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Abstrakt 

This paper deals switch heart auscultation and withthe design of heart echoes scanning device block 

diagram. Using a phonendoscope several signals were scanner which are played in a program in 

LabVIEW and also spectral analysis of these signals is carried out. 
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Abstrakt 

Tato práce se zabývá auskultací srdce a navrţením blokového schématu přístroje pro snímání 

srdečních ozev. Pomocí fonendoskopu bylo nasnímáno několik signálů, které se přehrávají v programu 

LabVIEW a je zde provedena spektrální analýza těchto signálů. 
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Úvod 

Existuje mnoho vyšetřovacích metod srdce například echokardiografie, angiografie, ultrazvuk a 

mnoho dalších. Jedno z nejběţnějších a nejdostupnějších metod je auskultační metoda. Kaţdý srdeční 

cyklus je charakterizován dvěma hlavními ozvami – první a druhou. Tyto dvě ozvy jsou slyšitelné 

pouhým uchem přiloţeným na hrudní stěnu. Pomocí fonendoskopu můţe lékař tyto ozvy slyšet 

mnohem zřetelněji, a k tomu navíc můţe zachytit i abnormality jedné či obou těchto ozev, jakoţ i ozvy 

přídatné (druhá a třetí). Interpretace charakteru srdečních ozev má mimořádný význam v diagnostice 

vad srdečních chlopní i ostatních vad srdce.  

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s auskultační metodou snímání srdečních ozev a 

diagnostickým vyhodnocením dat získaných touto metodou. Dále byl navrhnut moţný způsob 

vizualizace srdeční činnosti. Poté byla pomocí této vizualizace vyhodnocena naměřená data.  
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1. Fonokardiografie 

Fonokardiografie je to grafická metoda, která se pouţívá pro záznam srdečních zvuků. Zachycují se 

zde jak ozvy, tak i šelesty. Přístroje, které jsou k tomuto účelu konstruované, dovolují odlišit pásma 

různých zvukových frekvencí a tím umoţňují přesnou analýzu srdečních zvuků.  

Ozvy i šelesty mají frekvence s velkým rozpětím od 20 do 1000 Hz. Také amplituda stoupá 

s frekvencí. K registraci a především k odlišení ozev od šelestů, jeţ mají různou frekvenci, se pouţívá 

filtrů. Vznikají tak filtrační kmitočtové oblasti (pásma). Srdeční kmity a šelesty se mění na elektrické 

kmity pomocí snímačů-mikrofonů, které jsou krystalového nebo dynamického typu. Snímané kmity se 

zesilují, filtrují a přenášejí se na registrační zařízení, jeţ tvoří fonokardiografický záznam. V praxi se 

nejčastěji pouţívá tří filtračních zón, a to s nízkou frekvencí (35 Hz), kde se registrují převáţně ozvy, 

dále se střední frekvenci 70-150 Hz a vysokou frekvencí nad 250 Hz. Jako registrační zařízení se 

pouţívá elektrokardiografu přímo píšícího systému buď pomocí trysek nebo ţhavících „písátek“ na 

teplocitný voskový papír (tzv. termopapír).  

Registrace fonokardiogramu vyţaduje klidnou, teplou, zvukově izolovanou místnost.  Důleţité je 

správné nastavení přístroje, tak aby základní linie nebyla zcela hladká, aby lehce vibrovala, ovšem 

kmity nesmí přesahovat 1mm. Tím máme jistotu, ţe budou zaregistrovány všechny dosaţené zvuky i 

šelesty. Na konci záznamu se zavádí cejch (velikost zesílení), aby bylo moţno srovnat v časovém 

odstupu amplitudy registrovaných zvuků.  

Tyto zvuky jsou snímány neinvazivní metodou z povrchu kůţe pomocí velmi citlivého mikrofonu. Ten 

se přikládá na obvyklé poslechové oblasti srdce vţdy po předcházející auskultaci. Rychlost posunu 

papíru je buď 50 mm/s, nebo 100 mm/s. Fonokardiografii provádíme synchronně s EKG případně 

s jinými mechanickými záznamy, např. se záznamem arteriálního či venózního pulzu a 

apexokardiogramu.  

Fonokardiografie poskytuje významnou pomoc při rozpoznání vrozených a získaných nemocí, dále při 

stanovení indikace pro operaci a při pooperačním sledování nemocného. Tato diagnostická metoda 

byla zatlačena do pozadí díky modernějším vyšetřovacím metodám a to především ultrazvukovou 

diagnostikou, která je mnohdy účinnější.[1, 6, 10, 19] 
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1.1. Fonendoskop (stetoskop) 

Fonendoskop je lékařský přístroj k poslechu a vyšetření pacienta. Fonendoskop, neboli téţ nazývaný 

jako stetoskop vynalezl francouzský fyzik a lékař René Théophile Hyacinthe Laënnec. Nejčastěji se 

pouţívá k poslechu a vyšetření srdce (šelesty), plic (dýchání) nebo také sledování střevních pohybů. 

Dále nám můţe slouţit spolu s tonometrem k měření krevního tlaku. Tento přístroj zvyšuje intenzitu 

zvuku a redukuje okolní šum. Fonendoskop odebírá zvuky lidského těla, jako např. srdeční a plicní 

zvuky, zesiluje je a filtruje, poté jsou tyto zvuky elektronicky posílány do lyry, ve které jsou umístěny 

reproduktory, které zvuky přenášejí dále do uší uţivatele (obr. 1.1) 

Fonendoskopy dělíme na klasický a elektronický. Elektronický fonendoskop obvykle umoţňuje i 

digitalizaci a záznam zvukového signálu do PC. [2, 5, 8, 10] 

1.2. Anatomie fonendoskopu 

 

 

Obr. 1. 1. Anatomie fonendoskopu [7] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Th%C3%A9ophile_Hyacinthe_La%C3%ABnnec
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Popis jednotlivých části fonendoskopu:  

 

1. Hlavová sada 

Hlavová sada je kovová část stetoskopu, k níţ jsou připojeny hadičky. Hlavová sadu tvoří dvě ušní 

trubice, pruţiny a ušní olivky.  

2. Ušní olivka 

Fonendoskop, který byl pouţit v této práci má měkké těsnící olivky. Tyto olivky zvyšují pohodlí, 

těsnost, trvanlivost a jejich povrchová úprava sniţuje smáčivost a přilnavost pro prach a nečistoty.  

