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ABSTRAKT
Cílem této diplomové práce je vytvoření jednoduchého 3D elektro-anatomického modelu 
srdeční tkáně, který bude schopný simulovat šíření elektrické aktivace jak ve zdravém 
srdci, tak v srdci s arytmogenním substrátem. Model elektrické aktivace myokardu 
je realizován v prostředí COMSOL Multiphysics, což je simulační software pro tvorbu 
modelů využívající metody konečných prvků. K modelování excitabilní povahy 
myokardu byla použita Fitzhugh-Nagumo rovnice a na základě vhodně zvolených 
parametrů byly nejprve vytvořeny 2D modely tkáně myokardu popisující šíření vzruchu 
ve zdravé tkáni, v ischemické tkáni, spontánní vznik vzruchů v SA uzlu a vznik spirálové 
vlny. Následně byly vytvořeny zjednodušené 3D modely srdce popisující šíření vzruchu 
ve zdravém srdci, za přítomnosti přídatné dráhy a při AV blokádě III. stupně. 
Zjednodušený 3D model srdce nabízí kompromis mezi výpočetním zatížením a složitostí 
modelu a může být použit jako vyšetřovací nástroj pro úpravu tkání a celého srdce 
při vhodném nastavení parametrů rovnice.

KLÍČOVÁ SLOVA
Akční napětí, Metoda konečných prvků, Fitzhugh-Nagumo model, AVRT, AV blokáda

ABSTRACT
The aim of this master thesis is to create a simple 3D electro-anatomical model of cardiac 
tissue that will be able to simulate the electrical activation in both a healthy heart and 
a heart with arrhytmogenic substrate. The model of electrical activation is realized 
in the COMSOL Multiphysics, simulation software for modelling using the finite element 
method. The Fitzhugh-Nagumo equation was used to model the excitatory feature 
of the myocardium and 2D models of myocardial tissue describing the propagation 
of action potential in healthy tissue, ischemic tissue, spontaneous action potential 
formation in the SA node, and spiral wave formation were first developed based 
on appropriate parameters. Subsequently, simplified 3D models of the heart describing 
the spread of excitement in a healthy heart, in the presence of accessory pathway 
and in third-degree atrioventricular block were created. The simplified 3D heart model 
offers a compromise between computational load and model complexity and can be used 
as a diagnostic tool for tissue and whole heart adjustment with appropriate equation 
parameter settings.

KEYWORDS
Action potential, Finite element method, Fitzhugh-Nagumo model, AVRT, AV block
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ÚVOD
Výpočetní modelování myokardu je neustále se rozvíjející obor, ve kterém dochází k trvalému 

zdokonalování kardiologických modelů, díky kterým je možné rozšiřovat znalosti o elektrické 

aktivaci srdce. Navíc rychlý nárůst výkonu a dostupnosti počítačů za posledních 15 let umožnil 

implementaci stále realističtějších modelů komplexních fyziologických systémů.[10, 11]

Jednou z mnoha výhod modelů elektrické aktivace myokardu je jejich využití 

při diagnostice a terapii srdečních onemocnění. V rámci biomedicínského výzkumu jsou 

modely velmi silným nástrojem, neboť některé experimenty mohou být náročné na provedení 

nebo neetické. Pomocí vhodně vytvořeného modelu je pak možné danou problematiku 

nasimulovat.[11]

Cílem modelování elektrické aktivace myokardu je vytvoření plně integrovaného elektro-

mechanického modelu lidského srdce, který současně popisuje normální a patologické procesy 

na úrovni molekul, buněk, tkání a orgánů, což s sebou ovšem nese úskalí v podobě velké 

výpočetní náročnosti. Tomu jde předcházet vhodným zjednodušením modelu (zjednodušení 

geometrie, vhodná volba úrovně řešení problému, velikost prvků, časové rozlišení), který 

je stále schopný danou problematiku dostatečně popsat. Velmi odvážným přístupem 

v modelování srdce může být zařazení 3D modelu srdce do virtuální reality, lékaři tak mohou 

přímo vstoupit do srdce, podívat se na jeho detaily a virtuálně testovat zákroky.[11]

Diplomová práce je v první kapitole zaměřena na popis, vznik a šíření akčního napětí 

srdeční tkání, kapitola je dále doplněna o patologické šíření akčního napětí v případě lokální 

ischemie či arytmií. Druhá kapitola popisuje modelování elektrické aktivity myokardu 

a je rozdělena na různé úrovně modelování, konkrétně na úroveň buněčnou, tkáňovou 

a orgánovou. V rámci následující kapitoly je představena metoda konečných prvků, 

což je numerická metoda, která v případě této práce umožňuje simulaci akčního napětí 

pro danou geometrii systému představující srdeční tkáň. 

Praktická část je věnována modelování excitabilní tkáně myokardu pomocí Fitzhugh-

Nagumovy rovnice. 2D model simuluje průběh aktivační vlny ve zdravé tkáni a v tkáni 

ischemické na základě změny hodnot parametrů Fitzhugh-Nagumovy rovnice, dále jsou 

představeny 2D modely tkáně myokardu s SA uzlem spontánně tvořícím vzruchy a model 

vzniku spirálové vlny, která souvisí s reentry tachykardiemi. Na základě znalosti parametrů 

Fitzhugh-Nagumovy rovnice byl vytvořen zjednodušený 3D model zdravého srdce, který 
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se skládá ze síní, komor, SA uzlu a AV uzlu. Z modelu zdravého srdce vycházejí 3D modely 

patofyziologického šíření akčního potenciálu v srdci. Zařazením přídatné dráhy mezi pravou 

síň a pravou komoru byla simulována preexcitace komor a vznik ortodromní AVRT. Dále byla 

základě snížení vodivosti AV uzlu simulována AV blokáda III. stupně a tento model byl 

následně rozšířen o kardiostimulaci. Grafické výstupy modelování jsou prezentovány 

v kapitolách pro každý model zvlášť a celkové shrnutí vytvořených modelů poskytuje kapitola 

Diskuze dosažených výsledků.
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1 VLASTNOSTI MYOKARDU
Práci srdce lze rozdělit na dvě složky – elektrickou a mechanickou. Mezi oběma složkami 

existuje vztah nazývaný spojení excitace s kontrakcí. Určité buňky se během vývoje 

specializovaly na přenos elektrického signálu a tvoří tzv. převodní systém srdeční. Ostatní 

buňky myokardu se nazývají pracovní a jejich koordinovaným stahováním je zajištěna práce 

srdečního čerpadla.[4]

V této kapitole jsou popsány elektrofyziologické vlastnosti myokardu doplněny 

o patofyziologické vlastnosti šíření vzruchu (kapitola 1.3) a dále je popsáno elektromagnetické 

pole myokardu (kapitola 1.4)

1.1 Akční napětí

Prostředí uvnitř živé buňky se ustaluje na jiném elektrickém potenciálu než okolí buňky. Rozdíl 

potenciálů měřených mezi vnitřním a vnějším prostředí buňky se nazývá membránové napětí. 

Pokud je buňka v klidu tzv. klidové membránové napětí se u pracovního myokardu síní a komor 

pohybuje v rozmezí -70 až -85 mV.[4, 6]

Vlastností tzv. excitabilních (vzrušivých) buněk je schopnost vytvářet elektrické impulzy, 

které jsou označovány jako akční napětí (dále AN). K vzniku AN dochází při depolarizaci 

za předpokladu překročení prahového napětí. V tomto případě dochází k uvedení v činnost 

mechanismu kladné zpětné vazby a depolarizace pokračuje spontánně. Průběh akčního napětí 

je rozdílný u různých druhů excitabilních buněk (svalové, nervové). Rozdíly je možné 

pozorovat i v rámci buněk srdečního myokardu. Na Obrázku 1 jsou vykresleny průběhy 

akčního napětí u buňky sinoatriálního uzlu (dále SA uzel) a svalové buňky srdeční komory.[6]

Obrázek 1. Zobrazení průběhu akčního napětí u buňky sinoatriálního uzlu a u svalové buňky 

srdeční komory, převzato z [6].
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V pracovním myokardu je možné rozdělit AN na fáze 0 až 4 (viz Obrázek 2). Fáze 0 je 

charakteristická rychlým vzrůstem membránového napětí (depolarizace), což je způsobeno 

překročením prahového napětí. Tato rychlá změna napětí je zapříčiněna otevřením Na kanálů, 

které umožní vstup Na+ iontů dovnitř buňky. Následuje fáze 1 během níž dochází k rychlé 

rapolarizaci, tedy poklesu membránového napětí, z důvodu uzavření Na kanálů a pomalého 

otevírání Ca kanálů. Fáze 2 neboli fáze plató zapříčiňuje prodloužení refrakterity buňky, takže 

nelze vyvolat další AN. Během této fáze dochází k vstupu Ca2+ iontů dovnitř buňky a k výstupu 

K+ iontů z buňky. Fáze 2 je zakončena pomalým zavíráním Ca kanálů, které pokračuje až do 

fáze 3. Pro fázi 3 je charakteristická repolarizace, tedy pokles AN opět k záporným hodnotám. 

Cyklus je zakončen ve fázi 4 zavřením K kanálů a hodnota membránového napětí se ustaluje 

na hodnotě klidového membránového napětí.[14]

Pro buňky převodní je charakteristickou schopností spontánní generování vzruchu. Buňky 

převodního systému nemají klidový potenciál, ale pomalý depolarizační prepotenciál, který 

umožňuje rytmické vznikání AN. Vedoucí roli v generování AN má SA uzel, neboť v něm 

vznikají vzruchy s nejvyšší frekvencí.[14] 

Obrázek 2. Fáze akčního napětí buňky pracovního myokardu, převzato z [14].

1.2 Vznik a šíření akčního napětí v srdci

Srdeční tkáň je tvořena sítí navzájem elektricky propojených buněk, které se nazývají 

kardiomyocyty. Interkalární disky se nachází v místě vzájemného přiblížení membrán 

sousedních buněk a elektrické propojení je zprostředkováno speciálními kanály – konexony. 

Konexony obou buněčných membrán na sebe navazují a vytvářejí pór prostupný pro ionty.[6]

Srdeční rytmus určují buňky v SA uzlu, které jsou specializované pro vytváření 
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spontánních vzruchů. SA uzel tedy funguje jako pacemaker. Následně se vzruch šíří 

preferenčními síňovými drahami. Přechod vzruchu ze síní na komory je zprostředkován 

přes atrioventrikulární uzel (dále AV uzel). Šíření vzruchu pokračuje přes Hisův svazek, 

Tawarova raménka až do rozvětveného systému Purkyňových vláken. Aktivační vlna 

se následně šíří do svalových buněk myokardu, které reagují kontrakcí. Na Obrázku 3 jsou 

vykresleny průběhy AN ve výše popsaných oblastech srdce.[4, 6]

Obrázek 3. Průběhy akčního napětí a EKG křivka pro dané oblasti srdce, převzato z [6].

1.3 Patofyziologické šíření akčního napětí

Patofyziologická tkáň myokardu je základem srdečních arytmií. Zdrojem arytmií může být 

například ischemická tkáň. Ischemie či substrát pro reentry tachykardii se následně projeví jako 

lokální změna průběhu akčního napětí nebo jako změna rychlosti šíření akčního napětí. 

Následující kapitoly se věnují popisu ischemické choroby srdeční (kap 1.3.1) a srdečních 

arytmií (kap. 1.3.2), neboť právě ischemie patří k nejvýznamnějším příčinám srdečních arytmií. 

