrovoľníkov. Z hodnôt parametrov počas merania ako definuje Obrázok 3.6 boli spočítané 

priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky pre 30 dobrovoľníkov. Výsledok udáva stĺpec mean +- 

std. Hodnota v stĺpci označenom %, udáva pomer smerodajnej odchýlky a priemernej hodnote v 

percentách.  

Hodnoty v stĺpci mean, vyjadrujú priemernú hodnotu bioimpedančného parametra 

naprieč všetkými subjektmi. Hodnota std vyjadruje smerodajnú odchýlku priemernej 

hodnoty bioimpedančného parametra naprieč všetkými subjektmi. Hodnota v stĺpci 

označenom % uvádza pomer smerodajnej odchýlky na priemernej hodnote. Táto hodnota 

vyjadruje mieru variability parametra v populácií s ohľadom na jeho absolútnu hodnotu 

v percentách, čo naznačuje, ktorý parameter do akej miery prispieva k rôznej hodnote SV 

a CO naprieč subjektmi. Pri pohľade na kanál 3 vidíme, že parameter −𝑑𝑍(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄  sa 

naprieč subjektmi líši dva krát viac ako parameter 𝑍0.Pri meraní srdcového výdaja je 

dôležité zachytenie dynamických zmien parametrov počas merania. Na základe týchto 

zmien vieme, ktorý parameter do akej miery ovplyvnil zmeny v hodnotách vypočítaného 

srdcového výdaja počas merania. Pomocou popisnej štatistiky Tabuľka 5 zachytáva 

výchylky parametrov Z0, −𝑑𝑍/𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥 a √
−𝑑𝑍(𝑡) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄

𝑍0
 počas 5 minútového merania. Aby 

sme odhadli ako sa parameter mení naprieč celou populáciou, spočítali sme priemernú 

hodnotu výchylky parametra a ich smerodajnú odchýlku. 

kanál mean ± std %  mean ± std % mean ± std %

1 33.12 ± 5.73 17 1.15 ± 0.48 41 0.18 ± 0.032 18

2 32.59 ± 6.14 19 1.13 ± 0.46 40 0.18 ± 0.033 18

3 19.48 ± 3.69 19 1.63 ± 0.6 37 0.28 ± 0.036 13

4 19.87 ± 3.77 19 1.56 ± 0.56 36 0.28 ± 0.034 12

5 51.65 ± 11.47 22 0.62 ± 0.21 34 0.11 ± 0.01 9

6 51.22 ± 10.59 21 0.61 ± 0.2 33 0.11 ± 0.011 10

7 111.31 ± 17.78 16 1.6 ± 0.49 31 0.12 ± 0.014 11

8 110.7 ± 16.76 15 1.57 ± 0.42 27 0.12 ± 0.012 10

13 60.19 ± 20.71 34 0.74 ± 0.4 54 0.11 ± 0.016 15

14 62.93 ± 21.61 34 0.72 ± 0.4 55 0.1 ± 0.013 13

15 121.9 ± 26.42 22 1.92 ± 0.68 35 0.12 ± 0.012 10

16 127.2 ± 30.24 24 2.37 ± 0.9 38 0.13 ± 0.015 11

Hodnota parametra – spontánne dýchanie

Štatistika pre 30 subjektov

 𝑍0

−𝑑𝑍(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄

𝑍0
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Tabuľka 5: Popisná štatistika výchylky parametrov počas spontánneho dýchania pre 30 

dobrovoľníkov. Z výchylky parametrov počas merania ako definuje Obrázok 3.6 boli spočítané 

priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky pre 30 dobrovoľníkov, ktoré udáva stĺpec mean +- 

std. Hodnota v stĺpci označenom %, udáva pomer medzi hodnotou parametru (Tabuľka 4) a 

výchylkou parametru (Tabuľka 5). 

Hodnota v stĺpci ∆ mean vyjadruje priemernú hodnotu výchylky parametra naprieč 

všetkými subjektmi. Hodnota v sĺpci std vyjadruje smerodajnú odchýlku výchylky 

parametra počas merania naprieč všetkými subjektmi. Stĺpec % vyjadruje percentuálnu 

zmenu parametra v priebehu merania. Je to podiel priemernej hodnoty výchylky 

parametra počas merania ako uvádza Tabuľka 5 a priemernej hodnoty parametru ako 

uvádza Tabuľka 4. Percentuálna zmena je dôležitou informáciou, vyjadruje, ktorý 

parameter a do akej mieri ovplyvňuje variabilitu vypočítaného SV a CO počas merania. 

Pri pohľade na kanál 3 vidíme, že hodnota 𝑍0 má variabilitu menšiu ako 1% a hodnota 

−𝑑𝑍/𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥 má variabilitu skoro 10%. Smerom k perifériám je tento rozdiel ešte väčší. 

Na základe informácií ktoré uvádza Tabuľka 5 vidíme, že variabilita hodnoty SV a CO 

počas merania vypočítaného z impedancie je ovplyvnená hlavne zmenami v hodnotách 

parametru −𝑑𝑍/𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥. 

3.1.10 Reakcia hemodynamických parametrov na dýchanie 

Tlakové zmeny v hrudníku vyvolané dýchaním ovplyvňujú hemodynamiku. 