3. Ušní trubice 

Ušní trubice je součástí, k níţ jsou připojeny olivky.  

4. Laditelná membrána 

Tradiční stetoskopy jsou tvořeny zvonem a membránou. Zvon se pouţívá k lehkému kontaktu s kůţí 

pro zachycení zvuků o nízké frekvenci a membrána se pouţívá k pevnému kontaktu s kůţí a 

poslouchání zvuků a vysoké frekvenci.  

5. Nožka 

Noţka spojuje hadičky stetoskopu se snímačem.  

6. Hadičky 

Dnes má většina stetoskopů dvojité hadičky (příčným řezem hadičkou, uvidíme dva otvory). Hadičky 

všech stetoskopů jsou vyrobeny většinou z polyvinylchloridu (PVC). Hadičky neobsahují přírodní 

latex ani kaučuk. 

7. Snímač 

Snímač je část fonendoskopu, která se umísťuje na vyšetřované místo. Velká strana snímače můţe být 

pouţívána u dospělých pacientů, menší strana je určena pro děti a štíhlé osoby, pro oblast krytou 

obvazem a pro auskultaci karotid. [7, 11] 
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8. Srdce a jeho činnost 

2.1. Stavba srdečního svalu 

 

Obr. 8. 1.  Stavba srdečního svalu[14] 

 

Srdce (obr. 2.1) je svalový, dutý orgán umístěný v hrudníku, který zajišťující cirkulaci krve v těle. Po 

celý ţivot člověka rytmicky tepe a svými stahy přečerpává krev do plic i do celého těla. Jeho hmotnost 

je 280 aţ 320g, délka srdce od báze ke hrotu je přibliţně 14 cm. Srdce má čtyři dutiny: dvě síně a dvě 

komory a je uloţeno v mezihrudí v dutině osrdečníkové a funguje jako velká pumpa, která poskytuje 

krvi kinetickou energii a tím zajišťuje její oběh. Vnitřní povrch srdečních dutin tvoří nitroblána neboli 

endokard. Většinu srdeční tkáně tvoří střední svalová vrstva, nazývaná myokard, která se při dodávce 

dostatečného mnoţství krve s ţivinami a kyslíkem rytmicky kontrahuje, aniţ by k tomu potřebovala 

jakékoli zevní stimuly. Povrch srdce kryje povrchová blána, epikard, který přechází v tuhý obal srdce 

nazývaný perikard. Epikard a perikard vytvářejí uzavřený prostor s malým mnoţstvím tekutiny, která 

usnadňuje pohyby srdce. [15, 16, 23] 
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2.2. Srdeční cyklus 

Krev se tak dostává do všech částí lidského těla, kde probíhá látková výměna. O výţivu srdce se 

starají koronární tepny, které odstupují z aorty bezprostředně za poloměsíčitou chlopní. Tyto tepny 

přivádějí do myokardu kyslík a ţiviny. Pokud jsou poškozeny, můţe dojít k infarktu myokardu, kdy 

srdeční tkáň odumírá a nahrazuje se jizvou. 

Do pravé poloviny srdce přitéká horní a dolní dutou ţilou odkysličená krev z celého těla. Krev se 

dostává nejprve do pravé síně a odtud pak do pravé komory, odkud je přečerpávána plicní tepnou 

(plicnicí) do plic a tam dochází k jejímu okysličení (přenosu kyslíku z vdechovaného vzduchu do krve 

v plicních alveolech) a naopak k jejímu zbavení odpadního oxidu uhličitého. Tato okysličená krev pak 

přitéká plicními ţílami do levé síně. Dále je pak přečerpávána do levé komory a odtud do celého 

organismu. Laicky tedy můţeme srdce nazvat jako dvojité čerpadlo. Uvnitř něho jsou na výstupu 

z kaţdé komory umístěny jednocestné chlopně, díky těmto chlopním krev proudí pouze jedním 

poţadovaným směrem. Chlopně mezi síněmi a komorami tvoří cípy, v pravé části je trojcípá 

(trikuspidální) a v levé části je dvojcípá (mitrální). Chlopně mezi komorami a tepnami (aortou a 

plicnicí) jsou poloměsíčité (semilunární).  

Tlukot srdce je spojen s elektrickou aktivitou a zvuky. Pravá a levá část srdce je stahovaná součastně. 

Nejdříve probíhá systola síní, pak systola komor. Srdeční cyklus se popisuje jako cyklus komor. 

Systola komor začíná uzavřením cípatých chlopní, tlak v komorách roste. Jakmile tlak v komorách 

převýší tlak ve velkých tepnách, otvírají se poloměsíčité chlopně a krev je vypuzena do oběhu (ejekční 

fáze). Na začátku diastoly se uzavírají poloměsíčité chlopně a klesá tlak v komorách (izovolumická 

relaxace). Po otevření cípatých chlopní se komory plní krví - nejdříve rychle (krev se v síních 

nahromadila), pak pomalu a nakonec opět rychle (systola síní). Systola síní není pro plnění komor 

rozhodující, a tak lidé mohou ţít normálně s kmitáním (fibrilací) síní, kdy síňový příspěvek plnění 

komor chybí. Akustickým projevem uzavírání chlopní se projevuje srdečními ozvami. [12, 15, 16, 23] 
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2.3. Fáze srdečního cyklu 

 

1. Fáze: diastola komor:    2. Fáze:systola síní: 

cípaté chlopně jsou otevřené =>   komory jsou v diastole, 

do síní, částečně do komor vtéká krev  cípaté chlopně jsou otevřené => 

       krev je vháněna do komor  

 

        

  

Obr. 8. 2.  Diastola komor (vlevo) a systola síní (vpravo)[15] 
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3. Fáze: systola komor:    4. Fáze:diastola síní: 

v síních nastává diastola,    uzavření poloměsíčitých chlopní, 

cípaté chlopně jsou uzavřeny a    síně se plní krví z dolní a horní duté ţíly 

otevírají se poloměsíčité chlopně=> 

krev je vypuzována do tepen  

         
 

 

 

 

 

 
 

Obr. 8. 3. Systola komor (vlevo)a diastola síní (vpravo)[15] 
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2.4. Srdeční ozvy 

Srdeční ozvy jsou projevem srdeční činnosti. Ozvy jsou způsobené vibrací částic krve, chlopní a 

stěn komor. Pro nás mají velký diagnostický význam. Rozlišujeme celkem čtyři srdeční ozvy. První 

dvě je moţné poslouchat fonendoskopem při auskultaci, zbylé dvě pouze v rámci fonokardiografie. 