1.3.1 Ischemická choroba srdeční
Ischemie srdce vniká při snížení perfuze srdce koronární arterií na 25 % potřebného objemu. 

Ischemie může zasáhnout srdce jen dočasně nebo může být trvalá a projeví se jako infarkt 

myokardu. Akutní ischemie myokardu je hlavní příčinou ventrikulární tachykardie 

a ventrikulární fibrilace.[14]

Ischemie se řadí mezi nejčastější kardiální příčiny arytmií, což jsou poruchy, které lokálně 
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vznikají přímo v srdeční tkáni. Rovněž vyvolává nedostatek ATP, který je potřeba pro práci 

iontových pump v buněčné membráně. Patofyziologické stavy ischemie ovlivňují membránové 

iontové proudy a intracelulární a extracelulární koncentrace iontů, což vede ke změnám 

excitability membrány a ke změnám šíření AN.[1, 14]

Ischemické buňky jsou charakteristické kyselým pH a sníženou koncentrací draselných 

iontů. Tyto změny vedou ke zkrácení doby trvání AN, k prodloužení refrakterní periody 

a ke zvýšenému klidovému membránovému napětí (viz Obrázek 4). Dalším důsledkem 

ischemie je zpomalení vedení vzruchu a snížení hodnoty amplitudy akčního napětí.[10]

Obrázek 4. Porovnání průběhu akčního napětí ve zdravé (A) a v ischemické tkáni (B,C), 

převzato z [10].

1.3.2 Arytmie
Arytmie je termín používaný pro označení jakékoliv poruchy srdečního rytmu. Arytmie se dělí 

do dvou skupin na bradykardie a tachykardie. Bradykardie jsou charakteristické 

nefyziologickým zpomalením tepové frekvence pod 50 tepů za minutu anebo srdeční zástavou 

na déle než 3 sekundy. Tachykardie je definována jako zrychlená srdeční aktivita s tepovou 

frekvencí nad 100 tepů za minutu.[3]

Arytmie je možné rozdělit podle místa vzniku na supraventrikulární a komorové 

tachykardie. Supraventrikulární tachykardie vznikají kdekoliv v oblasti síní nebo na úrovni AV 

junkce nad větvemi Hisova svazku. K nejčastěji vyskytující se supraventrikulární tachykardii 

patří fibrilace síní, dalšími zástupci jsou například typický flutter síní nebo AV reentry 

tachykardie.[3]
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Komorové tachykardie vznikají v oblasti svaloviny komor nebo v tkáni převodního 

systému srdečního distálně od Hisova svazku a nejčastěji se vyskytují v přítomnosti 

strukturálního onemocnění srdce a mechanismem je většinou reentry (viz kapitola 1.3.3) 

okolo anatomické nebo funkční bariéry. Mezi komorové tachykardie se řadí komorové 

extrasystoly, setrvalé a nesetrvalé komorové tachykardie a fibrilace komor. Nejzávažnější 

formy komorových tachykardií vedou k oběhovému kolapsu či dokonce k zástavě oběhu a stav 

pacienta vyžaduje okamžitý léčebný zásah v podobě elektrické defibrilace a kardiopulmonální 

resuscitace.[3, 8]

1.3.3 Mechanismus arytmií
Srdeční arytmie mohou vznikat na podkladě různých patofyziologických mechanismů. 

K významným mechanismům tachyarytmií se řadí reentry okruh, abnormální automacie 

a spouštěná aktivita. V akutní fázi ischemického poškození myokardu se mohou uplatňovat 

střídavě či zároveň všechny tři uvedené mechanismy.[3, 8]

Reentry
Reentry tachykardie jsou charakteristické kroužením vzruchu po dráze definované 

okolo funkční nebo anatomické bariéry (jizva v myokardu, chlopeň). Funkční bariéra 

se objevuje pouze v některých situacích, například v přítomnosti ischemie nebo po podání léků, 

které ovlivňují vodivost tkáně. Podmínkou pro vznik reentry okruhu je nejen přítomnost bariéry 

bránící šíření vzruchu, ale i výskyt oblasti pomalého vedení, v němž dochází ke zpomalení 

vedení vzruchu. Oblast pomalého vedení je společně s nízkou vodivostí charakteristická 

krátkou refrakterní periodou. Zpomalení šíření vzruchu danou oblastí způsobí to, že čelo 

kroužící vlny nemůže dostihnout chvost předchozí vlny a dochází ke kroužení vzruchu 

okolo bariéry. Reentry okruh je zobrazen na Obrázku 5.[3, 8]

Obrázek 5. Schéma popisující vznik reentry okruhu, převzato z [9].
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1.4 Elektromagnetické pole myokardu

Při uvedení myokardu v činnost jsou excitabilní buňky zodpovědné za vznik měřitelného 

elektromagnetického pole. Mezi nejdůležitější diagnostické metody se řadí elektrokardiografie, 

což je metoda založená na měření projevů elektrického pole srdce. Magnetické pole je rovněž 

možné snímat, ale jde o velmi slabé pole, které je za normálních podmínek překryto rušivými 

signály.[6]

1.4.1 Elektrokardiogram
Elektrokardiogram (dále EKG) je křivka zaznamenávající elektrickou aktivitu srdce. Napětí je 

snímáno mezi dvěma elektrodami, které jsou umístěny na povrchu těla. Každá část pracovního 

myokardu se v určité chvíli nachází v daném stavu (depolarizace nebo repolariace), myokard 

je tak tvořen velkým počtem dipólů. Na souhrn dipólů je možné nahlížet jako na jediný 

proměnlivý srdeční vektor, který během šíření akčního napětí myokardem mění svůj směr 

i svoji velikost. Srdeční vektor směřuje vždy od negativní k pozitivní části myokardu. Pokud 

srdeční vektor směřuje k EKG svodu, vzniká pozitivní kmit a pokud směřuje od EKG svodu, 

vzniká negativní kmit.[16]

Vlny a kmity rozlišitelné v EKG signálu jsou tvořeny polem generovaným při šíření 

akčního napětí buňkami myokardu síní a komor. Jsou výsledkem příspěvků velkého počtu 

buněk synchronně depolarizovaných (P vlna a QRS komplex) a repolarizovaných (T vlna). 

Úseky EKG křivky s fyziologickými hodnotami trvání jsou znázorněny na Obrázku 6.[16]

Obrázek 6. Rozdělení a popis EKG křivky s hodnotami trvání daných intervalů, převzato z [16].
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2 MODELOVÁNÍ ELEKTRICKÉ AKTIVITY 
MYOKARDU

Výpočetní modely popisující elektrickou aktivitu myokardu jsou velmi silnými nástroji 

pro popis a studium fyziologického a nefyziologického (arytmie) chování myokardu. Modely 

poskytující kvantitativní popis šíření AN jsou potřebné zejména při zkoumání situací, které je 

obtížné řešit experimentálně.[1, 10]

Modelování elektrické aktivity myokardu může být realizováno na několika úrovních. 

Jedná se o úroveň subcelulární, která zahrnuje zejména funkci iontových kanálů a konexonů, 

dále jde o úroveň buněčnou, tkáňovou, orgánovou a celotělovou. V rámci této práce budou blíže 

charakterizovány principy modelování na buněčné (kapitola 2.1), tkáňové (kapitola 2.2) 

a orgánové úrovni (kapitola 2.3). Celotělová úroveň představuje model, který se skládá 

z geometrie celého srdce s příslušnými anatomickými oddíly, doplněného o plíce a trup 

představující extracelulárním objemový vodič.[11]

2.1 Buněčná úroveň

Modely na buněčné úrovni se zabývají zejména kinetikou buněčných proudů membrán. 

Pro membránové napětí jedné srdeční buňky platí následující vztah.

 (1)
𝑑𝑉𝑚

𝑑𝑡 = ― 
1

𝐶𝑚
∙ 𝐼𝑖𝑜𝑛

Kde Iion představuje celkový membránový proud a Cm je kapacita buněčné membrány. 

Rovnice 1 jednoduše uvádí, že změny Vm (membránové napětí) nastávají v důsledku přenosu 

náboje na kapacitě membrány pohybem iontů přes buněčnou membránu. Tento přenos probíhá 

prostřednictvím iontových kanálů nebo pomocí přenašečových výměnných systémů a Iion 

představuje jejich součet.[1]

2.2 Tkáňová úroveň

V tkáňovém měřítku se srdeční tkáň chová jako funkční syncytium (tj. buněčný útvar vzniklý 

splynutím několika buněk) elektricky spojených buněk. Homogenizace diskrétní reprezentace 

srdeční tkáně jako odporové sítě může být použita pro odvození kontinuálního popisu a její 

elektrické chování může být považováno za excitabilní médium v 1D, 2D nebo 3D, kde jsou 

excitabilní buňky difúzně spojeny membránovým napětím Vm.[2]
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2.2.1 Bidoménový model 

Bidoménový model popisuje srdeční tkáň jako syncytium složené z intracelulárního 

a extracelulárního prostředí. Model tedy předpokládá existenci prostředí intracelulárního 

a extracelulárního a tato dvě prostředí jsou oddělena buněčnou membránou.[2, 11]

Proudová hustota J(A/m) pro obě prostředí je dána rovnicemi 2 a 3.[10]

(2)𝑉𝑚 =  𝜑𝑖 ― 𝜑𝑒

∇ ∙ 𝐽𝑖 = ― ∇ ∙ (𝐺𝑖∇𝜑𝑖) = ―𝑆𝑣(𝐶𝑚
∂𝑉𝑚

∂𝑡 + 𝐼𝑖𝑜𝑛) + 𝐼𝑖
𝑠𝑡𝑖𝑚

(3)∇ ∙ 𝐽𝑒 = ― ∇ ∙ (𝐺𝑒∇𝜑𝑒) = ―𝑆𝑣(𝐶𝑚
∂𝑉𝑚

∂𝑡 + 𝐼𝑖𝑜𝑛) + 𝐼𝑒
𝑠𝑡𝑖𝑚

Kde indexy i a e odkazují na intracelulární a extracelulární prostředí, parametr G představuje 

vodivost tkáňě, hodnota Sv je dána jako poměr povrchu k objemu buňky a Cm je kapacita 

buněčné membrány. Hodnota membránového napětí je vypočtena jako rozdíl potenciálů 

intracelulárního a extracelulárního prostředí. Iion a Istim představují vstup a výstup proudů skrze 

buněčnou membránu.[10]

Na Obrázku 7 je zakreslen ekvivalent elektrického obvodu pro bidoménový model tkáně 

myokardu, kde jsou na rozdíl od monodoménového modelu (viz kapitola 2.2.2) membránové 

podjednotky propojeny jak odpory intracelulárního prostředí značené jako Ri, tak i odpory 

prostředí extracelulárního značené jako Re.