Nasledujúca štúdia považuje dýchanie za riadiaci signál a pomocou neho vyšetruje vplyv 

dýchania na ostatné hemodynamické parametre. Hodnotených bolo opäť 30 zdravých 

dobrovoľníkov. Pre každého dobrovoľníka bolo spočítané pole hodnôt pre každý 

parameter o dĺžke počtu srdcových cyklov. Pre každý parameter bola detekovaná jedna 

hodnota pre jeden srdcový cyklus. Označme počet srdcových cyklov počas merania ako 

N. Pre každý parameter potom dostaneme pole hodnôt dĺžky N. Pole pre každý signál 

bolo lineárne interpolované použitím predchádzajúcej R-vlny. Nazvime takúto 

∆ mean

2.20E-01

6.27E-02

2.35E-01

1.77E-01 1.42E-02 9.15

7.51E-02

7.95E-02

1.90E-01

1.91E-01

3.00E-02

2.22E-02

5.61E-02

5.35E-02

± 1.44E+00 25.5 1.22E-02 ±16 ± 1.53E-01 0.14 6.05E-01

18.4 1.17E-02 ± 5.62E-03 9.46

3.96E-03 8.82

15 ± 2.39E-01 0.19 3.54E-01 ± 1.84E-01

± 8.25E-02 17.7 9.12E-03 ±14 ± 9.20E-02 0.1 1.28E-01

19 1.00E-02 ± 6.28E-03 9.42

9.23E-04 4.89

13 ± 6.61E-01 0.37 1.41E-01 ± 1.13E-01

± 3.16E-02 9.6 5.79E-03 ±8 ± 3.57E-02 0.05 1.51E-01

9.2 5.61E-03 ± 7.84E-04 4.72

9.25E-04 5.13

7 ± 3.18E-02 0.05 1.48E-01 ± 3.37E-02

± 1.43E-02 9.9 5.55E-03 ±6 ± 9.74E-03 0.04 6.07E-02

9.8 5.53E-03 ± 9.16E-04 5.09

5.04E-03 4.17

5 ± 1.54E-02 0.06 6.11E-02 ± 1.25E-02

± 8.21E-02 8.9 1.15E-02 ±4 ± 1.68E-01 0.96 1.40E-01

8.7 1.17E-02 ± 5.55E-03 4.12

4.41E-03 5.36

3 ± 1.63E-01 0.98 1.43E-01 ± 8.79E-02

± 5.81E-02 10.6 9.85E-03 ±2 ± 6.78E-02 0.24 1.20E-01

10.2 9.50E-03 ± 4.14E-03 5.18

std %

1 ± 6.74E-02 0.23 1.18E-01 ± 5.72E-02

± std % ∆ mean ±kanál ± std % ∆ mean

Výchylka parametra – spontánne dýchanie

Štatistika pre 30 subjektov

𝑍0 √
−𝑑𝑍(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄

𝑍0
 −𝑑𝑍(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄  
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interpolovanú krivku LI krivka. LI krivku pre −𝒅𝒁𝟒(𝒕)/𝒅𝒕𝒎𝒂𝒙 parameter zachytáva 

Obrázok 3.7 ako prvú krivku vľavo hore červenej farby. LI krivka bola ďalej lineárne 

filtrovaná antialiasingovým filtrom a decimovaná s periódou 100ms, čím vzniká LI 

postupnosť. LI postupnosť pre parameter 𝒁𝟎𝟏 a Respiračnú krivku ukazuje ako krivky 

vpravo žltej farby Obrázok 3.7. V tejto práci boli vyhodnocované impedančné parametre 

z 12-tich častí tela. Preto bolo celkovo pre každé meranie získaných 12 LI postupností 

pre každý bioimpedančný parameter. Predpokladáme, že zmeny tlaku v hrudníku 

vyvolané dýchaním ovplyvnia obehový systém a to hlavne tep, arteriálny krvný tlak, tok 

krvi a rozloženie objemu krvi v celom tele. Aby sme zistili aký vplyv má dýchania na 

hemodynamické parametre, spočítali sme Pearsonov korelačný koeficient medzi LI 

postupnosťou hemodynamických parametrov a LI postupnosťou respiračnej krivky pri 

vzájomnom posuve s krokom 100 ms v rozmedzí 0-5 sekúnd. 

 

 

Obrázok 3.7: Vytvorenie lineárne interpolovanej krivky parametra - LI postupnosť (LI sequence). 

Zhora detekcia parametre −𝒅𝒁𝒊(𝒕)/𝒅𝒕𝒎𝒂𝒙, Lineárna interpolácia množiny parametrov 

−𝒅𝒁𝒊(𝒕)/𝒅𝒕𝒎𝒂𝒙 na základe predchádzajúcej R vlny – prvá krivka zhora (červená – LI curve). 

Prvá krivka zhora (LI curve) bola filtrovaná antialiasingovým filtrom a decimovaná s krokom 

100ms, výsledkom je LI postupnosť (žltá - LI sequence). Pôvodná a decimovaná krivka je 

znázornená v ľavej spodnej časti obrázku. V pravej časti obrázku je ukážka dvoch LI postupností 

respirácie a ľavej karotídy. Vyznačený je aj ich vzájomný posun o 5 sekúnd. 

Týmto sme dostali vektor 50-tich korelačných koeficientov. Vzorec pre výpočet 

Pearsonovho korelačného koeficientu 𝜌𝑋,𝑌: 

 

 
𝜌𝑋,𝑌  =  

1

𝛿𝑋𝛿𝑌
 [ 𝐸(𝑋𝑡 − µ𝑋)(𝑌𝑡 −  µ𝑌) ]  (9) 

 

kde 𝛿𝑋 je smerodajná odchýlka postupnosti 𝑋𝑡, 𝛿𝑌 je smerodajná odchýlka 

postupnosti 𝑌𝑡, µ𝑋 je priemerná hodnota postupnosti 𝑋𝑡, µ𝑌 je priemerná hodnota 
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postupnosti 𝑌𝑡. 𝐸(𝑋𝑡 −  µ𝑋)(𝑌𝑡 −  µ𝑌) je očakávaná hodnota normalizovanej postupnosti 

𝑋𝑡 a 𝑌𝑡. Postupnosť 𝑋𝑡 reprezentuje respiráciu, postupnosť 𝑌𝑡 hemodynamický parameter. 