Ozvy podle mechanismu vzniku dělíme na uzavírací (I. systolická a II. diastolická ozva), plnicí (III. a 

VI. ozva) a přídatné zvuky- otevírací ze zúţených ţilních úsní a ejekční (kliky) z tepenných úsní. 

Ozvy nám mohou odhalit řadu vrozených i získaných chorob viz srdeční šelesty. Srdeční ozvy 

zdravých lidí bývají jasné, čisté, ohraničené. [1,2,6] Jednotlivé ozvy prezentují obrázky 2.4 – 2.8. 

2.4.1. První ozva- systolická 

Vibrace mají frekvenci od 25-45 Hz a první ozva trvá 0,10-0,17s. Začíná 0,02-0,04 sekund po začátku 

QRS na EKG. Odpovídá pouze časově uzávěrem mitrální, poté trikuspidální chlopně (cípatých 

chlopní) na začátku systoly komor. Podle současných výzkumů je zdrojem levá komora. První ozva je 

tedy vysvětlena jako akustický fenomén, který vznikl vibracemi srdečního svalu, chlopňového 

systému a obsahu komory (krve) jako celku. Mluví se o tzv. kardiohemickém systému. Hlavní 

příčinou první ozvy je pohyb krve obsaţené v dutině komory. Pohyb krve je v této fázi podmíněn 

rychle narůstajícím komorovým tlakem (izometrická fáze). Vzniká tak zrychlení nebo zpomalení 

pohybu krve, která naráţí a zároveň se odráţí od struktur komory, které se tím napínají (stěna komory, 

chlopňový systém, papilární svaly). Takto vzniklé vibrace komorových struktur a velkých tepen 

podmiňují akustický průvod I. ozvy. 

Na začátku ozvy se objevuje pomalá vlna o nízké amplitudě, pak následuje několik vln o vyšší 

amplitudě, které doprovázejí prudký vzestup nitrokomorového tlaku ve fázi izovolumické kontrakce. 

Závěrečné vlny mají opět niţší amplitudu a souvisejí se začátkem vypuzovací fáze. První ozva je 

nejlépe slyšitelná přímo nad srdečními komorami, přesněji v pátém meziţebří medioklavikulárně 

vlevo a ve čtvrtém meziţebří parasternálně vpravo. Tato ozva je ve fonendoskopu slyšitelná, jako delší 

a hlubší srdeční úder. [1,2,19, 23] 

 

Obr. 8. 4. První ozva [23]  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vibrace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlope%C5%88
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Srde%C4%8Dn%C3%AD_komora&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fonendoskop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Auskultace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fonokardiografie&action=edit&redlink=1
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2.4.2. Druhá ozva- diastolická 

Druhá ozva vzniká uzavřením výstupních chlopní aorty pulmonální (plicní) a aortální chlopně. K této 

ozvě dochází na konci kontrakce komor. Intenzita je závislá na tlaku krve v cévách. Frekvence se 

pohybuje kolem 50 Hz. Je kratší a ostřejší. Začátek této vlny odpovídá obvykle konci vlny T na 

elektrokardiogramu a označuje konec vypuzovací fáze. Tato ozva má dva hlavní komponenty, které 

obvykle splývají. První komponenta charakterizuje uzávěr aortální chlopně a druhá komponenta 

uzávěr plicní chlopně. První komponenta předchází druhou o více neţ 30 ms. Při výdechu se 

komponenty přibliţují a při inspiriu se oddalují. Důvodem je, ţe při nádechu se prohloubí nitrohrudní 

tlak, zvýší se tepový objem pravé komory a to vede ke zpoţdění uzávěru pulmonální chlopně. Tato 

ozva je kratší a vyšší neţ první ozva. [1,2,19, 23] 

 

 

Obr. 8. 5. Druhá ozva [23] 

2.4.3. Třetí ozva- protodiastolická 

Tato fáze vzniká rozkmitáním svaloviny ve fázi rychlého plnění komor na začátku diastoly, vzniká 

vţdy, ale protoţe je nízkofrekvenční, tak není téměř slyšitelná pouhým sluchem. 

Slyšet ji můţeme za fyziologického stavu pouze u dětí a za patologického stavu u starších lidí (např. 

trpící selhávajícím srdcem). Třetí ozvu posloucháme na levém boku. Můţeme ji objevit na 

fonokardiogramu asi 0,10-0,12s a po skončení vlny T na EKG záznamu. [1,2,19, 23] 

 

Obr. 8. 6. Třetí ozva [23] 
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2.4.4. Čtvrtá ozva-presystolická 

Tato ozva vzniká rozkmitáním svaloviny při systole síní. Přesně je tato ozva způsobena vibrací 

komorového myokardu při vstřiku krve do komory během systoly síní na konci diastoly. Tato ozva 

není slyšitelná při auskultačním vyšetření. Občas se můţe objevit na fonokardiogramu. Tam se 

vyskytuje na konci vlny P na EKG záznamu. Čtvrtá ozva můţe splynout s I. ozvou. Ozva je vţdy 

známkou selhávající levé komory. Zjišťuje se fyziologicky u mladých lidí nebo u starších osob a to 

jako presystolický cval.  

Splyne-li třetí a čtvrtá ozva při srdeční insuficienci, hovoříme o sumačním cvalu. [1, 3, 19, 23] 

 

Obr. 8. 7. Čtvrtá ozva [23] 

 

2.4.5. Amplituda ozev 

Zvýšení amplitudy první ozvy je známý jako fyziologický jev u mladých astenických dětí, u 

hyperkinetické cirkulace a u neurocirkulační astenie. První ozva s vysokou amplitudou, vyšší 

frekvencí a krátkého trvání, je důleţitým znakem mitrální stenózy (auskultačně se označuje jako 

modifikovaná či klapavá I. ozva). 

Sníţení amplitudy I. Ozvy přichází často z extrakardiálních příčin jako je obezita, emfyzém, 

pleurální i perikardiální výpotek, dále při nedomykavosti dvojcípé nebo trojcípé chlopně, u 

pokročilého infarktu myokardu a také při prodlouţeném PQ úseku.  