Obrázek 7. Schéma bidoménového modelu, kde Re představuje odpor extracelulárního 

prostředí a Ri je odpor intracelulárního prostředí [10].
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2.2.2 Monodoménový model
Monodoménový model popisuje šíření AN za předpokladu, že je uvažováno pouze 

intracelulární prostředí. Rovnice tedy může být zjednodušena za předpokladu, že anizotropie 

intracelulárních a extracelulárních prostředí je stejná, to znamená, že vodivost v extracelulární 

prostředí je úměrná intracelulární vodivosti. Pomocí rovnice 4 je tedy možné vypočítat hodnotu 

membránového napětí Vm pro monodoménový model.[2, 10]

(4)
𝑑𝑉𝑚

𝑑𝑡 =  ∇(𝐷∇𝑉𝑚) ―
𝐼𝑖𝑜𝑛 + 𝐼𝑠𝑡𝑖𝑚

𝐶𝑚

Kde  je Laplaceův operátor a D je koeficient, který popisuje difúzi napětí skrz intracelulární 

prostředí. Dále Iion představuje celkový membránový proud (součet dílčích transmembránových 

proudů), Cm je kapacita buněčné membrány a Istim je hodnota proudu, kterým je tkáň 

stimulována.[12]

Na Obrázku 8 je zakreslen ekvivalent elektrického obvodu pro monodoménový model 

tkáně myokardu, kde jsou jednotlivé podjednotky spojeny odporem intracelulárního prostředí 

Ri a nulovými vazbami v extracelulárním prostředí.[10]

Obrázek 8. Schéma monodoménového modelu, kde jsou jednotlivé podjednotky spojeny 

odporem intracelulárního prostředí Ri a nulovými vazbami v extracelulárním 

prostředí [10].

2.2.3 Fitzhugh-Nagumova rovnice
Fitzhugh-Nagumovo rovnice (dále FHN) se používá se k modelování excitabilní povahy tkáně, 

jedná se o zjednodušenou formu Hodgkin-Huxleyho rovnic. Zjednodušení spočívá v redukci 
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počtu proměnných, v případě FHN modelu jsou použity pouze dvě proměnné, a to proměnná 

Vm (membránové napětí) a R (excitační proměnná).[2]

Jedná se o reakčně difúzní rovnici, která zjednodušeným matematickým popisem 

reprodukuje šíření akčního napětí. Model popisuje šíření vzruchu, ale zároveň se nevěnuje 

výpočtům membránových proudů. Rovnice 5 představuje modifikovanou verzi FHN rovnice 

pro model srdeční tkáně a vychází z monodoménového modelu, neboť neuvažuje extracelulární 

prostředí.[7]

𝑑𝑉𝑚
𝑑𝑡 = ∇(𝜎∇𝑉𝑚) + 𝑘𝑐1(𝑉𝑚 ― 𝐵)((𝑉𝑚 ― 𝐵)

𝐴 ― 𝑎)(1 ―
(𝑉𝑚 ― 𝐵)

𝐴 ) ― 𝑘𝑐2𝑅(𝑉𝑚 ― 𝐵)

(5)
𝑑𝑅
𝑑𝑡 =  𝑘𝑒((𝑉𝑚 ― 𝐵)

𝐴 ― 𝑅)

Kde proměnná Vm značí membránové napětí R je excitační proměnná řídící aktivaci myokardu. 

Ostatní parametry použité v Rovnici 5 jsou popsány v Tabulce 1.

Tabulka 1. Popis parametrů potřebných pro FHN model.

a [-] parametr vztahující se k prahovému napětí

e [-] excitabilita

A [V] amplituda akčního napětí

B [V] hodnota klidového membránového napětí

c1 [-] charakteristika buněčné membrány

c2 [-] charakteristika buněčné membrány

k [m/s] charakteristika buněčné membrány

 [S/m] vodivost tkáně

2.3 Orgánová úroveň

Orgánová úroveň umožňuje vytvoření modelu pro šíření vzruchu v realistické geometrii 

myokardu. Dále je možné definovat různé vlastnosti pro dané části myokardu včetně možnosti 

vytvořit patologické oblasti. Aktivace myokardu na orgánové úrovni je odvozena z modelů 

řešených na tkáňové úrovni. 3D modely mohou simulovat šíření akčního potenciálu 
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v realistické geometrii (např. geometrie vytvořena pomocí CT snímků) s anizotropií díky 

orientaci vláken a vrstev myokardu.[10]

2.3.1 Modelování dipólu EKG
Při simulaci šíření AN na orgánové úrovni je možné získat EKG křivku. Toho lze dosáhnout 

vhodným umístěním snímacích elektrod. Viz Obrázek 9, který představuje 2D geometrii srdce 

uloženého mezi plícemi obklopeného trupem obdélníkového tvaru, v jehož rozích jsou 

umístěny snímací elektrody pro simulaci povrchových potenciálů v poloze pravé ruky (VRA), 

levé ruky (VLA), pravé nohy (VRL) a levé nohy (VLL). VRL je nastavena jako zemnící referenční 

elektroda.[11,23,26]

Obrázek 9. Geometrie 2D modelu srdečního myokardu s umístěním čtyř snímacích elektrod 

v poloze pravé ruky (VRA), levé ruky (VLA), pravé nohy (VRL) a levé nohy (VLL), kde 

1=trup, 2=plíce, 3=myokard, 4=srdeční dutiny, převzato z [11].

Při simulaci šíření akčního napětí myokardem síní a komor lze díky vhodnému umístění 

elektrod získat EKG signál. Na Obrázku 10 je vykreslen EKG signál ze svodu II, naměřený 

signál odpovídá rozdílu potenciálu mezi dvěma elektrodami. V případě svodu II se jedná 

o rozdíl mezi potenciálem získaným z elektrody umístěné na levé noze (VLL) a z elektrody 

umístěné na pravé ruce (VRA).
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Obrázek 10. EKG signál svodu II získaný při simulaci šíření akčního napětí 2D modelem 

myokardu, převzato z [11].
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3 PRINCIPY VÝPOČETNÍHO MODELOVÁNÍ
Model je v podstatě reprezentací reality s určitým stupněm aproximace a je vždy méně detailní 

než systém, který reprezentuje. Jedná se o abstrakci reálného fyziologického systému, tudíž je 

možné vynechat některé pro modelování nepodstatné vlastnosti. Vlastnosti, které mají být 

zahrnuty do modelu, musí být zvoleny podle toho, jaké funkce a chování má daný model 

představovat.[28]

Výpočetní model je reprezentace fyziologické reality, která je vyjádřena formou 

matematických rovnic. Mnoho procesů a jevů je popsáno diferenciálními rovnicemi.  Rovnice 

modelů mohou být řešeny analyticky nebo numericky. Analytické modely poskytují přesné 

řešení rovnic spojité v prostoru a čase, a jsou tedy vhodné pro geometricky jednoduché oblasti. 

Pro řešení komplikovanějších problémů a složitějších geometrií je vhodné použít numerické 

modely, které s konečným počtem kroků naleznou přibližné řešení daných rovnic.[15]

K základním typům numerických metod modelování se řadí metoda konečných diferencí 

(viz kapitola 3.1), jejíž výhodou je jednoduchost při programování a numerické realizaci. 

Do numerických metod se rovněž řadí metoda konečných prvků (viz kapitola 3.2), která 

umožňuje řešit soustavy o velkém počtu rovnic a neznámých a zároveň dokonale aproximuje 

geometrii vyšetřovaného systému.[15]

3.1 Metoda konečných diferencí

Metoda konečných diferencí je jednoduchou metodou pro řešení diferenciálních rovnic. 

Zjednodušení souvisí s nahrazením derivací konečnými diferencemi času a prostoru. Hodnoty 

proměnných jsou následně vypočítány pouze v konkrétních bodech (viz Obrázek 11), které jsou 

obvykle rozmístěny do čtvercové mřížky. 

Metoda konečných diferencí je v dnešní době hojně využívanou numerickou metodou 

pro řešení parciálních derivací. Avšak její nevýhodou je chybějící informace o hodnotách 

proměnných mezi body. 
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Obrázek 11. Schématické znázornění nestacionární úlohy řešené metodou konečných diferencí.

3.2 Metoda konečných prvků

Metoda konečných prvků (dále MKP) je numerická metoda, která slouží k řešení problémů 

se složitou geometrií. Základní idea metody konečných prvků je rozložení složité řešené oblasti 

na jednodušší podoblasti, tzv. prvky, které se stýkají pouze v uzlových bodech. Na rozdíl 

od metody konečných diferencí je pro 2D prostor vytvořena mřížka skládající 

se z trojúhelníkových prvků (viz Obrázek 12). V každém uzlu je následně vypočítána hodnota 

proměnné a hodnoty prvků jsou aproximovány pomocí interpolačních funkcí.[5, 18]

Obrázek 12. Rozdělení prostoru na prvky s uzlovými body pro MKP.

K základním komponentům potřebných pro vytvoření modelu pomocí metody konečných 
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prvků se řadí rovnice vnitřní rovnováhy, okrajové podmínky, vlastnosti materiálu (parametry), 

geometrie a vytvoření sítě konečných prvků. Tyto komponenty společně s interpolační funkcí 

budou popsány níže v této kapitole.

3.2.1 Interpolační funkce
Při formulaci chování prvků mezi uzlovými body je třeba aproximovat řešení pomocí předem 

určených jednoduchých funkcí. Nejčastěji se užívají polynomické interpolační funkce. 

K výhodám patří snadné provedení integrace či derivace takovéto funkce. Zároveň je možné 

zpřesnit řešení zvýšením stupně polynomu. V případě použití polynomu prvního řádu 

se interpolační prvek nazývá lineární. Při použití polynomu vyššího řádu vznikne tzv. prvek 

vyššího řádu. Prvky vyšších řádů obsahují kromě uzlových bodů i další uzly, které se nacházejí 

na hranici nebo uvnitř prvků, a to z důvodu formulace pomocí vyšších stupňů polynomu. 

Pomocí zvyšování řádu polynomu je možné získat přesnější řešení na úkor prodloužení 

výpočetního času.[5]

Rovnice 6 popisuje výpočet hodnoty c nacházející se mimo uzlový bod a je tedy nutné 

použít interpolační funkce N1, N2 a N3.

(6)𝑐(𝑥,𝑦) = 𝑁1(𝑥,𝑦)𝑐1 + 𝑁2(𝑥,𝑦)𝑐2 + 𝑁3(𝑥,𝑦)𝑐3

3.2.2 Řídící rovnice

Řídící rovnicí je většinou diferenciální rovnice popisující vlastnost systému, na který je kladen 

zájem. Aproximací řídící funkce je možné získat rovnice popisující funkci každého prvku 

v daném systému. Příkladem řídící rovnice použité v této práci je FHN rovnice (rovnice 5 

v kapitole 2.2.3).

3.2.3 Okrajové podmínky

Okrajové podmínky popisují interakci daného objektu s okolím. Jedná se o předem definované 

podmínky, které musí řídící rovnice splňovat na rozhraní systému a okolí. Mezi nejjednodušší 

okrajové podmínky patří Dirichletovy okrajové podmínky, kdy je hodnota okraje systému 

definována jako konstanta. Zatímco u Neumannových okrajových podmínek je hodnota 

pro okraj systému definována jako derivace dané proměnné. Oba typy okrajových podmínek 

jsou zakresleny v Obrázku 13.[13]
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Obrázek 13. Definování okrajových podmínek pro černý okraj - Dirichletovy okrajové 

podmínky a pro zelený okraj - Neumannovy okrajové podmínky.

3.2.4 Vlastnosti materiálu
K vyřešení příslušné řídící rovnice je nutné definovat vlastnosti materiálu, tzv. parametry. 

Při vytváření složitého modelu je praktické začít s modelem využívajícím nižší počet parametrů 

a následně počet parametrů zvyšovat. Tímto postupem uživatel lépe rozpozná, jaký vliv má 

daný parametr na vytvářený model.[5]

3.2.5 Geometrie
Jedná se jednoduše o geometrii celého systému, která může být zobrazena v úrovni 1D, 2D 

nebo 3D. Geometrie daného systému nemusí být vždy zobrazena realisticky. S ohledem 

na složitost modelované problematiky může být geometrie zjednodušena na určité ohraničené 

domény, na kterých může být problematika dostatečně popsána. Na Obrázku 14 je zobrazena 

zjednodušená 2D geometrie srdce rozdělená na anatomické podjednotky.[11]
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Obrázek 14. Příklad zjednodušené 2D geometrie srdce, převzato z [11].