Vzťah pre výpočet vektoru 50-tich korelačných koeficientov 𝐶𝑜𝑟𝑋,𝑌(𝑛) uvádza rovnica 

(10). 𝐶𝑜𝑟𝑋,𝑌(𝑛) je normalizovaná vzájomná korelačná funkcia medzi parametrom 

a respiráciou. Funkčné hodnoty funkcie 𝐶𝑜𝑟𝑋,𝑌(𝑛) sú Pearsonové vzájomné korelačné 

koeficienty. 𝑌𝑡+𝑛 je n-tá oneskorená postupnosť 𝑌𝑡. Oneskorenie o jeden prvok je 

oneskorením o 100 ms. 𝐶𝑜𝑟𝑋,𝑌(𝑛) je Pearsonov korelačný koeficient medzi 

postupnosťami 𝑋𝑡+𝑛 a 𝑌𝑡. 

 
𝐶𝑜𝑟𝑋,𝑌(𝑛) =

1

𝛿𝑋𝛿𝑌
[𝐸(𝑋𝑡 − µ𝑋)(𝑌𝑡+𝑛 − µ𝑌)|𝑛 ∈< 0; 𝑁 − 1 >, 𝑁 = 50]   

(

10) 

 

Dva parameter boli spočítané pre vektor 𝐶𝑜𝑟𝑋,𝑌(𝑛): 

C(PAR-RESP): prvok vektoru 𝐶𝑜𝑟𝑋,𝑌(𝑛) s najvyššou absolútnou hodnotu 

korelácie, vyjadruje silu väzby medzi parametrom a respiráciou pri najvhodnejšom 

posune 

PS(PAR-RESP): fázový posun parametra C(PAR-RESP) vynásobený 100ms. 

Fázový posun vyjadruje oneskorenie krivky parametra pri ktorom dosiahla s respiráciou 

najvyššou absolútnou hodnotu korelačného koeficientu. 

 

Čím vyššia absolútna hodnota korelačného koeficientu C(PAR-RESP), tým 

silnejšia väzba parametra na respiráciu. Záporné znamienko pri hodnote korelačného 

koeficientu znamená obrátenú reakciu parametra na respiráciu – fázový posun 5 sekúnd. 

Parameter s hodnota C(PAR-RESP) vyššou ako 0,5 je považovaná za lineárne závislý 

s respiráciou. Prehľadnú interpretáciu hemodynamických parametrov počas hlbokého 

dýchania zobrazuje Obrázok 3.8. Sú na ňom zachytené mediánové hodnoty parametrov 

ako vzdialenosť od stredu a posun voči respirácií ako uhol. Uhol je udávaný ako čas 

oneskorenia parametra voči respirácií. Plný štvorec znamená že parameter reaguje priamo 

na respiráciu, prázdny štvorec znamená že parameter reaguje opačne na respiráciu.  
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Obrázok 3.8: Polárne diagramy znázorňujú odozvu kardiovaskulárnych parametrov na hlboké 

dýchanie s periódou 10 sekúnd. Vzdialenosť od centra reprezentuje silu väzby – hodnotu 

Pearsonovho korelačného koeficientu medzi kardiovaskulárnym parametrom a respiráciou. 

Hodnota koeficientu nad 0.5 je považovaná za štatisticky významná (biela oblasť grafu). Uhol 

reprezentuje časové oneskorenie medzi respiráciou a reakciou kardiovaskulárneho parametra. 

Čierne štvorce reprezentujú priamu odozvu (parameter rastie v priebehu nádychu), biele štvorce 

reprezentujú opačnú reakciu parametra na nádych (hodnota parametra rastie počas výdychu). 

Vľavo hore reakcia Z0 parametra, vpravo hore −𝑑𝑍𝑖(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄ , vľavo dole pulzná vlna (PVW), 

vpravo dole krvný tlak (BP) a RR. 

3.1.11 Parameter rozloženia krvi: 𝒁𝟎𝒊  

Všetky hodnoty C(PAR-RESP) parametra 𝑍0𝑖 dosahujú úroveň vyššiu ako 0,5 

okrem kanála 16, kde bola umiestnená manžeta na meranie krvného tlaku. To naznačuje 

silný vplyv hlbokého dýchania na distribúciu krvi v perifériách. Sila väzby (veľkosť 

korelačného koeficientu - C(PAR-RESP)) sa znižuje s rastúcou vzdialenosťou od srdca. 

Fázový posuv oscilácií parametru 𝑍0𝑖 oproti dýchaniu je stabilný naprieč všetkými 

dobrovoľníkmi a je blízko nulového posunu s opačnou fázou oproti respirácií (PS(PAR-

RESP) = 5 sekúnd). V priebehu nádychu, 𝑍0𝑖 klesá na všetkých miestach okrem 

hrudníka, čo odráža nárast objemu krvi počas nádychu v krku, a končatinách 
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s minimálnym časovým posunom.  

3.1.12 Parameter toku krvi: −𝒅𝒁𝒊(𝒕 ) 𝒅𝒕𝒎𝒂𝒙⁄   

Parameter −𝑑𝑍𝑖(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄  dosahuje najvyššiu koreláciu s respiráciou na hrudníku. 

Koreláciu vyššiu ako 0,5 dosahuje ešte na krku. Na perifériách je korelácia nižšia ako 0,5. 

V predošlej kapitole bolo ukázané, že parameter −𝑑𝑍𝑖(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄  dosahuje najväčšiu 

variabilitu spomedzi parametrov používaných na výpočet srdcového výdaja. Je preto 

dôležitým poznatkom, že parameter je výrazne ovplyvnený respiračnou aktivitou. 