Vyšší amplituda druhé ozvy je způsobena vyšší intenzitou první nebo druhé sloţky. Zesílená 

pulmonální komponenta se zachycuje v poslechové oblasti plicnice, zesílená aortální komponenta se 

registruje v široké oblasti aorta-hrot. Výrazné zesílení jedné z obou komponent svědčí o přetlaku 

v příslušných oddílech.  

Nízká amplituda II. ozvy vzniká stejně jako I ozva z extrakardiálních příčin, dále pří aortální nebo 

pulmonální stenóze, kdy můţe i vymizet je-li stenóza těsná. [5, 14, 15, 16] 
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Obr. 8. 8. Srdeční ozvy [5] 

 

2.5. Srdeční frekvence 

Srdeční frekvence nebo téţ nazývaná jako tepová frekvence je pod přímou kontrolou autonomního 

nervového systému a udává nám počet srdečních stahů (tepů) za minutu. Tato frekvence je dána podle 

rytmu synoatriálního uzlu a je ovlivňována parasympatikem a sympatikem. Srdeční frekvence je tímto 

způsobem jemně regulována s ohledem na potřeby organismu. Většina lidí má v klidu srdeční 

frekvenci v rozmezí 60 aţ 100 tepů za minutu. Tato základní frekvence zůstává v zásadě stálá po celý 

ţivot i přesto, ţe v dětství můţe být trochu rychlejší a ve stáří se zpomaluje. U sportovců bývá srdeční 

frekvence niţší, i pod 60 tepů za minutu, neboť trénované srdce má větší objem a větší sílu kontrakcí, 

takţe můţe pracovat mnohem efektivněji. Naopak ke zrychlení srdeční frekvence přispívá tělesná 

námaha nebo stres, v obou případech je to způsobeno prostřednictvím působení hormonů adrenalinu a 

noradrenalinu na sinoatriální uzel, který je zdrojem elektrických impulzů pro srdeční aktivitu. Během 

relaxace a také během spánku se srdeční frekvence sniţuje.  

Tepovou frekvenci proto měříme raději v kratších časových intervalech, ve sportu za 15, za 10 nebo za 

5 vteřin. Násobením pak vypočteme hodnotu minutovou. Vzhledem k moţnosti kolísáni měříme vţdy 

několik hodnot takto za sebou, abychom zjistili kolísání a popřípadě odstranili jeho příčinu (motorický 

neklid, nepozornost).  
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Místem, kde srdeční frekvenci počítáme, je nejlépe srdce samo: přiloţením dlaně na hrudník hmatem 

zjišťujeme úder srdečního hrotu (zvláště dobře patrný po zatíţení prací) a přiloţením ucha nebo 

fonendoskopu srdeční ozvy. Není-li moţno takto sledovat srdeční frekvenci na srdci přímo, volíme 

metodiku pohmatu na větších tepnách. V místech, kde tepny procházejí blízko koţního povrchu, 

vyhledáme a hmatáme průběh tepající artérie nejlépe třemi prsty (2. – 4. prst), lehce poloţenými šikmo 

napříč průběhu artérie. [14, 15, 16, 24] 

Tepovou frekvenci dělíme na: 

Klidovou tepovou frekvenci: Měří se ráno po probuzení a jeho její hodnota se pohybuje v rozmezí 

65-75 tepů/min. U trénovaných osob můţe být kolem 50 tepů/min.  

Aktuální tepovou frekvenci: Tato hodnota je ovlivněna dalšími faktory, jako jsou emoce a fyzická 

zátěţ. Pokud je tato hodnota vysoká, dochází k trénování síly, ale nedochází ke spalování tuků.  

Maximální tepovou frekvenci: Jedná se o maximální hodnotu, které je náš organismus při zátěţi 

schopen dosáhnout. Její hodnotu můţeme zjistit testováním pod lékařským dohledem. Orientačně lze 

tuto hodnotu vypočítat podle vzorce: 220 – věk a tolerance je zde plus-mínus patnáct tepů/minutu.  
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3. Patofyziologie kardiovaskulárního systému 

3.1. Srdeční šelesty 

Šelesty jsou zvukové abnormality, které se nacházejí v srdci nebo velkých cévách při průtoku (víření) 

krve. Šelesty vznikají při změně laminárního proudění v turbulentní. Trvají vţdy déle neţ normální 

ozvy. Tato změna je fyzikálně charakterizována Reynoldsovým číslem – kritickou konstantou pro 

turbulenci: 

   
     

 
 

R= cévní radius, v= střední proudová rychlost, ρ= hustota krve, ŋ= viskozita krve. Kritické číslo pro 

turbulenci krve je 970 ± 80. Při vyšších hodnotách je třeba počítat s konstantní turbulencí. [1, 19] 

Příčiny turbulence podle Rushmera: 

 vysoká rychlost průtoku v trubici 

 místní obstrukce 

 prudké rozšíření průměru trubice 

 místní obstrukce a prudké rozšíření průměru trubice 

Šelesty nemusejí být vţdy známkou choroby, ale vţdy se pátrá po příčině šelestu. Kromě „nevinných“ 

šelestů můţe jít také o důsledek některé z chlopenních vad, jako je např. stenóza (zúţení) nebo 

nedomykavost spojená s regurgitací (zpětným tokem krve). Šelesty můţeme rozdělit na organické a 

fyziologické (neorganické). [1,3,4, 13, 19] 

Organické šelesty vznikají při průtoku krve zúţenými ústími, při vtoku dilatovaných oddílů (relativní 

vady) nebo při zpětném toku insuficientními chlopněmi či patologickými komunikacemi. 

Fyziologický šelesty systolický se objevuje často nad plicnicí nebo podél levého kraje sterna, 

výjimečně na hrotě. Tento šelest se mění polohou pacienta a vyskytuje se v mladém věku, oslabuje se 

vsedě a v expiriu. Jde o ejekční šelest, který navazuje, hned na první ozvu. Jsou krátké s nízkou aţ 

střední frekvencí, nízkou amplitudu a zaujímá převáţně jen první polovinu systoly.  

Podle mechanismu dělíme šelesty na regurgitační a vypuzovací čili ejekční. 

Regurgitační šelesty jsou holosystolické (vyplní celou systolu). Tento typ se projevuje při 

nedomykavosti dvojcípé nebo trojcípé chlopně a při defektu komorového septa. 