3.2.6 Síť konečných prvků
Pro následující postup je nutné danou geometrii rozdělit na síť konečných prvků. V 2D prostoru 

se geometrie rozdělí na prvky ve tvaru trojúhelníků a ve 3D na prvky ve tvaru čtyřstěnů. Hustota 

a topologie prvků sítě zásadně ovlivňuje kvalitu výsledků a potřebnou kapacitu pro řešení. 

Pro MKP platí, že zahušťování sítě konečných prvků se numerické řešení musí blížit k řešení 

odpovídajícího spojitého problému. Rovněž však platí, že čím hustší síť konečných prvků, tím 

vyšší výpočetní náročnost, proto je nutné najít takovou hustotu sítě, která dostatečně popíše 

problematiku na dané úrovni.[5]

3.2.7 Postup při řešení problému pomocí MKP
Na počátku celého procesu je nutné znát řídící rovnici, geometrii, okrajové a počáteční 

podmínky systému. Prvním krokem metody konečných prvků je diskretizace objektu, tedy 

rozdělení řešené oblasti na menší části (tzv. konečné prvky). Řídící rovnice je modifikována 

na slabou formulaci a diskretizována za účelem získání maticové formy zápisu. Následně jsou 

získány matice tuhosti (obsahující informace o geometrii a informace o vlastnostech materiálu) 

a matice hmotnosti jednotlivých prvků.[5]

Dalším krokem je složení jednotlivých prvků zpět do původní celkové konstrukce. Matice 

tuhosti a hmotnosti jednotlivých prvků lze sestavit do výsledných globálních matic tuhosti 

a hmotnosti. Výsledný vztah MKP pro časově závislou (nestacionární) úlohu je popsán 

v rovnici 7.[5]

(7)[𝑀] {𝑄} + [𝐾] {𝑄} =  {𝐹}
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Kde F zahrnuje okrajové podmínky, počáteční podmínky nebo jiná známá omezení 

v systému, [M] představuje matici hmotnosti, [K] je matice tuhosti. Q a Q̄ jsou neznámé 

hodnoty všech prvků systému, které je třeba vypočítat pro získání informace o tom, jak se daný 

prvek v daném čase chová, a tato informace následně umožní sestavení celého modelu.  

Následující schéma na Obrázku 15 shrnuje základní postup procesu řešení spojitého 

problému pomocí MKP.

Spojitý problém Slabá formulace 
problému

Diskétní maticová 
formulace problému

Aproximativní 
řešení problému

Post-processing 
a vizualizace

Obrázek 15. Schéma popisující shrnuje základní postup procesu řešení spojitého problému 

pomocí MKP.
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4 REALIZACE FHN MODELU
2D model myokardu je zpracován v programu Comsol Multiphysics 5.3a. V rámci této kapitoly 

je vytvořen 2D model zdravé tkáně myokardu doplněný o část tkáně postižené lokální ischemií, 

následuje model SA uzlu a spirálové vlny. Šíření akčního napětí ve zdravém myokardu je 

realizováno pomocí Fitzhugh-Nagumovy rovnice (rovnice 5).

4.1 COMSOL Multiphysic

COMSOL Multiphysics je univerzální simulační software umožňující simulaci procesů 

pro různá technická odvětví (strojírenství, elektrotechnika atd.). V rámci medicínského využití 

je možné pomocí tohoto softwaru modelovat vybrané vlastnosti fyziologických systémů 

na základě znalosti řídící rovnice modelovaného procesu. COMSOL Multiphysic využívá 

pro řešení problémů MKP.

Grafické uživatelské rozhraní se skládá z třech hlavních částí: Model Builder, Property 

windows a Graphics window. Grafické uživatelské rozhraní je zobrazeno na Obrázku 16.

4.1.1 Model Builder

Model Builder zobrazuje strukturu modelu tzn. systematické uspořádání komponentů modelu. 

K hlavním komponentům patří:

 Global definition – parametry, proměnné, funkce atd.

 Geometry – geometrie systému definovaná pomocí 2D/3D objektů

 Materials – určení vlastností (parametrů) daného materiálu

 Physics – zápis řídící funkce, okrajových podmínek a počátečních hodnot

 Mesh – nastavení hustoty sítě konečných prvků

 Study – možnosti studie a vlastnosti řešení

 Results – výsledné grafy, animace a modely

4.1.2 Property windows

Property Windows je hlavní okno pro zadání všech specifikací modelu. Slouží k zobrazení 

a nastavení hodnot a vlastností pro komponenty z Model Builderu. Nastavení hodnot 

a vlastností je specifické pro každou komponentu modelu.
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4.1.3 Graphics window

Graphic window zobrazuje grafiku modelu. Umožňuje zobrazení geometrie, sítě konečných 

prvků, grafů, ale hlavně výsledných modelů. Se zobrazeným objektem je možné provádět 

operace zahrnují rotaci, posouvání, přiblížení a výběr.

Obrázek 16. Zobrazení grafické uživatelské rozhraní softwaru COMSOL Multiphysic verze 5.3a 

se zobrazením tří hlavních částí: Model Builder (vlevo), Property Windows (uprostřed) a 

Graphics window (vpravo).

4.2 Volba parametrů

Parametry s příslušnými hodnotami použité pro vytvoření FHN modelu jsou vypsány 

v Tabulce 2. Hodnoty parametrů uvedené v tabulce jsou použity pro modelovaní normálního 

šíření akčního napětí. Parametry použité pro šíření akčního napětí ve tkáni postižené lokální 

ischemií jsou popsány v kapitole 4.2.3.[16]



23

Tabulka 2. Tabulka použitých parametrů při tvorbě FHN modelu.

název hodnota jednotka popis parametru

a 0,12 [-] parametr vztahující se k prahovému napětí

e 0,013 [-] excitabilita

A 0,1 [V] amplituda akčního napětí

B -0,085 [V] hodnota klidového membránového napětí

c1 2,6 [-] charakteristika buněčné membrány

c2 1 [-] charakteristika buněčné membrány

k 1000 [m/s] charakteristika buněčné membrány

 0,008 [S/m] vodivost tkáně

Obrázek 17 zobrazuje průběh akčního napětí dle parametrů uvedených v Tabulce 2. 

Hodnoty parametrů jsou nastaveny pro myokard srdečních síní. 

Obrázek 17. Průběh akčního napětí FHN modelu pro myokard síní.

4.2.1 Parametr ovlivňující amplitudu akčního napětí
Za změnu amplitudy je zodpovědný parametr A. Na Obrázku 18 je možné vidět lineární vztah 

mezi parametrem A a hodnotou amplitudy akčního napětí. Se zvyšující se hodnotou parametru 

A se zvyšuje i hodnota amplitudy akčního napětí.[16]
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Obrázek 18. Vliv změny parametru A na amplitudu AN.

4.2.2 Parametry ovlivňující dobu trvání akčního napětí
Dobu trvání AN (dále APD z angl. Action potential duration) je možné zvyšovat či snižovat 

změnou parametru e a parametru a. Obrázek 19 zachycuje vliv parametru e na APD 

a Obrázek 20 zobrazuje vliv parametru a na APD. V obou případech dochází při zvýšení 

hodnoty parametru ke zkrácení APD a zároveň je možné poukázat na nelineární vztah 

mezi parametry a APD. Zvyšování parametru e zapříčiňuje nejen kratší APD ale i strmější 

repolarizaci, zatímco při zvyšování parametru a se strmost repolarizace výrazně nemění.[16]

Obrázek 19. Vliv změny parametru e na APD.
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Obrázek 20. Vliv změny parametru a na APD.

4.2.3 Nastavení parametrů pro lokální ischemii
Pro simulaci lokální ischemie byly využity vlastnosti parametrů popsaných v předchozí 

kapitole, díky kterým je možno nastavit amplitudu AN a APD. Pro změnu amplitudy akčního 

napětí byl nastaven parametr A na nižší hodnotu, v tomto případě na 0,07. Kombinací změny 

parametru e a parametru a bylo dosaženo zkrácení APD. V případě lokální ischemie dochází 

i k zpomalení šíření aktivační vlny. Toho může být dosaženo snížením hodnoty parametru , 

což má za následek snížení vodivosti tkáně, které zapříčiní snížení rychlosti šíření aktivační 

vlny. Poslední změnou je zvýšení parametru B na hodnotu -0,07 mV za účelem zvýšení 

klidového membránového napětí.[10,25]

Výsledný průběh akčního napětí pro ischemickou tkáň je zakreslen na Obrázku 21 

a Tabulka 3 je souhrnem všech parametrů pro zdravou tkáň a pro tkáň ischemickou.
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Tabulka 3. Porovnání parametrů použitých pro zdravou tkáň a pro tkáň postiženou lokální 

ischemií.

parametr zdravá tkáň lokální ischemie jednotka

a 0,12 0,2 [-]

e 0,013 0,02 [-]

A 0,1 0,07 [V]

B -0,085 -0,07 [V]

c1 2,6 2,6 [-]

c2 1 1 [-]

k 1000 1000 [m/s]

 0,008 0,0005 [S/m]

Obrázek 21. Zobrazení průběhu akčního napětí v ischemické tkáni.

4.3 Tvorba 2D modelu zdravé a ischemické tkáně myokardu

Tato kapitola popisuje nastavení komponentů pro vytvoření 2D modelu. Obsahem kapitoly je 

popis tvorby geometrie a sítě konečných prvků (kapitola 4.3.1), volba okrajových a počátečních 

podmínek (kapitola 4.3.2) a zápis řídící rovnice (kapitola 4.3.3).

4.3.1 Geometrie a síť konečných prvků
Zjednodušená geometrie 2D modelu myokardu je realizována jako čtverec o délce strany 
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10 cm. Uvnitř čtverce je umístěna oblast pro stimulaci tvaru kruhu o průměru 1 cm a oblast 

lokální ischemie tvaru kruhu o průměru 2 cm (viz Obrázek 22). V nastavení sítě konečných 

prvků byla nastavena hrubší velikost prvků. Síť prvků se skládá z 436 prvků, přičemž prvky 

v blízkosti oblastí stimulace a lokální ischemie mají menší velikost z důvodu přesnějších 

výpočtů v hraničních oblastech modelu. 

Obrázek 22. Geometrie 2D modelu myokardu rozdělená na síť konečných prvků s vyznačeným 

místem pro stimulaci (oranžový kruh) a s oblastí lokální ischemie (modrý kruh).

4.3.2 Počáteční a okrajové podmínky
Počáteční podmínka pro proměnnou Vm je nastavena na -0,085 V (hodnota klidového 

membránového napětí pro buňku myokardu) a počáteční podmínka pro proměnnou R 

je nastavena na -0,62. 

Po obvodu celého modelu jsou aplikovány tzv. zero flux okrajové podmínky. Akční 

napětí tedy nemůže procházet skrz okraj definovaného čtvercového modelu. V oblasti 

stimulace jsou aplikovány Neumannovy okrajové podmínky.