3.1.13 Rýchlosť pulznej vlny: PVW 

Viac kanálová impedancie poskytuje výnimočnú príležitosť na určenie rýchlosti 

pulznej vlny simultánne na rôznych miestach tela. Korelácia PVW s dýchaním vyššia ako 

0,5 bola nájdená na miestach priamo spojených s hrudníkom (3-7, 3-5, 4-8, 4-6, 3-15, 4-

16). PVW spojená s hrudníkom dosahuje fázový posun 2,2-3,6s.  

3.1.13.1 Arteriálny krvný tlak: BP 

Krvný tlak vysoko koreluje s respiráciou. Časové posuny medzi parametrami SBP, 

SBP, PP a MBP a respiráciou sa líšia len nevýrazne a pohybujú sa v rozmedzí 0,8-2,9 s. 

Výsledky ukazujú nárast SBP ako reakciu na nádych. Parametre R-SBP a R-DBP takisto 

silno korelujú s respiráciou opačnou reakciou a s fázovým posuvom 2,3 a 2,8s. Nádych 

spôsobuje zvýšenie krvného tlaku a zároveň skracuje vzdialenosť R-SBP a R-DBP. 

Zaujímavý je pohľad na fázový posun PP, ktorý dosahuje hodnotu 2,9s, čo je rovnaký 

fázový posun ako rýchlosť pulznej vlny - PVW medzi hruďou a rukou, alebo hruďou 

a nohou. PP fázový posun je takisto podobný s posuvmi parametra toku krvi: 

−𝑑𝑍𝑖(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄ . 

3.1.14 Srdcové zvuky 

Fázový posun parametra R-S1 s respiráciou je 4,8s. R-S2 a S1-S2 majú fázový posun 

2,4s. Behom nádychy sa interval R-S1 skracuje okamžite a interval R-S2 a S1-S2 sa 

predlžujú s oneskorením 2,4s. Skracovanie vzdialenosti R-S1 korešponduje so 

skracovaním vzdialenosti R-SBP. 

3.1.15 RR intervaly 

RR intervaly silno korelujú s respiráciou s časovým posuvom 3,2s. Podľa literatúry 

je u zdravých ľudí posun reakcie RR intervalov na SBP 1,5-2s [20]. V tejto práci bol 

pozorovaný posun medzi respiráciou a RR intervalmi 2s a posun ďalších 

1,2s k predĺženiu RR intervalov (predĺženie RR intervalu = zníženie tepu). 

3.1.16 Diskusia 

V tejto štúdií bola uvedená nová metóda pre simultánne stanovenie toku krvi 

a distribúcie krvi v rôznych častiach tela použitím paralelného kontinuálneho merania 

bioimpedancie spolu s neinvazívnym meraním krvného tlaku, srdcovými zvukmi a EKG 

ako reakcia na hlboké a spontánne dýchanie. Bolo zistené, že táto metóda je citlivá na 

detekciu vzájomných vzťahov medzi niekoľkými vzájomne odlišnými 

hemodynamickými parametrami počas hlbokého dýchania. Bola meraná sila väzby medzi 

parametrami ale aj vzájomné oneskorenie reakcie parametrov na dýchanie. Naopak 
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žiaden štatisticky významný vzťah nebol detekovaný pri spontánnom dýchaní [21].  

Vzájomný vzťah medzi kardiovaskulárnym a dýchacím systémom je komplexný. 

Zvlášť mechanický efekt dýchania vrátane zmien v tlaku v respiračnom systéme 

predstavuje silný faktor ovplyvňujúci funkciu kardiovaskulárneho systému. Tlak 

v hrudníku je ovplyvnený fázou dýchania. Na konci nádychu je vnútro hrudný tlak -2.5 

mmHg a na vrchole nádychu je tlak -6 mmHg relatívne k atmosférickému tlaku [22]. Táto 

situácia je ale odlišná pri hlbokom dýchaní. Predĺžený nádych spôsobuje pokles vnútro 

hrudného tlaku až na -30 mmHg relatívne k atmosférickému tlaku. Tieto zmeny silno 

ovplyvňujú hemodynamické parametre ako žilný návrat, plnenie srdca, srdcový výdaj 

a arteriálny krvný tlak, ktorý rastie a klesá o 4 až 6 mmHg počas spontánneho dýchania 

a až o 20 mmHg počas hlbokého dýchania v rámci jedného respiračného cyklu [22, 23].  

Druhým dôležitým mechanizmom ktorý by mohol ovplyvňovať pozorované 

hemodynamické zmeny je baroreflexná regulácia. Baroreflex predstavuje najdôležitejší 

regulačný mechanizmus pre krátkodobú kardiovaskulárnu homeostázu interakciou 

nervového systému ktorý reguluje srdcovú frekvenciu a krvný tlak. V prípade nárastu 

arteriálneho krvného tlaku, dôjde k stimulácií baroreceptorov v karotíde a aorte čo má za 

následok depresorický reflex - pokles arteriálneho krvného tlaku a bradykardickú reakciu 

-predlženie RR intervalov. Táto reakcia je sprostredkovaná stimuláciou 

kardioinhibičného a depresorického centra v predĺženej mieche a Varolovom moste[23]. 

Môžeme predpokladať, že mechanické zmeny v arteriálnej stene v dôsledku zmien 

arteriálneho krvného tlaku spolu s efektom nervovej kontroly arteriálnej vazokonstrikcie 

môžu predstavovať jeden mechanizmus prispievajúci k časovým oneskoreniam reakcie 

rôznych kardiovaskulárnych parametrov na komplexný efekt hlbokého dýchania. Inými 

slovami, dýchanie, arteriálny krvný tlak, srdcová frekvencia , „kardiorespiračná funkcia“, 

predstavujú silný fyziologický vplyv, ktorý sa výrazne prejavuje pri dychovej frekvencií 

10 sekúnd s očakávaným maximálnym ziskom baroreflexu [20, 21].  