Ejekční systolické šelesty jsou většinou vřetenovité.  
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Začínají po krátkém intervalu po I. ozvě, někdy nasedají na časné systolické cvaknutí, rychle zvyšují 

svojí amplitudu a po dosaţení maxima směrem k diastoleji sniţují. Jsou střední aţ vyšší frekvence a 

přicházejí se u stenózy a plicnice aorty 

Šelesty se mohou dělit podle lokalizace v srdečním cyklu na systolické a diastolické a systolicko-

diastolické (kontinuální). Časové průběhy uvedených šelestů ilustruje obr. 3.1 na str. 27. 

Dále se dělí podle bliţšího časového umístění: 

 časný systolický (protosystolický) 

 střední systolický (mezosystolický) 

 pozdní systolický (telesystolický) 

 trvající celou systolu (holosystolický) 

Diatolické šelesty jsou vţdy organické etologie (tj. patologické) a dělí se: 

 časný diastolický (protodiastolický) 

 pozdní diastolický (presystolický) 

 holodiastolický šelest [1, 13] 

 

  
3.2. Definice chlopenních srdečních vad 

Srdeční chlopně představují jednocestné ventily, které dovolují průtok krve jedním směrem. Normální 

srdeční chlopeň zajišťuje laminární proudění všemi ústími. Postiţení chlopně se projevuje buď jejím 

zúţením (stenózou), která způsobuje obstrukci toku krve, nebo její nedomykavostí (insuficiencí), která 

nebrání zpětnému toku krve (regurgitaci). Velmi často se vyskytuje současné postiţení jedné chlopně 

stenózou a insuficiencí, nebo současné postiţení více chlopní. Nejčastějšími vadami v současné době 

je aortální stenóza, mitrální regurgitace a aortální regurgitace. Mitrální stenóza je v naší zemi na 

ústupu. [20, 21] 

 

Mitrální stenóza 

(zúţení mitrální chlopně) 

Mitrální chlopeň odděluje levou síň a levou komoru srdeční a umoţňuje tok krve pouze jedním 

směrem (z levé síně do levé komory).  

U mitrální stenózy je tato chlopeň postiţena a vede to k jejímu zúţení. Tato nemoc můţe být buď 

vrozená, nebo získaná. Nejčastější příčinou je revmatická horečka. 

 Její výskyt je však dnes velice nízký a objevuje se především v rozvojových zemích. Pokud je 

mitrální stenóza vrozená většinou se objevuje s dalšími srdečními poruchami a je ošetřena jiţ 

v dětském věku. U této vady zaznamenáváme na hrotě zvýšení amplitudy první ozvy a první ozva zní 

klapavě. 
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Mitrální insuficience (regurgitace) 

Nedomykavost mitrální chlopně, která odděluje levou síň od levé komory. Umoţňuje tok krve jedním 

směrem a to z levé síně do levé komory a brání zpětnému toku krve.  

Tento šelest těsně navazuje na I. ozvu a zasahuje aţ k druhé. Má tvar pásu. I. ozva má nízkou 

amplitudu a dokonce někdy můţe chybět. Při této vadě je často přítomna i třetí ozva srdeční, jeţ bývá 

protaţena v krátký, diastolický šelest střední aţ niţší frekvence.  

 

Aortální stenóza 

Jde o zúţení aortální chlopně. Aortální chlopeň uzavírá výtok z levé srdeční komory do aorty, 

usměrňuje tok krve jedním směrem. Aortální stenóza znamená postiţení chlopně vedoucí k jejímu 

zúţení. Patří mezi nejčastěji operovanou vadu.  

Tato srdeční vada je charakterizována oslabenou II. ozvou. Typický je systolický šelest vřetenovitý, 

má vysokou frekvenci a vysokou amplitudu. Systolický šelest se zaznamenává nejen nad aortou ale 

také podél celé linie aorty.  

 

Aortální regurgitace 

Aortální chlopeň uzavírá výtok z levé srdeční komory do aorty a působí jako venti, který usměrňuje 

tok krve jedním směrem. Nedomykavost aortální chlopně je onemocnění, při kterém cípy aortální 

chlopně nedovírají dostatečně těsně a propouští krev z aorty opačným směrem zpět do srdce. To 

způsobuje objemové přetíţení levé komory, coţ můţe vést aţ k srdečnímu selhání.  

 

Pulmonální stenóza 

Jde o zúţení výtoku plicní tepny. Zúţení nastává nejčastěji v úrovni chlopně méně často pod nebo nad 

ní. Jde o vrozenou srdeční vadu, která je většinou součástí jiných srdečních vad. Tato vada způsobuje 

přetíţení pravé komory, která obtíţně přečerpává krev do plicního řečiště.  

 

Pulmonální regurgitace 

U této vady dochází k přetíţení pravé komory. Při déletrvající vadě můţe dojít k dilataci a 

trikuspidální regurgitaci s následným pravostranným srdečním selháním.  

 

Trikuspidální stenóza 

Jde o zúţení trojcípé chlopně, při které dochází ke zvýšení tlaku v PS. Tato vada bývá obvykle 

sdruţena s jinými vadami, často s mitrální stenózou. Má podobné znaky jako mitrální stenóza, avšak 

jejich lokalizace je posunuta z hrotu doprava do oblasti IV. - V. meziţebří vlevo u sterna, někdy i na 

dolní konec v hrudní oblasti.  
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Trikuspidální regurgitace 

Trojcípá chlopeň, která se nachází mezi pravou síní a pravou komorou, hlídá, aby se krev při systole 

nevracela zpět do síně. Tato vada většinou provází chlopenní vady levého srdce a můţe vést 

k přetíţení pravé komory. 

Mezi systolické šelesty patří: aortální stenóza, pulmonální stenóza, mitrální regurgitace, trikuspidální 

regurgitace, hypertrofická kardiomyopatie, prolaps mitrální chlopně, defekt septa síní, defekt septa 

komor. 