4.3.3 Zápis řídící rovnice
Model šíření akčního napětí v myokardu je určen na základě rovnice 5. Jedná se o parciální 

diferenciální rovnici, která je numericky řešena v programu v programu COMSOL 
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Multiphysic. Rovnici je možné zapsat jako vhodnou náhradu parametrů za koeficienty 

v koeficientové formě parciální diferenciální rovnice (Coefficient Form PDE), které má 

následující tvar:

(8)𝑒𝑎
∂2𝒖
∂𝑡2 + 𝑑𝑎

∂𝒖
∂𝑡 + ∇ ∙ ( ―𝑐∇𝒖 ― 𝛼𝒖 + 𝛾) +𝛽 ∙ ∇𝒖 +𝑎𝒖 = 𝑓

Kde u = [Vm, R]T, c je difuzní koeficient, da je koeficient tlumení a f je zdrojový koeficient. 

Ostatní koeficienty více specifikují diferenciální rovnici, avšak pro vytvoření FHN rovnice jich 

není potřeba, a proto jsou nastaveny na hodnotu 0. Pro vytvoření rovnice 5 (FHN rovnice) jsou 

koeficienty rovnice 8 nastaveny následovně:

 ea = a =  =  =  = 0

 c = , da = [  0 
0 0 ] [ 1 0

0 1 ]
 f = [k ∙ c1 ∙ (Vm ― B) ∙ (((Vm ― B)/A) ― a) ∙ (1 ― ((Vm ― B)/A)) ― k ∙ c2 ∙ R ∙ (Vm ― B)

k ∙ e ∙ (((Vm ― B)/A) ― d ∙ R ― b) ]

4.3.4 Analýza a výsledky modelování
V místě oblasti stimulace (viz Obrázek 20) byl po dobu 0,002 sekund aplikován obdélníkový 

impuls o amplitudě stimulace 10 A/F. Stimulační impuls je zobrazen na Obrázku 23.

Obrázek 23. Stimulační impuls pro 2D model, amplituda stimulu je 10 A/F a doba trvání 

stimulu je 0,002 sekund.
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Výsledky simulace šíření AN ve 2D modelu jsou znázorněny v následujících animacích. 

Na barevné škále jsou od -0,085 V do 0,03 V zobrazeny AN pro danou část tkáně. Červeně 

zobrazená oblast značí aktivovanou tkáň a modrá oblast tkáň neaktivovanou.  

Obrázek 24 představuje počátek simulace šíření aktivační vlny z místa stimulace 

do oblasti okolní tkáně. 

Obrázek 24. Model šíření AN v čase 0,006 (vlevo) s a 0,01 s (vpravo) zobrazující šíření aktivační 

vlny z místa stimulace po tkáni myokardu.

Následující animace (viz Obrázek 25) zahrnuje aktivaci tkáně myokardu postiženou 

lokální ischemií. Zatímco šíření AN se ve zdravé tkáni myokardu šíří konstantní rychlostí, 

při aktivaci ischemické tkáně se vlivem změny parametru , který ovlivňuje vodivost tkáně, 

rychlost aktivační vlny sníží. 

Obrázek 25. Model šíření AN v čase 0,021 s (vlevo) a 0,025 s (vpravo), kdy je možné vidět 

zpomalení aktivační vlny v oblasti lokální ischemie.
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Obrázek 26 zachycuje depolarizaci v oblasti lokální ischemie. Z animace je možné 

zpozorovat, že i když v oblasti lokální ischemie nabývá membránové napětí nejvyšších hodnot 

(-0,005 V), v okolní zdravé tkáni myokardu je hodnota membránového napětí vyšší než 

v oblasti lokální ischemie. Tato skutečnost je zapříčiněna cíleným snížením amplitudy AN 

pro tkáň s lokální ischemií.

Obrázek 26. Model šíření AN v čase 0,03 s (vlevo) a 0,04 s (vpravo), ačkoli v tomto čase dochází 

k depolarizaci v oblasti lokální ischemie, hodnota AN je nižší než v okolní zdravé 

tkáně myokardu. 

Obrázek 27 demonstruje ustálení klidového membránového napětí pro ischemickou tkáň 

již v čase 0,101 s vlivem zkráceného APD a ustálení klidového membránového napětí v okolní 

části zdravé tkáně v čase 0,155 s.

Obrázek 27. Model šíření AN v čase 0,101 s (vlevo) - ustálení klidového membránového napětí 

v oblasti ischemické tkáně, a v čase 0,155 s (vpravo) - postupné ustálení klidového 

membránového napětí v oblasti zdravé tkáně. 
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Průběh akčního napětí ve zdravé tkáni a v tkáni postižené lokální ischemií je zakreslen 

na Obrázku 28. Akční napětí zdravé tkáně bylo snímáno z bodu x = 3 cm a y = 7 cm a akční 

napětí tkáně s lokální ischemií bylo snímáno z bodu x = 7 cm a y =3 cm.

Obrázek 28. Průběh akčního napětí ve zdravé tkáni (modrá křivka) snímáno z bodu a 

v ischemické tkáni (zelená křivka).

Z grafu je možné vyčíst, že hodnota klidového potenciálu pro zdravou tkáň je stejná jako 

hodnota klidového potenciálu ischemické tkáně, která má být dle teorie vyšší. K této změně 

bylo nutno přistoupit vzhledem tomu, že při simulaci modelu docházelo v oblasti lokální 

ischemie k nesmyslnému vzniku AN způsobeném právě vyšší hodnotou membránového 

potenciálu. Parametr B byl tedy pro lokální ischemii i pro zdravou tkáň nastaven na hodnotu -

 0,085 V.

Jednoduchý 2D model srdeční tkáně je realizován v prostředí COMSOL Multiphysics 

5.3a. Model je složen ze sítě tvořené 436 prvky. Pro vytvoření simulace o délce 0,3 s je 

výpočetní čas 11 s, přičemž časové rozlišení je 1 ms.

4.4 Realizace 2D modelu s přítomností SA uzlu

Kapitola popisuje nastavení komponentů a parametrů pro vytvoření 2D modelu tkáně myokardu 

s přítomností pacemakeru, tedy SA uzlu. 
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Na rozdíl od modelu popsaného v kapitole 4.3 není nutné použít stimulaci pro vytvoření 

AN ve tkáni myokardu. Model zahrnuje SA uzel, který je díky spontánní depolarizaci 

zodpovědný za tvorbu vzruchů v srdci a jedná se tedy o pacemaker.

Tabulka 4 shrnuje hodnoty použitých parametrů pro zdravou tkáň síní a hodnoty pro SA 

uzel.[11]

Tabulka 4. Srovnání parametrů FHN modelu pro zdravou tkáň síní a SA uzel.

parametr zdravá tkáň síní SA uzel jednotka

a 0,12 -0,5 [-]

e 0,013 0,3 [-]

A 0,1 0,05 [V]

B -0,085 -0,035 [V]

c1 2,6 1,9 [-]

c2 1 0,001 [-]

k 1000 300 [m/s]

 0,008 0,0005 [S/m]

4.4.1 Geometrie a síť konečných prvků pro SA uzel
Geometrie 2D modelu tkáně síní s SA uzlem je realizována jako čtverec o délce strany 10 cm. 

Uprostřed čtverce je umístěn kruh o poloměru 0,5 centimetrů představující oblast SA uzlu – 

červeně znázorněná oblast na Obrázku 29. V nastavení sítě konečných prvků byla nastavena 

hrubší velikost prvků. Síť prvků se skládá z 436 prvků, přičemž prvky v oblasti přechodu tkáně 

síní a SA uzlu mají menší velikost z důvodu přesnějších výpočtů v hraničních oblastech 

modelu. 
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Obrázek 29. Geometrie 2D FHN modelu tkáně síní s červeně vyznačenou oblastí pro SA uzel.

4.4.2 Počáteční a okrajové podmínky pro SA uzel
Počáteční podmínka pro proměnnou Vm je nastavena na -0,085 V v oblasti tkáně síní a na -

 0,06 V v oblasti SA uzlu. U obou oblastech je počáteční podmínka pro proměnnou R nastavena 

na -0,62. 

Po obvodu celého modelu jsou aplikovány tzv. zero flux okrajové podmínky. V oblasti 

přechodu SA uzlu do tkáně síní jsou aplikovány Neumannovy okrajové podmínky.

4.4.3 Analýza a výsledky modelování SA uzlu
Řídící rovnice (rovnice 5) je pro model zapsána stejně jako v kapitole 4.3.3. Výsledky stimulace 

jsou zobrazeny v následujících animacích. Na Obrázku 30 vlevo je vidět, že klidové 

membránové napětí v oblasti SA uzlu je vyšší než v oblasti síní, avšak v ani jedné z oblastí 

zatím nedochází k vytvoření akčního napětí. Obrázek 30 vpravo zachycuje vytvoření AN 

v oblasti SA uzlu.
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Obrázek 30. Model šíření AN v čase 0,6 s (vlevo) a v čase 0,84 s (vpravo) – vznik AN v SA uzlu.

Následně na Obrázku 31 vlevo dochází k šíření AN od SA uzlu do tkáně síní a Obrázek 31 

vpravo zobrazuje postupnou repolarizaci síní.

Obrázek 31. Model šíření AN v čase 0,864 s (vlevo) – šíření aktivační vlny od SA uzlu do síní; 

a v čase 0,992 s (vpravo) – postupná repolarizace síní.

Průběh akčního napětí v SA uzlu a v tkáni síní je zakreslen na Obrázku 32. Akční napětí 

SA uzlu z bodu x = 5 cm a y = 5 cm a akční napětí tkáně s lokální ischemií bylo snímáno z bodu 

x = 0,5 cm a y = 0,5 cm.
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Obrázek 32. Zobrazení průběhu akčního napětí v SA uzlu (modrá křivka) a v tkáni síní 

(zelená křivka).

4.5 Realizace spirálové vlny

Modelování spirálové vlny v tkáni myokardu je spjato s tachykardiemi vznikajícími na základě 

reentry okruhu (viz kapitola 1.3.3). Reentry může být výsledkem různých nehomogenit 

v srdeční tkáni. Může se jednat o nerovnoměrné rozložení vlastností vedení v nemocné srdeční 

tkáni nebo nesynchronizovaných více pacemakerů, což má za následek spirálovou vlnu. 

[19, 20]

4.5.1 Geometrie a síť konečných prvků pro tvorbu spirálové vlny
Geometrie 2D modelu tkáně pro model spirálové vlny je realizována jako čtverec o délce strany 

10 cm. Místo přídatné stimulace bylo vytvořeno jako obdélník, jehož levý dolní roh se nachází 

v souřadnicích [67,0], výška obdélníku je 50 mm a šířka je 3 mm. Oblast tvorby vzruchu 

je určena jako obdélník o výšce 100 mm a šířce 1 mm a levý dolní roh obdélníku je umístěn 

v souřadnicích [0,0] (viz Obrázek 33). Síť konečných prvků je nastavena na řidší velikost prvků 

a obsahuje 2725 prvků. Hustší síť je v oblasti přídatné stimulace a v blízkosti levé hrany 

čtverce, neboť zde dochází k tvorbě vzruchu.
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Obrázek 33. Geometrie a síť konečných prvků pro 2D model spirálové vlny v tkáni myokardu 

s vyznačením oblasti tvorby vzruchu a přídatné stimulace.

4.5.2 Počáteční a okrajové podmínky pro tvorbu spirálové vlny
Počáteční podmínka pro proměnnou Vm je pro oblast tvorby vzruchu nastavena na hodnotu -

 0,04 V a ve zbylých oblastech a na -0,085 V. Ve všech oblastech je počáteční podmínka 

pro proměnnou R je nastavena na -0,62. 

Po obvodu celého modelu jsou aplikovány tzv. zero flux okrajové podmínky. V oblasti 

přechodu oblasti tvorby vzruchu a přídatné stimulace do tkáně jsou aplikovány Neumannovy 

okrajové podmínky.