Viac ako pol storočia sa vedci snažia popísať hemodynamické zmeny počas 

dýchania, výsledkom sú však rozporuplné závery. Všeobecne sa predpokladá že nádych 

je spojený so zvýšením žilného návratu ako dôsledok poklesu vnútro hrudného tlaku [24], 

a to sa ďalej premietne do zmeny tepového objemu vďaka Franks-Starlingovmu zákonu. 

Vo všeobecnosti pokles strednej Z0 by mal súvisieť s poklesom objemu krvi v žilách. 

V prípade hrudníka je však tento parameter tiež ovplyvnený inými zmenami, ktoré by 

mohli spôsobiť zvýšený objem krvi vo veľkých žilách hrudníka – hrudníková impedancia 

je paralelnou kombináciou impedancie všetkých tkanív a krvi. Pozícia orgánov a ich 

objem sa mierne menia počas dýchania a hrudníková impedancia je preto ovplyvnená aj 

týmto fenoménom ďaleko viac ako na iných častiach tela. Tepový objem je lineárne 

závislý na S1S2 a −𝑑𝑍𝑖(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄ . Na hrudi −𝑑𝑍𝑖(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄  rastie behom nádychu 

s oneskorením 1-2 s a S1S2 rastie s oneskorením 2-2,5 s, čo indikuje nárast tepového 

objemu približne 2 s po začiatku nádychu. Tento posun korešponduje s fluktuáciami 

v arteriálnom krvnom tlaku a RR intervaloch. Navyše bolo zistené, že behom nádychu 

vzrástol objem krvi v končatinách a krku a to s vysokou koreláciou k fáze nádychu. Tok 

krvi v karotídach vzrástol s oneskorením 4 s po začiatku nádychu. V dolných končatinách 

narastá objem krvi s nádychom bez oneskorenia a významne vzrastie zrýchlenie krvi 

(−𝑑𝑍𝑖(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥)⁄  s oneskorením v priemere 3,5 s. Tieto zistenia korešpondujú s prácou 

[24], kde zistili rozdielnu reakciu u ľudí na typ dýchania: pri nádychu hrudným košom sa 

zrýchli tok krvi v stehennej žile, naopak pri dýchaní bránicou sa tok krvi v stehne spomalí. 

Toto by mohlo byť vysvetlené rozdielmi v tlakových zmenách v brušnej dutine [24]. 

Meranie PVW reflektuje tuhosť artérií. Výsledky ukazujú, že maximálna respiráciou 
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vyvolaná zmena arteriálnej elasticity je sústredená v aorte. PVW korelácia s respiráciou 

je detekovaná iba na miesta úzko spojené s hrudníkom. PVW zmeny v nohách nekorelujú 

s respiráciou. Absolútne hodnoty PVW rastú v smere od hrudníka k perifériám. Tieto 

zistenia pravdepodobne odrážajú morfologické a funkčné rozdiely medzi centrálnymi 

elastickými a periférnymi svalovými artériami. Steny elastických artérií sú 

charakterizované väčšou elasticitou, ktorá im umožňuje plniť zásobníkovú funkciu a 

preto sa u nich vyskytujú väčšie zmeny v napätí a následne PVW ako reakcia na zmeny 

v tepovom objeme. Naopak svalové artérie sú tuhšie a hrajú dôležitú rolu pri regulácií 

toku krvi v rôznych tkanivách vďaka vazokontrakcií a vazodiletácií [25]. 

Niekoľko mechanizmov môže vplývať na zistenia tejto štúdie a mali by byť zvážené 

opatrne pri interpretácií. Napríklad svalová autoregulácia je založená na schopnosti 

jednotlivých ciev odolať napnutiu pri zvýšenom arteriálnom tlaku a metabolická 

autoregulácia plní dôležitú úlohu pri zvýšenej metabolickej aktivite alebo nedostatku 

kyslíku [26]. Navyše endotel predstavuje aktívne endokrinné tkanivo schopné uvoľniť 

vazoaktívne látky ako endothelin (vazokonstrikcia), alebo oxid dusnatý (vazodiletácia) 

ktorá môže tiež ovplyvňovať hemodynamickú aktivitu [25]. Mechanizmy spomenuté 

vyššie sú aktívne simultánne a reagujú s odlišným oneskorením na excitáciu a s odlišnou 

silou. Bolo by preto zavádzajúce ich oddeľovať a diskutovať individuálne. Toto môže 

takisto vysvetliť nedostatok významnej korelácie medzi vyšetrenými hemodynamickými 

parametrami a respiráciou počas spontánneho dýchania, kedy vnútro hrudníkové tlakové 

zmeny a kardiovaskulárna regulácia sú menej výrazné a centrálne a periférne 

mechanizmy môžu prevážiť zmeny vyvolané respiráciou [21].  

 

3.2 Výpočet srdcového výdaja 

 

V tejto štúdii bolo hodnotených 20 pacientov po transplantácií srdca. Na rozdiel od 

predošlých kapitol, kde sme spracovávali dáta od mladých zdravých ľudí sa tu jedná 

o ľudí starších a s transplantovaných srdcom. Meranie bolo vykonané v klimatizovanej 

miestnosti s teplotou 22 stupňov C. Charakteristiky meraných ľudí uvádza Tabuľka 6: 

Vek (roky)  56 ± 8.5 

Muži / Ženy (n)  17 / 3  

Vysoký krvný tlak (%)  33  

Diabetes mellitus (%)  21  

BMI (kg/m^2)  28 ± 3  

Tabuľka 6: Charakteristiky meraných ľudí po transplantácii srdca. 
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Merané signály : 

1. Bioimpedancia nameraná multikanálovým bioimpedančným monitoru (MBM; 

ISIBRNO MPM 14.1, Institute of Scientific Instruments, Brno, Czech Republic) 

[14]. 