Mezi diastolické šelesty patří: aortální regurgitace, mitrální stenóza. [12, 13, 19, 20, 21] 

 

Způsob vyšetření šelestů:  

Ke stanovení diagnózy je třeba nejprve určit oblast maximální intenzity a definovat načasování ve 

vztahu k ostatním srdečním ozvám a posoudit vše v souvislosti s ostatními příznaky a známkami. Dále 

se hodnotí směr propagace šelestu jeho časová lokalizace (holosystolický, mezosystolický, pozdně 

systolický apod.), jeho charakter (ejekční, regurgitační, muzikální, hrčivý apod.) a jeho intenzita (viz 6 

stupňů) K úplnému potvrzení diagnózy slouţí echokardiografie. [1, 13, 20, 21] 

 

Obr. 3. 1. Systolické a diastolické šelesty[13] 
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3.3. Hlasitost šelestů 

Hlasitost šelestu je obvykle úměrná rychlosti krevního proudu mezi dvěma dutinami. Rychlost pohybu 

krve závisí na tlakovém gradientu přes ústí, na tvaru ústí a velikosti minutového objemu. Všeobecně 

vznikají hlučné šelesty při vyšším gradientu, při menším ústí anebo větším minutovém objemu. 

Pomocné manévry ke zlepšení slyšitelnosti šelestu: 

 při fyzické námaze se šelesty zesilují, ale u selhávajícího srdce se nemění, 

 diastolický šelest u mitrální stenózy je lépe slyšitelný v poloze nemocného na levém boku, 

 diastolický šelest u aortální regurgitace vyšetřujeme v mírném předklonu vsedě, 

 šelesty z pravého srdce zesilují v inspiriu, zeslabují při Valsalvově manévru, 

 šelesty z levého srdce zesilují v expiriu [1,3,4,9] 

 

Spektrum fonokardiografických zvuků a šelestů sahá aţ do frekvence 4 kHz. 

Rozdělení signálu na kmitočtová pásma: 

nízké  35 Hz 

střední  70 Hz 

střední II. 140 Hz 

vysoké  250 Hz 

vysoké II. 400 Hz 

[1, 13] 

Dle intenzity se rozlišuje 6 stupňů šelestu: 

 

  
1. stupeň - šelesty, které jsou sotva slyšitelné, 

 

  
2. stupeň - šelesty tiché, ale slyšitelné, 

 

  
3. stupeň - šelesty střední hlasitosti, 

 

  
4. stupeň - hlučné šelesty, 

 

  
5. stupeň - šelesty velmi hlasité, slyšitelné při minimálním kontaktu fonendoskopu se stěnou hrudníku, 

 

  
6. stupeň - šelesty distanční tj. slyšitelné aniţ bychom museli přiloţit fonendoskop na hrudník. 

 

Šelesty 4. - 6. stupně jsou obyčejně spojené s hmatným vírem. Šelest 2/6 označuje intenzitu 2. stupně 

z uvedených 6 stupňů. [1,4] 
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3.4. Arytmie 

Arytmie, neboli změna srdečního rytmu, můţe vznikat z mnoho příčin. Je to důsledek abnormální 

tvorby nebo vedení elektrických vzruchů v srdci. Většinou jde o nezávaţné arytmie, které si člověk 

neuvědomuje a lze je zachytit pouze dlouhodobým monitorováním EKG záznamu.  

Na druhou stranu existuje mnoho arytmií, které ohroţují jedince na ţivotě (infarkt myokardu). 

Arytmie se mohou projevovat bušením srdce, pocitem dušnosti, nebo kratšího dechu, pocit tlaku na 

hrudi, pálivá bolest na hrudi (angina pectoris), točení hlavy nebo závratě, krátkodobé ztráty vědomí.  

Rozdělují se na bradyarytmie, to jsou rytmy s pomalou srdeční frekvencí (pod 50/min) a tachyarytmie, 

coţ jsou rytmy se zvýšenou srdeční frekvencí (nad 100/min).  

 

Bradyarytmie - tyto poruchy se liší podle toho, o jakou poruchu jde a jak rychle vzniká. 

K bradyarytmii dochází, jestliţe je porušena normální tvorba elektrických vzruchů v sinusovém uzlu, 

tím srdce pracuje pomaleji a nedokáţe zvýšit svoji činnost při zátěţi. Pacienti trpí závratěmi, točením 

hlavy, zadýcháváním a únavou.  

 

Tachyarytmie - při těchto arytmií pacient vnímá nepříjemný pocit rychlého nebo usilovného bušení 

srdce. Příznakem jsou palpace a v řadě případů jde pouze o pouhé vynechání srdeční akce. Tyto 

poruchy nám způsobují extrasystoly (předčasné stahy z míst tvorby vzruchu v síních nebo komorách). 

Velká část nemocných trpí fibrilací síní a u některých jedinců se arytmie mohou projevovat jako 

záchvatovité bušení srdce.  

Podle závaţnosti arytmií se stanovuje i její léčba. Pouţívají se léky tzv. antiarytmika, 

kardiostimulátory, nebo katetrizační nebo chirurgická ablace. [20, 21] 

 

3.5. Hypertenze 

Vysoký krevní tlak se řadí mezi civilizační choroby a znamená zvýšení tlaku v arteriálních tepnách. 

Krevní tlak je tlak krve na stěny arterií. Tlak můţeme rozdělit na systolický a diastolický. Systolický 

krevní tlak je tlakové maximum v době vypuzení krve levou komorou, diastolický odpovídá období 

relaxace. Na vznik této choroby má především vliv ţivotní styl jedince (kouření, alkohol, káva, tučné 

pokrmy, nedostatek pohybu, …). Normální hodnota tlaku je 120 / 80 torr. Rozlišujeme hraniční 

hypertenzi s hodnotami tlaku (140-159) / (90-95) mmHg, mírnou hypertenzi (160-179) / (96-105) 

mmHg, středně těţkou (180-199) / (106-114) mmHg a těţkou hypertenzi se systolickým tlakem 

větším neţ 200 mmHg a diastolickým větším neţ 115 mmHg. Příčiny hypertenze se mohou rozdělit na 

primární a sekundární.  
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Primární - patří mezi nejčastější onemocnění kardiovaskulární soustavy. Toto onemocnění, nemá 

ţádnou zjistitelnou příčinu, k diagnóze dojdeme vyloučením všech příčin sekundární hypertenze. 

Léčíme ji léky a KT pravidelně kontrolujeme. 

Sekundární - zvýšení tlaku u jiného známého onemocnění. Příčinou můţe být onemocnění ledvin, 

endokrinní onemocnění, hypertenze můţe doprovázet také těhotenství a můţe být způsobena 

i některými léky. [1, 13, 21] 
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4. Vyšetření srdce 

Nejdůleţitější diagnostická metoda při vyšetřování srdce je anamnéza. To platí zejména pro ty nemoci, 

u kterých je diagnóza postavena na subjektivních příznacích, v případě negativního fyzikálního nálezu. 