4.5.3 Analýza a výsledky modelování spirálové vlny
Řídící rovnice pro celý model je opět stejná jako ve výše uvedených modelech (rovnice 5). 

Následující animace shrnují formování spirálové vlny v tkáni myokardu, které zapříčiňuje 

reentry tachykardii. 

Ke vzniku vzruchu dochází v tomto případě z toho důvodu, že v oblasti tvorby vzruchu 

je počáteční podmínka pro proměnou Vm nastavena na vyšší hodnotu než v okolní tkáni, 

tím pádem dochází k vytvoření vzruchu, který se dále šíří horizontálně po celé tkáni 

(viz Obrázek 34).
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Obrázek 34. Horizontální šíření vzruchu tkání před vznikem spirálové vlny v čase 0,02 s 

(nahoře) a v čase 0,12 s (dole).

Obrázek 35 nahoře zachycuje situaci, kdy dochází ke stimulaci v blízkosti chvostu 

aktivační vlny. K opětovné tvorbě vzruchu dochází pouze vlevo od stimulu, pravá část je během 

stimulu refrakterní a k šíření vzruchu v ní nedochází, jak je vidět na Obrázku 35 dole.
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Obrázek 35. Nahoře - stimulace v blízkosti chvostu aktivační vlny; dole – počátek vzniku 

spirálové vlny.

Vzruch vlevo od stimulu se po skončení refrakterní periody pravé strany šíři i vpravo 

a aktivační vlna postupně vykresluje tvar spirály (viz Obrázek 36). Vznik spirálové vlny je tedy 

v tomto modelu způsoben přítomností dvou nesynchronizovaných pacemakerů.
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Obrázek 36. Vznik a šíření spirálové vlny.

V případě modelování vzniku a šíření spirálové vlny hraje roli velikost a hustota 

konečných prvků, na které je daná geometrie rozdělena. Tabulka 5 ukazuje vliv velikosti prvků 

na funkci modelu a na výpočetní čas. Je vidět, že s vyšší hustotou prvků roste výpočetní čas, 

naopak při nižší hustotě prvků nedojde při stejných zbylých vlastnostech modelu k vytvoření 

spirálové vlny. Pro všechny tři simulace s rozdílnou hustotou konečných prvků bylo použito 

jednotné časové rozlišení 10 ms.
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Tabulka 5. Srovnání výpočetního času a vzniku spirálové vlny pro modely s rozdílnou 

hustotou prvků.

Hustota prvků Počet prvků Výpočetní čas Vznik spirálové vlny

Extrémně hustá 7208 976 s Ano

Hustá 2725 274 s Ano

Řídká 1206 31 s Ne
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5 3D MODEL ŠÍŘENÍ AKČNÍHO NAPĚTÍ VE 
ZDRAVÉM SRDCI

Následující kapitola představuje 3D model zjednodušené geometrie zdravého srdce. 3D model 

srdce zahrnuje jak část převodního systému (SA uzel, AV uzel), tak tkáň pracovního myokardu 

síní a komor. 

V literatuře lze dohledat mnoho geometricky i funkčně propracovaných modelů [29,30], 

avšak konkrétně pro simulaci pouze 200 ms modelu CARP [29] je na počítači s 64bitovým 

procesorem za potřebí 6,4 hodin. Problém s vysokou početní náročností řeší modely 

zjednodušením geometrie a použitím FHN rovnice (rovnice 5) pro popis modelu, 

což je redukovaná verze Hodgkin–Huxleyho rovnice na pouhé 2 proměnné. FHN rovnice 

pro modelování zdravého srdce byla využita v modelech [7, 11, 24, 25] a z nich vycházející 

[27, 28], které se zaměřují na patofyziologické šíření AN v srdci, přičemž výpočetní čas 

pro simulaci 1 s modelu [28] je 30 minut.

5.1 Geometrie 3D modelu zdravého srdce

2D zjednodušená gometrie srdce má tvar elipsy, délka hlavní poloosy elipsy činí 88 mm a délka 

vedlejší poloosy činí 55 mm. Vhodným upravováním útvaru byly vytvarovány srdeční oddíly 

– síně a komory. Následně byly vytvořeny SA uzel a AV uzel. Zároveň v rámci zjednodušení 

modelu je levá i pravá strana symetrická. Na Obrázku 37 vlevo je  zobrazena 2D geometrie 

modelu s popsanými srdečními oddíly. Z 2D geometrie byla za předpokladu osové symetrie 

v ose x = 0 rotací modelu vytvořena 3D geometrie modelu zobrazená na Obrázku 37 

vpravo.[24,25]  
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Obrázek 37. vlevo – 2D zjednodušená geometrie srdce s vyznačením SA uzlu, AV uzlu, síní a 

komor; vpravo – 3D zjednodušená geometrie srdce vycházející z 2D geometrie. 

Síť modelu je rozdělena na 11009 konečných prvků, tato síť je vyznačena na Obrázku 38. 

V oblasti AV uzlu a SA uzlu jsou vzhledem k menší velikosti obou objektů prvky menší a síť 

je zde tedy hustší.

 

Obrázek 38. Vyznačení sítě konečných prvků pro 3D model srdce.
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5.2 Koeficientová forma 3D modelu

Model šíření akčního napětí v 3D modelu myokardu je určen na základě rovnice 5 

(viz kapitola 2.2.3), jedná se tedy o FHN rovnici se dvěma proměnnými Vm a R, kde proměnná 

Vm značí membránové napětí a R je excitační proměnná řídící aktivaci myokardu. 

Koeficientová forma parciální derivace je zapsána jako rovnice 8 (viz kapitola 4.3.3). 

Počáteční podmínka pro proměnnou Vm je pro celý 3D model nastavena na hodnotu -

 0,085 V (hodnota klidového membránového napětí pro buňku myokardu) a počáteční 

podmínka pro proměnnou R je nastavena na -0,62. 

Po vnějších stěnách celého modelu jsou aplikovány tzv. zero flux okrajové podmínky, 

akční napětí tak nemůže procházet přes stěny modelu. V oblasti, kde spolu sousedí dané srdeční 

oblasti (např. AV uzel a komory) jsou aplikovány Neumannovy okrajové podmínky, akční 

napětí tak může přecházet z jednoho oddílu do druhého.

Rovnici je možné zapsat jako vhodnou náhradu parametrů za koeficienty v koeficientové 

formě parciální diferenciální rovnice (Coefficient Form PDE). Parametry modelu mají hodnoty 

specifické pro určitou oblast srdce a jsou uvedeny v Tabulce 6.

Tabulka 6. Hodnoty parametrů pro SA uzel, síně, AV uzel a pro komory.[11]

parametr SA uzel síně AV uzel komory popis parametru

a 0,15 0,15 0,15 0,1
parametr vztahující se k prahovému 

napětí

b 0 0 0 0 charakteristika buněčné membrány

c1 2,6 2,6 2,6 2,6 charakteristika buněčné membrány

c2 1 1 1 1 charakteristika buněčné membrány

d 1 1 1 1 charakteristika buněčné membrány

e 0,01 0,01 0,01 0,005 excitabilita

A [mV] 0,14 0,14 0,14 0,14 amplituda akčního napětí

B [mV] -0,085 -0,085 -0,085 -0,085
hodnota klidového membránového 

napětí

k 1000 1000 1000 1000 charakteristika buněčné membrány

σ [S/m] 0,0072 0,0072 0,0005 0,0072 vodivost tkáně
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Parametr e a parametr a regulují APD (trvání akčního napětí), zatímco parametr vodivosti 

σ řídí především rychlost vedení vzruchu v danou srdečních tkání. Například nižší hodnota σ 

v AV uzlu indukuje odpovídající zpoždění přenosu vzruchu na komory. Nižší hodnota 

parametru e a parametru a v případě komor odkazuje na delší APD právě v oblasti komor. 

5.3 Analýza a výsledky modelování zdravého myokardu

Z Tabulky 6 je možné vyčíst, že hodnoty parametrů SA uzlu a síní jsou totožné, což je 

způsobeno tím, že při snaze implementovat parametry SA uzlu z 2D modelu na 3D model 

vzruchy v SA uzlu spontánně vznikaly, ale nešířily se dále, takže nedocházelo k aktivaci síní. 

Tento problém byl nahrazen simulací v místě SA uzlu. Stimulační impulzy jsou znázorněny 

na Obrázku 39.

Obrázek 39. Stimulační impulzy aplikované v oblasti SA uzlu.

Výsledky simulace šíření AN ve 3D modelu jsou znázorněny v následujících animacích. 

Na barevné škále jsou od -0,085 V do 0,08 V zobrazeny AN pro daný srdeční oddíl. Červeně 

zobrazená oblast značí aktivovanou tkáň a modrá oblast tkáň neaktivovanou. Na Obrázku 40 

je zobrazena aktivace síní a na Obrázku 41 je znázorněna aktivace komor po průchodu aktivační 

vlny skrz AV uzel. Zbylé animace tohoto modelu jsou uvedeny v Příloze B.
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Obrázek 40. 3D model aktivace síní zdravého srdce – aktivace se šíří od SA uzlu na síně.

Obrázek 41. 3D model aktivace komor zdravého srdce – vzruch přechází ze síní přes AV uzel na 

komory.

Obrázek 42 znázorňuje průběh akčního napětí ve třech oblastech modelu, konkrétně 

se jedná o síně (modrá křivka), AV uzel (zelená křivka) a o komory (červená křivka). Aktivační 

vlna komor je charakteristická delším APD než aktivační vlna síní.
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Obrázek 42. Průběh AN v síních (modrá křivka), AV uzlu (zelená křivka) a v komorách 

(červená křivka), ve 3D modelu zdravého srdce.

3D zjednodušený model srdce je realizován v prostředí COMSOL Multiphysics 5.3a. 

Model je složen ze sítě tvořené 11009 prvky. Pro vytvoření simulace o délce 2 s je výpočetní 

čas 6 minut a 50 sekund, přičemž časové rozlišení je 1 ms.
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6 3D MODELY PATOFYZIOLOGICKÉHO 

ŠÍŘENÍ AKČNÍHO NAPĚTÍ V SRDCI

V následující kapitole je popsána realizace modelů týkajících se patofyziologického šíření 

akčního napětí v srdci. Jedná se o model popisující tachykardii, konkrétně model komorové 

preexcitace a atrioventrikulární reentry tachykardie (kapitola 6.1). Další model popisuje 

bradykardii a jde o model AV blokády III. stupně (kapitola 6.2). V literatuře lze dohledat 

modely věnující se těmto patofyziologickým šířením AN [25,27,28].

Veškeré vlastnosti modelů patofyziologického šíření AN v srdci (geometrie, řídící rovnice, 

okrajové podmínky aj.) vychází z vlastností 3D modelu zdravého srdce. Případné odlišnosti 

stěžejní pro určitý model patofyziologického šíření AN jsou popsány v kapitolách daného 

modelu. Simulace každého modelu byla navržena na čas simulace 2 s o rozlišení 1ms. 

6.1 3D model komorové preexcitace a atrioventrikulární reentry 

tachykardie

Jediným přirozeným elektrickým spojením mezi síněmi a komorami je AV uzel. 

Během embryonálního vývoje však může dojít k neúplnému oddělení síní a komor v oblasti 

mitrálního anulu. Vzniká tak svalový snopeček, který spojuje síně i komory mimo AV uzel. 

Přídatné spojení svalovým snopečkem se nazývá přídatná dráha a je podkladem reentry okruhu. 