2. 12-zvodové EKG (ECG12, ISI BRNO, Czech Republic),  

3. kontinuálny arteriálny krvný tlak Penázovou metódou (Finapres-2300, Ohmeda 

Medical, Englewood, Co., USA)  

4. srdcové zvuky (PCG 1.0, ISI BRNO, Czech Republic) 

5. termodilúčné meranie SV (7F Swan-Ganz thermodilution catheter - model 

131HF7, Baxter Healthcare Corporation, Irvine, CA, USA) 

6. Echokardiografiou bol vo vybrané momenty zmeraný tepový objem 

3.2.1 Protokol 

SV z bioimpedancie bol spočítaný kontinuálne [4]. Parametre −𝑑𝑍(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄  

a S1S2 boli priemerované cez 60, resp. 20 tepov aby sa eliminoval vplyv dýchania, 

rušenia a pohybov subjektu. Meranie bolo vykonané pri týchto podmienkach: 

 

 pacient nehybne leží na lôžku a má nohy vodorovne 

o  SV je priemerovaný z 60-tich tepov 

 pacient nehybne leží na lôžku a má zdvihnuté nohy 

o  SV je priemerovaný z 60-tich tepov 

 pacient šľape na horizontálnom rotopéde s počiatočnou záťažou 25W ( trvanie 

záťaže 2 minúty), SV sa meria každých 20 sekúnd 

o  SV je priemerovaný z 20-tich tepov 

 záťaž na rotopéde sa skokovo zvyšuje na 50W ( trvanie záťaže 2 minúty), SV sa 

meria každých 20 sekúnd  

o  SV je priemerovaný z 20-tich tepov 

 záťaž na rotopéde sa skokovo zvyšuje na 75W ( trvanie záťaže 2 minúty), SV sa 

meria každých 20 sekúnd  

o  SV je priemerovaný z 20-tich tepov 

 po ukončení záťaže pacient opäť odpočíva na lôžku, SV sa počíta každú minútu 

(celkovo 7 minút) 

o  SV je priemerovaný z 60-tich tepov 
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Meranie SV echokardiografiou bolo vykonané 20 sekúnd pred koncom každej 

z týchto fáz. Meranie SV termodilúciou bolo vykonané na začiatku merania keď pacient 

ležal nehybne na lôžku. U niektorých pacientov bolo záťažové meranie na rotopéde 

ukončené predčasne ak sa u nich vyskytla dýchavičnosť alebo vyčerpanie. 

3.2.2 Výpočet srdcového výdaja z impedancie krku 

Na meranie srdcového výdaja sa tradične používa impedancia hrudníka [4]. Pri 

štatistickom spracovaní bioimpedančných parametrov bolo ukázané (Tabuľka 5), že 

relatívna zmena parametra −𝑑𝑍(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄  počas spontánneho dýchania na hrudníku 

(kanál 3) je 8,7%, pričom relatívna zmena na krku (kanál 1) je vyššia a to 10,6%. 

Predpokladáme, že vyššia relatívna zmena znamená vyššiu citlivosť parametra na zmeny 

v toku krvi. V nasledujúcej štúdii sme si preto pre meranie SV vybrali impedanciu krku. 

Navyše impedancia krku nie je ovplyvnená zmenami impedancie v dôsledku dýchania 

a pľúcneho obehu. Navrhnutá metóda na stanovenie SV z impedancie krku bola 

porovnaná s meraním SV pomocou echokardiografie a termodilúcie. 

3.2.3 Štatistické vyhodnotenie simultánneho merania 

Pre štatistické spracovanie boli vybrané simultánne meranie SV echokardiografiou 

a 𝑆𝑉𝑛  bioimpedanciou podľa rovnice (11) v dvoch momentoch počas merania: 

 

 pacient nehybne leží na lôžku a má nohy vodorovne 

 20 sekúnd pred koncom šliapania vo vodorovnej polohe na rotopéde so záťažou 

25W.  

 

SV počítaný z impedancie krku vyjadruje rovnica (11). 

 

𝑆𝑉𝑛 =  
𝑉𝐼𝑇𝐵𝑉

𝜁2
√

−𝑑𝑍𝑛(𝑡 ) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄

𝑍0
𝑆1𝑆2 (𝑚𝑙). (11) 

 

, kde 𝑍𝑛 je impedancia krku (kanál 1), 𝑉𝐼𝑇𝐵𝑉 = 17,5 ∗ 𝑚 (𝑚𝑙), kde m je telesná váha, 

konštanta 𝜁 =  
𝑍𝐶

2 − 𝑍𝐶𝑍0− 𝐾

2𝑍𝐶
2 + 𝑍𝐶

2− +𝑍𝐶𝑍0+𝐾
, kde 𝑍𝐶  = 20, a 𝐾→0 je triviálna konštanta. Táto rovnica 

je analogickou rovnicou (7) pre výpočet SV z impedancie krku. 