Srdce můţeme vyšetřovat mnoho způsoby. V dnešní době se preferuje především ultrazvuk nebo 

echokardiografie. [3,4] 

Činnost srdce můţeme vyšetřovat několika způsoby a to pohledem, poklepem, pohmatem a 

poslechem. 

4.1. Pohled 

Pohledem můţeme vyšetřit: 

 tvar hrudníku (kyfoskolióza-corpulmonale), 

 pooperační jizvy, 

 viditelný úder hrotu (u hypertrofie a dilatace LK- při hypertenzi, ICHS, aneurysma přední 

stěny po infarkt myokardu, aortální vady, mitrální insuficience), 

 systolické vtahování meziţebří u adhezivní perikarditidy 

Pohledem zjistíme extrakardiální příznaky: 

 dušnost, 

 cyanóza, 

 vzhled- facies mitralis (temně červené skvrny ve tvářích v kombinaci s akrální cyanózou), 

 obličej barvy bílé kávy – subakutní endokarditida, 

 arcussenilislipoidescorneae (šedavý lem kolem duhovky) je projevem hyperlipoproteinemie, 

 xantelazmata (depozita tuku v oblasti horních a dolních víček) – riziko ICHS, 

 zvýšená náplň krčních ţil, hepatomegalie a otoky dolních končetin tj. trias pravostranného 

srdečního selhání, 

 paličkovité prsty, nehty tvaru hodinového sklíčka - cyanotické vrozené srdeční vady, 

 třískové hemoragie - jsou v nehtových lůţkách u infekční endokarditidy, 

 Oslerovy uzly (nebolestivé červené uzlíky lokalizované na bříšcích prstů či na dlaních) - 

projevy infekčních embolů, 

 Arachnodaktylie (dlouhé, tenké prsty) - u Marfanova syndromu. 
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4.2. Poklep 

Je zcela orientační pro určení velikosti srdce (lepší je provést rentgen srdce + plic, echokardiografie). 

Určení levé srdeční hranice - neměla by překročit medioklavikulární čáru. 

 

4.3. Pohmat 

Pokud není skryt za ţebrem, hmatáme jej ukazovákem ve 4. nebo 5. meziţebří vnitřně od čáry 

mediklavikulární.  

Patologicky: 

    Při dilataci LK je úder srdečního hrotu posunut doleva a dolů. 

    Při hypertrofii LK je úder srdečního hrotu zvedavý. 

    Při dilataci a hypertrofii PK je srdeční hrot posunut doleva a současně se objevuje systolické 

zvedání sterna a pulzace v epigastriu (protoţe hypertrofická PK naléhá na přední stěnu 

hrudní). 

    Při rozsáhlém aneurysmatu nebo dyskinezi přední stěny LK můţeme hmatat podél levé 

srdeční hranice systolickou pulzaci. 

Palpačním korelátem šelestů jsou víry (tzv. turbulence). Palpujeme: 

    diastolický vír v oblasti hrotu při mitrální stenóze, 

    systolický vír nad aortou propagující se do karotid při aortální stenóze, 

    systolický vír podél levého okraje sterna u defektu septa komor. [1,3,4,9] 

 

4.4. Poslech 

Zvuky, které vznikají samovolně při proudění vzduchu nebo tekutiny preformovanými cestami 

kardiopulmonálního systému, mají nízkou intenzitu i nízký kmitočet (od 50 do 300 Hz). V uchu se šíří 

auskultované zvuky především kostním vedením, takţe jejich percepce zůstává zachována i ve vyšším 

věku. 
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5. Auskultace srdce 

Auskultační metoda má zásadní význam ve vyšetřování srdce. Za normálních okolností jsou při 

auskultaci srdce slyšitelné pouze dvě fyziologické srdeční ozvy. První ozva je na začátku systoly a 

druhá je na začátku diastoly. Při hlubokém dýchání dochází na vrcholu inspiria k lehkému rozštěpu 

druhé ozvy. [1, 2, 5] 

Zvuky, které auskultujeme v oblasti srdce, dělíme dle původu na srdeční (vznikají v srdci) a 

mimosrdeční (vznikají v perikardu a ve velkých cévách). Srdeční zvuky dělíme na ozvy (krátké zvuky 

okolo 0,1 s) a šelesty (trvají déle neţ 0,1 s). 

 

Obr. 5. 1. Poslechová místa na hrudníku[2] 

Auskultační místa na hrudníku (obr. 5.1): 

1. poslechové místo aortální chlopně - II. meziţebří vpravo u sterna, 

2. poslechové místo pulmonální chlopně – II. meziţebří vlevo u sterna 

3. poslechové místo trikuspidální chlopně – IV. – V. meziţebří vlevo u sterna 

4. poslechové místo mitrální chlopně – průsečík IV. – V. meziţebří a medioklavikulární čáry, 

oblast hrotu srdečního. [1, 5, 10] 

První ozva je nejlépe slyšitelná nad srdečními komorami. V oblasti mitrální nebo trikuspidální 

chlopně.  

Druhá ozva je nejlépe slyšitelná v oblasti aortální a pulmonální chlopně.   
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6. Fonendoskop Litmann 3200 

K analýze byl pouţit elektronický fonendoskop LITTMANN 3200 (obr. 6.1). Cena se pohybuje okolo 

13.000 Kč. Výhody tohoto fonendoskopu jsou v tom, ţe redukuje okolní šum aţ o 85%, zesiluju jen ty 

zvuky, které uţivatel chce slyšet. Tento fonendoskop kombinuje nejmodernější technologie pro 

potlačení rušivých zvuků, nejmodernější materiály pro zhotovení membrány, hrudní koncovky a lyry. 

Napájení tohoto fonendoskopu je zajištěno jednou standardní baterií typu AA, která je umístěna 

v hrudní koncovce. Snímač stetoskopu je navrţen tak, aby se mohl pouţívat u dětí i nemluvňat. 

Uţivatelské rozhraní stetoskopu obsahuje ovládací panel s 5 tlačítky a LCD displej. Zpracování zvuku 

provádí digitální signálový procesor. Při vyuţití bezdrátového spojení Bluetooth si stetoskop můţe 

vyměňovat audio data s externím zařízením (s počítačem). 

 

 

Tento elektronický fonendoskop umoţňuje uţivateli vybrat si jeden ze tří různých digitálních 

frekvenčních filtrů, a tím zvýraznit zvuky pacienta, o které má zájem.  