Přídatná dráha může vést pouze jednosměrně (pouze ze síní na komory nebo pouze z komor 

na síně) nebo oběma směry (ze síní na komory i z komor na síně).[3,21]

Pokud je přítomné vedení ze síní na komory přídatnou drahou, komory jsou aktivovány 

dříve, jedná se o tzv. preexcitaci komor. Přítomnost přídatné dráhy může vést ke vzniku 

atrioventrikulární reentry tachykardie (dále AVRT). Pro ortodromní AVRT platí, že vzruch 

krouží přes AV uzel směrem ze síní na komory a na komory se dostává zpět retrográdně 

přídatnou drahou. Model ortodrmní AVRT je představen níže v této kapitole. [21] 

Vlastnosti 3D modelu
Pro účely modelu komorové preexcitace a ortodromní AVRT byla k 3D modelu zdravého srdce 

připojena přídatná dráha. Přídatná dráha byla vytvořena jako válec o poloměru 4 mm a výšce 

10 mm a byla umístěna do modelu tak, aby spojovala pravou síň a pravou komoru (viz 

Obrázek 43). Přídatná dráha tak společně s AV uzlem tvoří další spojení mezi síněmi a 
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komorami. Dalším přidaným objektem v modelu je místo, kde vzniká síňová extrasystola. 

Oblast se nachází se v pravé síni a má tvar koule o poloměru 4 mm.[21]

Obrázek 43. Zobrazení SA uzlu, AV uzlu, přídatné dráhy mezi pravou síní a pravou komorou a 

místa vzniku extrasystoly v geometrii 3D modelu.

Parametry přídatné dráhy jsou nastaveny shodně s parametry pro síně. V přídatné dráze totiž 

nedochází ke zpoždění jako v AV uzlu. Počáteční podmínky, okrajové podmínky a řídící 

rovnice jsou nastaveny stejně jako u modelu zdravého srdce.

Na obrázku 44 je popsán vznik AVRT. Tachykardie je započata tehdy, když síňová 

extrasystola zasáhne dráhu v době její refrakterity a vzruch je převeden na komory pouze 

přes AV uzel a nedochází tedy k preexcitaci. Zatímco dochází k aktivaci komor, tkáň přídatné 

dráhy se zotaví a je schopna retrográdního převodu vzruchu z komor na síně, čímž dochází 

k uzavření okruhu a vzniku tachykardie. Tachykardie pokračuje antegrádním (ze síní na 

komory) převodem vzruchu AV uzlem a retrográdním (z komor na síně) převodem přídatnou 

drahou.[3] 
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Vznik aktivační vlny v 
SA uzlu Aktivace síní

Aktivace komor skrz 
AV uzel i přídatnou 
dráhu (preexcitace)

Vznik síňové 
extrasystoly

Aktivace komor skrz 
AV uzel

Převedení vzruchu z 
komor na síně skrz 

přídatnou dráhu

Vznik reentry okruhu 
a tachykardie (AVRT)

Obrázek 44. Schéma vzniku AVRT za přítomnosti přídatné dráhy.

Analýza a výsledky 3D modelu 
Výsledný model simuluje 2 sekundy srdeční aktivity, kdy dojde k vytvoření dvou vzruchů v SA 

uzlu a k vytvoření jedné síňové extrasystoly. Animace zobrazují šíření aktivační vlny 

v přítomnosti přídatné dráhy. Obrázek 45 znázorňuje aktivaci komor přes AV uzel i skrz 

přídatnou dráhu. K aktivaci komor tedy dochází dříve, jedná se o preexcitaci komor a zatím 

nedochází ke vzniku tachykardie.
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Obrázek 45. Model preexcitace komor za přítomnosti přídatné dráhy– aktivace komor přes AV 

uzel i přes přídatnou dráhu.

Obrázek 46 až Obrázek 49 znázorňuje vznik ortodromní AVRT, kdy po síňové 

extrasystole vzruch přechází ze síní na komory pouze přes AV uzel (přídatná dráha je 

refrakterní) a následně se přídatnou drahou, která je již zotavena, vrací zpět na síně, čímž je 

uzavřen okruh za vzniku rychlé aktivace síní i komor, tedy AVRT. Černé šipky na obrázcích 

značí směr šíření aktivační vlny.
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Obrázek 46. Vznik síňové extrasystoly zapříčiňující vznik AVRT.

Obrázek 47. Průchod aktivační vlny na komory jen skrz AV uzel, dráha je v této chvíli 

refrakterní.
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Obrázek 48. Po aktivaci komor prochází aktivační vlna na síně skrz přídatnou dráhu.

Obrázek 49. Po aktivaci síní přechází aktivační vlna opět na komory skrz AV uzel.

Na Obrázku 50 je znázorněna aktivace komor v přítomnosti přídatné dráhy, kdy AN 

označené 1 a 2 vzniká následkem preexcitace komor přídatnou drahou, následuje předčasná 
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síňová depolarizace a AN číslo 3 je zapříčiněno aktivací komor přes AV uzel. Vzruch 

se z komor šíří na síně přídatnou drahou a vzniká AVRT, AN komor při této tachykardii 

je v grafu označeno číslem 4. Při modelování ortodromní AVRT však bylo nutné zkrátit APD 

komor. Zkrácení APD komor bylo vytvořeno změnou parametru e z původních 0,005 na 0,009. 

Při původní hodnotě parametru e totiž nedocházelo k aktivacím komor při vzniklé tachykardii 

z důvodu dlouhého ADP komor.

Obrázek 50. AN komor v přítomnosti přídatné dráhy, 1 a 2 – komorová preexcitace, 3 – AN 

vzniklé síňovou extrasystolou, 4 – AN komor při AVRT. 

6.2 3D model AV blokády III. stupně

AV blokáda III. stupně je zapříčiněna úplným přerušením vedení mezi síněmi a komorami. 

V tomto případě na EKG neexistuje vztah mez P vlnami a QRS komplexy. Aktivační vlna 

vzniklá v SA uzlu aktivuje síně, avšak vzhledem k přerušení šíření v oblasti AV uzlu neprojede 

aktivační vlna na komory. Komory jsou následně aktivovány v terciálních centrech komor 

nezávisle na aktivitě síní. Při výpadku aktivace komor z terciálních center hrozí komplexní 

asystolie a náhlá smrt, proto je u pacientů s AV blokádou III. stupně zaveden kardiostimulátor 

a preferovaná je tzv. fyziologická stimulace, tj. dvoudutinová (DDD) stimulace.[21,22]

V této kapitole bude představen model zobrazující AV blokádu III. stupně na základě 

změny parametru vodivosti v AV uzlu, dále pak bude předveden model s možností stimulace 

při AV blokádě III. stupně.
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Vlastnosti 3D modelu

Aktivace síní a komor nezávisle na sobě je typické pro AV blok III. stupně. Stěžejním krokem 

v tomto modelu je úprava parametru σ v oblasti AV uzlu na hodnotu 0,0001 S/m, tedy na 

hodnotu podstatně nižší než původních 0,0005 S/m, což zapříčiní přerušení vedení vzruchu ze 

síní na komory. Dalším krokem je doplnění stimulace v oblasti komor představující vznik 

vzruchu v terciálních centrech komor. Interval mezi aktivací síní a aktivací komor není 

konstantní. Následující schéma (Obrázek 51) znázorňuje návaznost kroků tohoto modelu.

Vznik aktivační 
vlny v SA uzlu Aktivace síní

Přerušení 
vedení v AV 

uzlu

Vznik aktivační vlny v 
terciálních centrech 

komor
Aktivace komor

Obrázek 51. Schéma model kroků pro model AV blokády III. stupně.

Vlastnosti 3D modelu s kardiostimulací
Kardiostimulátor zavedený do srdce při AV bloku III. stupně nese označení DDD, dvě 

elektrody jsou umístěny v pravé síni a ve hrotu pravé komory (viz Obrázek 52 vlevo). Obě 

elektrody slouží jak ke snímání, tak ke stimulaci. Obrázek 52 vpravo znázorňuje umístění 

elektrod ve vytvořeném modelu. 

Obrázek 52. Vlevo – umístění elektrod pro DDD stimulaci, převzato z [22], vpravo – umístění 

elektrod pro model s AV blokádou III. stupně.
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Vždy když je zaznamenáno překročení membránového napětí (-0,06 V) v síňové 

elektrodě, komorová elektroda vydá stimulační impulz. Následující schéma (Obrázek 53) 

popisuje postup kardiostimulace.[22]

Vznik aktivační 
vlny v SA uzlu Aktivace síní

Zachycení AN 
síňovou 

elektrodou

Stimulační impulz vydaný 
komorovou elektrodou Aktivace komor

Obrázek 53. Schéma kroků pro model AV blokády III. stupně s kardiostimulací.

Analýza a výsledky 3D modelu

Výsledná 3D simulace AV bloku III. stupně je vidět na Obrázku 54 a na Obrázku 55, kde 

dochází k aktivaci síní, avšak vzhledem k nízké vodivosti AV uzlu jím nepřechází vzruch do 

komor.

Obrázek 54. 3D model AV blokády III. stupně - aktivace síní.
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Obrázek 55. 3D model AV blokády III. stupně – Aktivační vlna neprochází skrz AV uzel ze síní 

na komory.

Terciálních centra aktivují komory nezávisle na aktivitě síní. V čase, kdy jsou síně již zcela 

repolarizované, tak vzniká v oblasti komor vzruch, který postupně aktivuje jen komory 

viz Obrázek 56. 

Obrázek 56. 3D model AV blokády III. stupně - aktivace komor z terciálních center.
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Obrázek 57 znázorňuje nezávislost aktivace síní a komor. AN síní je zobrazeno zeleně a 

AN komor je zobrazeno modře.

Obrázek 57. AN síní (zeleně) a komor (modře) při AV boku III. stupně.

V následujícím kroku byla k výše uvedenému modelu připojena kardiostimulace, došlo 

tedy k přidání síňové a komorové elektrody (viz Obrázek 47). Na Obrázku 58 je možné vidět, 

že komory jsou aktivovány v závislosti na aktivaci síní. V případě, že síňová elektroda 

zaznamená překročení prahu hodnoty napětí -0,06 mV, vyšle komorová elektroda stimulační 

impulz, čímž zajistí aktivaci komor.

Obrázek 58. Aktivace komor pomocí komorové elektrody.
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Stimulační impulzy vyslané komorovou elektrodou během simulace AV bloku III. Stupně 

s kardiostimulací jsou znázorněny na Obrázku 59.

Obrázek 59. Zobrazení komorové stimulace při simulaci AV bloku III. stupně s kardiostimulací.

Na Obrázku 60 je vidět závislost aktivace komor na aktivaci síní, a to díky síňové 

elektrodě, která při aktivaci síní zaručí aktivaci komor pomocí stimulu vyslaným komorovou 

elektrodou. 

Obrázek 60. AN síní (zelené) a komor (modré) při AV boku III. stupně s kardiostimulací.

Stejně jako geometrie srdce je i model kardiostimulace zjednodušený. Reálný 

kardiostimulátor má v sobě zavedeno více funkcí, které nejsou v tomto modelu zohledněny. 
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Model například nepočítá s výpadkem aktivace síní v SA uzlu nebo s případným vznikem 

tachyarytmie v oblasti síní nebo komor.[22]
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7 DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ
V rámci diplomové práce byly vytvořeny tři 2D modely na tkáňové úrovni popsané v kapitole 4 

(model zdravé tkáně s lokální ischemií, model SA uzlu a model spirálové vlny) a tři 3D modely 

na orgánové úrovni (model zdravého srdce, model komorové peexcitace a AVRT a model AV 

blokády III. stupně – bez kardiostimulace a s kardiostimulací) popsané v kapitole 5 

a v kapitole 6. 