 

Boli spracované dva druhy výpočtu SV z bioimpedancie: 

1. Výpočet SV podľa rovnice (11) – bioimpedančné parametre √
−𝑑𝑍(𝑡) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄

𝑍0
 a S1S2 

sa tu násobia konštantou a váhou subjektu (nazvime to normalizáciou na váhu) 

2. Výpočet SV ako normalizácia na termodilúciu podľa rovnice (12). 

Bioimpedančné parametre √
−𝑑𝑍(𝑡) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄

𝑍0
 a S1S2 sú vynásobené a ich hodnota je 
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normalizovaná hodnotou 𝑆𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜,𝑘ľ𝑢𝑑 nameranej termodilúciou počas kľudu na 

lôžku  

 

 
SV = √

−𝑑𝑍(𝑡) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄

𝑍0
 . S1S2 . 𝑥;  

 

𝑥 =
𝑆𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜,𝑘ľ𝑢𝑑

√
−𝑑𝑍(𝑡) 𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥⁄

𝑍0
 . S1S2 

⁄
  

(12) 

 

Zvyšné fázy merania boli z tejto analýzy vylúčené pre nízku kvalitu signálu 

impedancie krku.  

3.2.4 Výsledky 

Pri štatistickom spracovaní dát bol spočítaný Personov korelačný koeficient pre 

simultánne meranie SV echokardiografiou a bioimpedanciou z krku (kanál 1).: 

 Korelačný koeficient dosahoval hodnotu 0,68, pri normalizácií na váhu a 0,67 pri 

normalizácií na termodilúciu.  

 Regresná priamka má smernicu 0,88 resp.1,1.  

 

Regresnú priamku a párové meranie zachytáva Obrázok 3.9. 

 

Obrázok 3.9: SV z impedancie krku a jeho porovnanie s meraním SV echokardiografiou. Červené 

hviezdy reprezentujú meranie SV echom a bioimpedanciou podľa rovnice (11). Modré hviezdy 

reprezentujú meranie SV echom a bioimpedanciou normalizovanej na termodilúciu podlľa 

rovnice (12). 
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3.2.5 Diskusia 

Korelačný koeficient merania SV echokardiografiou s SV meraným z impedancie 

krku a SV meraným z impedancie hrudníka dosahuje podobných hodnôt: 0,68, reps. 0,72. 

Hodnota smernice regresnej priamky pri meraní SV z impedancie krku je 0.88, smernica 

priamky pri meraní SV z hrudníka dosahuje hodnotu 1,47. SV z parametrov 

detekovaných z impedancie krku počítaný v ml podľa rovnice (11) dosahuje nižšiu 

systematickú chybu a viac odpovedá meraniu SV pomocou echokardiografie a 

termodilúcie ako SV počítané z impedancie hrudníka. V prípade hrudníka je potrebné 

zahrnúť korekciu, po ktorej by boli obidve metódy porovnatelné, pretože ich korelačné 

koeficienty s echokardiografiou sú podobné. Hodnoty smernice naznačujú, že SV merané 

z krku viac odpovedá SV meranému z echokardiografie. Podľa výsledkov tejto štúdie 

meranie SV z impedancie krku dosahuje podobnú presnosť v odhade SV ako meranie SV 

z impedancie hrudníka. Výhodou je pohodlnejšia aplikácia meracích elektród. 

3.2.6 Relatívne zmeny SV  

V predchádzajúcej kapitole boli merané absolútne hodnoty SV a toto meranie bolo 

porovnané s meraním SV pomocou echokardiografiou. V nasledujúcej analýze boli 

sledované relatívne zmeny SV počítané kontinuálne pomocou hrudníkovej impedancie. 

V tejto analýze bolo zahrnutých 39 pacientov po transplantácií srdca. Pacienti boli 

rozdelený do dvoch skupín podľa maximálnej záťažovej tolerancie MET[27] na MET ≥ 

4 (26 pacientov) a MET < 4 (13 pacientov).  

3.2.7 Výsledky 

Na kategorizovanie typu odozvy SV na fyzickú záťaž, bol čas cvičenia rozdelený na 

prvú a druhú polovicu. Bola takisto stanovená východzia úroveň SV ako SV keď subjekt 

leží na lôžku so zdvihnutými nohami. Zmeny v SV väčšie ako 10% v prvej polovici 

cvičenia a v druhej polovici cvičenia oproti východzej úrovni boli považované za 

štatisticky významné. Bolo identifikovaných 6 typov odozvy SV na cvičenie a k týmto 

odozvám boli priradený pacienti ktorý do nich spadali: 

 A: zvýšenie SV v prvej aj druhej polovici cvičenia 

o  54% subjektov (MET ≥ 4), resp. 15% (MET < 4) 

 B: zvýšenie SV v prvej polovici, zníženie v druhej polovici  

o  8% subjektov (MET ≥ 4), resp. 15% (MET < 4) 

 C: zvýšenie SV v prvej polovici, v druhej polovici SV bez zmeny 

o  27% subjektov (MET ≥ 4), resp. 25% (MET < 4)  

 D: žiadna zmena v SV počas cvičenia 

o  4% subjektov (MET ≥ 4), resp. 30% (MET < 4)  

 E: žiadna zmena SV v prvej polovici, zníženie SV v druhej polovici 

o  0% subjektov (MET ≥ 4), resp. 0% (MET < 4)  

 F: žiadne zmena SV v prvej polovici, zvýšenie SV v druhej polovici 

o  7% subjektov (MET ≥ 4), resp. 15% (MET < 4)  
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Výsledok relatívnych zmien SV počítanej v tejto štúdii pre dvoch pacientov uvádza 

Obrázok 3.10 a Obrázok 3.10. Relatívne zmeny SV ktoré uvádza Obrázok 3.10 majú 

predpokladaný priebeh s postupným nárastom pri zvyšovanej záťaže. Obrázok 3.10 však 

uvádza odlišnú reakciu, možno tu vidieť pokles relatívneho SV na začiatku záťaže a len 

mierny nárast v strede záťaže.  

 

 

Obrázok 3.10: Relatívne zmeny SV subjektu 53 pri záťaži.Hodnoty SV v obrázku sú normalizované 

k počiatku meraniu, kde je SV rovné hodnote 100. Hodnota SV očakávane rastie pri fyzickej 

záťaži. 