Zjednodušená geometrie 3D modelu se skládá z SA uzlu, AV uzlu, síní a komor 

pro model zdravého srdce, u modelu komorové preexcitace a AVRT je navíc přídatná dráha 

a u modelu AV blokády III. stupně s kardiostimulací jsou do modelu zařazeny síňová 

a komorová elektroda. Na všechny části modelu je aplikována FHN rovnice a srdeční oblasti 

se liší hodnotami parametrů.

3D model zdravého srdce popsaný v kapitole 5 simuluje fyziologické šíření AN v srdci. 

Vzruch tedy začíná v SA uzlu, aktivuje komory, přes AV uzel s nižší vodivostí prochází 

se zpožděním a následné aktivuje komory. Během simulace 2 sekund dochází ke vzniku dvou 

vzruchů. Grafické výstupy jsou uvedené v kapitole 5.3 a dále pak v Příloze B. V kapitole 4.4. 

je realizován 2D model pro tkáně s SA uzlem, který je díky spontánní depolarizaci zodpovědný 

za tvorbu vzruchů v srdci. Při implementaci vlastností SA uzlu do 3D modelu nastal problém, 

že v oblasti SA uzlu AN vznikalo spontánně, avšak nešířilo se dále síněmi. Tento problém byl 

vyřešen použitím stimulace v oblasti SA uzlu. V oblasti SA uzlu pak byly nastaveny parametry 

stejné jako parametry síní. 

Simulace komorové preexcitace a ortodromní AVRT spočívá v zařazení přídatné dráhy 

mezi pravou síň a pravou komoru. K preexcitaci komor dochází při běžném vzniku vzruchu 

v oblasti SA uzlu, vzruch se následně šíří skrz AV uzel a přídatnou dráhu a komory jsou tak 

aktivované dříve než u modelu zdravého srdce. Při simulaci ortodromní AVRT je nutné správné 

načasování a místo vzniku síňové extrasystoly tak, aby vzruch vzniklý extrasystolou zasáhl 

přídatnou dráhu v době její refrakterní fáze. Následně pak vzruch přechází ze síní na komory 

skrz AV uzel a z komor na síně přídatnou drahou, čímž se uzavírá okruh a vzniká ortodromní 

AVRT. Limitací modelu vzniku AVRT však bylo dlouhé APD komor, takže refrakterní perioda 

komor nastává později, což zapříčiní vznik pouze jednoho cyklu AVRT, po zkrácení ADP 

komor (zvýšení hodnoty parametru e) již dochází k aktivaci komor a vzniku AVRT.

Simulace AV blokády III. stupně byla vytvořena snížením parametru vodivosti σ v oblasti 

AV uzlu, takže vzruchy vzniklé v síni nebylo možné přenést na komory. V oblasti komor jsou 

simulována terciální centra, které v případě AV blokády III. stupně aktivují komory nezávisle 
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na síních. K modelu je dále připojena kardiostimulace, a to takovým způsobem, že v oblasti 

pravé síně a v oblasti hrotu pravé komory jsou vytvořeny elektrody. Pokud je v síňové elektrodě 

zaznamenána prahová hodnota -0,06 V značící aktivaci síní, z komorové elektrody je vyslán 

obdélníkový impulz. Vyslaný impulz představuje kardiostimulaci, která aktivuje obě komory. 

Tato situace je jedna z mála, kterou musí kardiostimulátor reálně řešit. Zajímavým rozšířením 

a využitím modelu by tedy dále mohlo být testování kardiostimulátorů za přítomnosti arytmií 

– sick sinus syndrom, fibrilace síní, komorové extrasystoly atd.

Tabulka 7 shrnuje výpočetní náročnost 3D modelů s informací o počtu konečných prvků 

v geometrii modelu. Nejvyšší výpočetní náročnost modelu komorové preexcitace a AVRT 

je dána vznikem tachykardie, kdy během simulace trvající 2 sekundy dojde k vytvoření více 

vzruchů (konkrétně 4 vzruchy) než v ostatních modelech. Vzhledem k nejnižšímu počtu 

konečných prvků je nejméně časově náročná je simulace modelu zdravého srdce. Ostatní 

modely vycházejí z geometrie modelu zdravého srdce. V případě AV bloku III. stupně jsou 

do geometrie přidány elektrody a v případě komorové preexcitace a AVRT je do geometrie 

zakomponována přídatná dráha a místo vzniku síňové extrasystoly. Tyto objekty 

přidané do 3D geometrie srdce rovněž navyšují výpočetní náročnost modelu.

Tabulka 7. Výpočetní časy 3D modelů

Název modelu Počet konečných prvků v 3D modelu Čas

Zdravé srdce 11009 6 min 50 s

AV blok III. stupně 12978 7 min 56 s

AV blok III. stupně 
s kardiostimulací 13056 8 min 2 s

Komorová 
preexcitace a AVRT 14099 14 min 40 s
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ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo sestavení jednoduchého 3D elektro-anatomického modelu srdeční 

tkáně, který bude schopný simulovat průběh aktivační vlny ve zdravém srdci a v srdci 

postiženém arytmogenním substrátem. Na základě vybraných parametrů byl sestaven 

jednoduchý 2D model srdeční tkáně. Následně byla vytvořena zjednodušená 3D geometrie 

srdce. Dále byl sestaven 3D model zdravého srdce, který byl obohacen o prvky arytmogenního 

substrátu za vzniku AVRT pomocí přídatné dráhy a AV bloku III. stupně s doplněním 

o kardiostmulaci. Všechny vytvořené modely byly implementovány v prostředí COMSOL 

Multiphysics5.3a.

Teoretická část diplomové práce je v první řadě věnována vlastnostem myokardu. 

Stěžejním bodem první kapitoly je popis vzniku a šíření akčního napětí ve zdravé srdeční tkáni 

a patofyziologické šíření akčního napětí. Druhá kapitola popisuje modelování srdeční tkáně 

na buněčné, tkáňové a orgánové úrovni. V této kapitole je rovněž popsána Fitzhugh-Nagumova 

rovnice, která byla následně použita při modelováni šíření aktivační vlny v srdeční tkáni. Další 

kapitola se věnuje zejména popisu metody konečných prvků, což je numerická metoda, kterou 

využívá COMSOL Multiphysic pro modelování daných systémů.

Praktická část popsaná ve čtvrté kapitole začíná představením programu COMSOL 

Multiphysic, který byl použit pro implementaci modelu. Následně je objasněn vliv některých 

parametrů FHN rovnice na amplitudu akčního napětí a APD. Na základě těchto poznatků bylo 

simulováno šíření aktivační vlny. Jednoduchý 2D model srdeční tkáně byl realizován jako 

čtverec o délce strany 10 cm a vhodnou volbou parametrů a geometrie byl vytvořen model 

šíření aktivační vlny ve zdravé tkáni a ve tkáni postižené ischemií Dále byl modelován 

spontánní vznik vzruchů v SA uzlu a vznik spirálové vlny, která popisuje reentry okruhu. 

Hlavním výstupem této práce jsou 3D modely srdce. Zjednodušená geometrie 3D modelů 

srdce nabízí kompromis mezi výpočetním zatížením a komplexností modelu. Bohužel 

se na základě vhodně zvolených parametrů nepodařilo do 3D modelu srdce implementovat 

spontánně vznikající vzruchy v SA uzlu, problém byl nahrazen stimulací v oblasti pravé síně. 

3D model zdravého srdce byl rozdělen na síně, AV uzel a komory a každé z oblastí byly 

přiřazeny vhodné parametry. Následně byl vytvořen 3D model šíření AN ve zdravém srdci. 

Druhý 3D model zahrnoval přídatnou dráhu, tedy vznik dalšího spojení mezi síněmi 

a komorami. Podařilo se nasimulovat preexcitaci komor a následnou síňovou extrasystolou 

v čase refrakterity přídatné dráhy bylo docíleno vzniku ortodromní AVRT, pro vznik 

tachykardie však bylo nutné zkrátit APD komor. Pomocí snížení vodivosti (parametr σ) 
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a přidáním elektrod do oblasti pravé síně a hrotu pravé komory byl vytvořen model AV blokády 

III. Stupně, který byl následně rozřířen na model s kardiostimulací.

Všechny modely byly navrženy na simulaci 2 s, časové rozlišení činilo 1 ms, přičemž 

došlo k vytvoření 2 vzruchů v SA, informace o počtu konečných prvků v daných modelech jsou 

uvedeny v Tabulce 7. Nejnižší výpočetní čas 6 minut a 50 sekund představoval model zdravého 

srdce, přidání elektrod do modelu AV bloku III. stupně s kardiostimulací zapříčinilo navýšení 

výpočetního času na 8 minut a 2 sekundy. Vznikem AVRT v posledním modelu bylo docíleno 

nejvyššího výpočetního času ze všech předchozích modelů, konkrétní čas výpočtu byl 14 minut 

a 40 sekund.

Možné rozšíření práce by mohlo spočívat v obohacení modelovaných arytmií, například 

simulace AVRT by mohla být doplněna o případ, kdy dochází k fibrilaci síní, aby bylo možné 

pomocí modelu odhadnout riziko náhlé srdeční smrti. Zajímavým rozšířením by mohlo být 

i modelování bloku AV uzlu pomocí adenosinu, vedoucí k ukončení AVRT. Vhodným 

výsledkem modelování by rovněž bylo vytvoření EKG křivky z vytvořených modelů.[27] 
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SEZNAM ZKRATEK
AN Akční napětí

APD Doba trvání akčního napětí (z angl. action potential duration)

AV Atrioventrikulární (uzel)

AVRT Atrioventrikulární reentry tachykardie

DDD Typ dvoudutinového kardiostimulátoru

EKG Elektrokardiografie

FHN Fitzhugh-Nagumo (model)

ICHS Ischemická choroba srdeční

MKP Metoda konečných prvků

SA Sinoatriální (uzel)

SEZNAM PŘÍLOH
Příloha A: Obsah přiloženého CD

Příloha B: Animace 3D modelu šíření AN ve zdravém srdci
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PŘÍLOHA A
Přiložené CD obsahuje

 Elektronickou verzi diplomové práce v pdf formátu pod názvem 

Monika_Mikova_DP.pdf

 Videa vytvořených modelů 3D modelů (složka videa)

o 3D_zdrave_srdce.avi

o 3D_draha_AVRT.mp4

o 3D_AV_blok.avi

o 3D_AV_blok_kardiostimulace.avi

 Realizované 2D a 3D modely v prostředí COMSOL Multiphysics 5.3a (složka 

modely COMSOL)

 Návod na spuštění realizovaných programů v souboru readme.pdf 
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PŘÍLOHA B
Animace 3D modelu šíření AN ve zdravém srdci – obr. 1 až obr. 5

obr. 1. Aktivace síní v čase 1,03 s (vlevo) a 1,05 s (vpravo).

obr. 2. Aktivace síní v čase 1,06 s (vlevo) a 1,07 s (vpravo).
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obr. 3. Průchod AN AV uzlem a aktivace komor v čase 1,09 s (vlevo) a 1,13 s (vpravo). 

obr. 4. Aktivace komor a postupná repolarizace síní v čase 1,14 s (vlevo) a 1,17 s (vpravo).

obr. 5. Repolarizované síně v čase 1,2 s (vlevo) a repolarizované komory v čase 1,32 s (vpravo).