 

 

Obrázok 3.11: Relatívne zmeny SV subjektu 49 pri záťaži. Hodnoty SV v obrázku sú 

normalizované k počiatku meraniu, kde je SV rovné hodnote 100. Hodnota SV pri fyzickej záťaži 

nerastie. 

3.2.8 Diskusia 

V čase písania tejto práce je táto štúdia najväčšou s pacientmi so zlyhaním srdca 

s normálnou ejekčnou frakciou (Heart Failure and Normal Left Ventricular Ejection 
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Fraction - HFNEF), ktorá hodnotí hemodynamické parametre v priebehu fyzickej záťaže 

simultánne s kateterizáciou pravého srdca a echokardiografiou [32]. Po prvý raz takisto 

analyzuje smer zmeny srdcového výdaja pre individuálnych pacientov vo veľmi krátkych 

časových intervaloch – 20 sekúnd. U zdravých ľudí bolo popísaných niekoľko typov 

odoziev SV na fyzickú záťaž. Pravdepodobne najčastejšou odozvou je zvýšenie SV pri 

nízkej úrovni fyzickej záťaže a žiadne významné zvýšenie SV pri vysokej fyzickej záťaži 

[28, 29]. Častou odozvou je takisto kontinuálne zvyšovanie SV počas fyzickej záťaže, 

s výrazným zvýšením pri počiatku záťaže [30]. Niekedy počiatočné zvýšenie SV je 

nasledované znížením SV na konci záťaže [31]. Zaujímavé je, že maximum SV nenastáva 

v období najväčšej záťaže. V tejto štúdii bolo zistené, že maximum SV sa až v 67% 

prípadov nevyskytuje v rovnakej dobe ako maximum záťaže [32]. Vysvetlením by mohla 

byť nesprávna funkcia srdca, ako aj neschopnosť srdca zvládať zvýšenú zaťaž. 
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4 ZÁVER 

Hlavný prínos tejto práce spočíva predovšetkým v návrhu metód pre spracovanie 

bioimpedančních signálov meraných súčasne z viacerých miest na ľudskom tele 

a v interpretácií dosiahnutých výsledkov. V práci je ukázané, akým spôsobom 

hemodynamické parametre reagujú na riadené dýchanie a ako sa líši vplyv dýchania 

v končatinách a karotíde v porovnaní s hrudníkom. Z práce tiež plynie doporučenie pre 

výber vhodného miesta a metodiky pre presné stanovenie srdcového výdaja. Výsledky 

práce otvárajú ďalšie možnosti pre komplexné hodnotenie krvnej cirkulácie. V práci sa 

využíva výnimočných dátových súborov, ktoré zahrňujú súčasné meranie 12-zvodového 

EKG, srdcových zvukov, arteriálneho krvného tlaku a celotelovej boimpedancie. 

Analyzované sú dve skupiny ľudí – zdraví dobrovoľníci a pacienti po transplantácií srdca. 

Pri druhej skupine bol navyše súčasne meraný srdcový výdaj echokadriografiou 

a termodilúciou. 

 

Prínosy a závery práce: 

Bola vytvorená metóda na detekciu prvého a druhého srdcového zvuku. Bolo 

ukázané, že frekvenčné rozloženie srdcových zvukov je u každého človeka iné. Metódy 

detekcie navrhnuté v tejto práci pozostávajú z filtrácie srdcových zvukov pre každý 

subjekt individuálne. 

 

Bola spracovaná popisná štatistika hemodynamických parametrov so zameraním na 

parametre používané na stanovenie srdcového výdaja. Bola vytvorená metodika, na 

stanovenie sily väzby hemodynamických parametrov na hlboké a spontánne dýchanie 

s dôrazom na bioimpedančné parametre. Bol takisto stanovený oneskorenie reakcie 

hemodynamických parametrov na fázu dýchania. Zistili sme, že táto metóda umožňuje 

prehľad reakcie navzájom rozdielnych parametrov na fázu dýchania. 

 

Bola navrhnutá metóda na stanovenie srdcového výdaja z impedancie krku. 

Impedancia krku nie je zaťažená vplyvom pľúcneho obehu, plnenia pľúc vzduchom 

a dýchacími pohybmi. 

 

Bol spočítaný kontinuálny srdcový výdaj z impedancie počas fyzickej záťaže 

súčasne s echokardiografiou a termodilúciou. Bolo ukázané že kontinuálne merania 

srdcového výdaja pomocou bioimpedancie je citlivé na relatívny zmeny srdcového výdaja 

a odpovedá relatívnym zmenám meraným pomocou echokardiografie. 
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ZOZNAM SYMBOLOV, VELIČÍN 

A SKRATIEK 

CO    minútový objem 

SV   tepový objem 

LVET   doba výdaja ľavej komory 

HR   srdcová frekvencia 

EKG   elektrokardiogra 

BP   arteriálny krvný tlak 

HS   srdcový zvuk (Heart Sound) 

PP   arteriálny pulzný tlak 

MBP   stredný arteriálny krvný tlak 

SBP   systolický arteriálny krvný tlak 

DBP   diastolický arteriálny krvný tlak 

Z    impedancia 

−𝑑𝑍/𝑑𝑡    derivovaná impedancia násobená konštantou -1 

−𝑑𝑍/𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥   maximum zápornej derivovanej impedancie 

S1    1. srdcový zvuk 

S2    2. srdcový zvuk 

S1S2   Interval medzi prvý a druhým srdcovým zvukom 

r    Pearsonov korelačný koeficient 

Ω    ohm 

s    sekunda 

RR   R-R interval, dĺžka intervalu medzi dvoma R vlnami 
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