V reţimu zvonu jsou zesíleny zvuky v pásmu 20 – 1000 Hz, ale zvýrazněny zvuky s niţšími 

frekvencemi (mezi 20-200 Hz). 

V reţimu membrány jsou zesíleny zvuky v pásmu 20 – 2000 Hz, ale zvýrazněny zvuky s frekvencemi 

100 – 500 Hz. 

A v reţimu rozšířeného pásma jsou zesíleny zvuky v pásmu 20 – 2000 Hz, ale se silnější 

nízkofrekvenční odezvou v pásmu 50 – 500 Hz.  

Obr. 6.1. Fotografie fonendoskopu Littmann 3200 [7] 
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Model 3200 detekuje a zobrazuje na akustické bázi frekvenci konzistentních srdečních ozev (moţná 

odchylka méně neţ 10%). Počáteční zjištění frekvence trvá pět sekund a poté se aktualizuje kaţdé dvě 

sekundy. Před zjištěním počáteční hodnoty se na displeji zobrazí dvě pomlčky (- -). U frekvence mimo 

rozsah 30-199 tepů/min se na displeji také zobrazí dvě pomlčky(- -). Zobrazení tepu na akustické bázi 

funguje nejlépe, pokud model 3200 umístíme do blízkosti hrotu srdce.  

Pokud se tep mění z konzistentních hodnot na nekonzistentní nebo v případě příliš vysokého hluku 

okolí, pohybu pacienta nebo zvuků plic, na displeji se zobrazí (- -). 

Zvuk tohoto modelu lze zesílit v 8 krocích aţ na 24- násobné zesílení klasického (kardiologického) 

stetoskopu. Hladina 1 odpovídá klasickému stetoskopu. Na hlavě stetoskopu se zobrazují čárky, podle 

toho jakou úroveň zesílení máme.  

Na displeji (obr. 6.2 a 6.3) se je zobrazena ţivotnost baterie. Baterie vydrţí přibliţně 50-60 hodin 

nepřetrţitého pouţívání. V typickém klinickém prostředí to znamená přibliţně 3 měsíce. [7, 11] 

 

Obr. 6. 2. Změna ikony s ubývajícím nabitím baterie [11] 

 

 

Obr. 6. 3. Popis hlavy elektronického fonendoskopu [11] 
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7. Návrh přípravku pro snímání srdečních ozev 

Byl navrhnut přípravek pro snímání srdečních ozev, který obsahuje mikrofon, předzesilovač, 

zesilovač, A/D převodník a počítačové zpracování. Jednotlivé bloky, uvedené na obr. 7.1 jsou popsány 

níţe. 

7.1. Blokové schéma 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. 1. Blokové schéma přípravku pro snímání srdečních ozev 

7.2. Popis blokového schématu: 

MIKROFON: Mění zvukový signál na elektrický. Akustický signál rozechvívá mechanický systém 

(membránu) a pohyb membrány je pak snímán elektromechanickým měničem.  

PŘEDZESILOVAČ: Výstupem z mikrofonu jsou signály o velmi malém napětí (řádově µV), které je 

třeba v předzesilovači zesílit pro další zpracování v zesilovači. 

ZESILOVAČ: Slouţí k dalšímu zesílení signálu z mikrofonu a případně ve spojení s filtry k úpravě 

výstupního signálu. 

A/D PŘEVODNÍK: Analogově digitální převodník převádí analogový signál na signál digitální. 

Tento převod se skládá ze dvou částí, nejprve je provedeno vzorkování signálů a poté kvantování 

signálu. 

POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ: Digitalizovaný signál je zpracován na počítači. Signály jsou 

převedeny do formátu.wav pro jejich další zpracování v LabVIEW. V prostředí LabVIEW byl 

vytvořen program, který načte vstupní soubor ve formátu.wav, graficky jej zobrazí a spočítá spektrální 

analýzu, coţ slouţí k vyhodnocení signálů. 

  

 

MIKROFON 

 

PŘEDZESILOVAČ 

 

ZESILOVAČ 

 

 

A/D PŘEVODNÍK 

 

POČÍTAČOVÉ 
ZPRACOVÁNÍ 
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8. Vizualizace činnosti srdce 

V praktické části byl sestaven program, který pracuje s nasnímanými signály od několika 

dobrovolníků v prostředí LabVIEW. Pro nasnímání byl pouţit elektronický fonendoskop Littmann 

3200. Vytvořený program slouţí pro načtení, přehrávání a základní vyhodnocení nasnímaných signálů 

ve zvukovém formátu.wav.  V uţivatelském rozhraní jsou zobrazeny podrobné informace o vstupním 

souboru, vyobrazen časový průběh samotného signálu, případně vybraného úseku, a jeho spektrální 

analýza. Program provádí základní analýzu záznamu, především vyhodnocuje tepovou frekvenci, 

určuje maximum a minimum signálu a další informace, které lze z auskultace vyhodnotit. 

 

8.1. Základní popis prostředí LabVIEW 

LabVIEW je programovací prostředek od firmy National Instruments, která je průkopníkem a 

největším výrobcem v oblasti virtuální instrumentace, technické disciplíny, výzkumu, školství a 

průmyslu. Prostředí LabVIEW pracuje s garfickým programovacím jazykem G (zatímco ostatní 

programovací systém vyuţívají k tvorbě zdrojového kódu textově orientované jazyky). Programový 

kód je v podobě blokového schématu, bloky jsou vytvářeny v podobě diagramů. Program je 

zpracováván na základě toku dat, namísto vykonávání instrukcí. To umoţňuje intuitivně vyuţívat 

systém i lidem s malými zkušenostmi v programování. LabVIEW včetně podpůrných knihoven je 

především určen pro řízení přístrojů, sběru a zpracování dat.  Programy vytvořené v prostředí 

LabVIEW se nazývají virtualinstruments (VIs), protoţe jejich vzhled a činnost imitují skutečné 

přístroje. Po spuštění programu LabVIEW se na obrazovce počítače objeví dvojice prázdných oken. 

První je uţivatelské rozhranní, tzv. Front Panel, zde jsou ovládací prvky (tlačítka, knoflíky, …) a 

indikátory (grafy, tabulky, LED diody, …). Obecně se Front Panel vytváří jako první. Druhý je Block 

diagram, ten se vytváří po vytvoření předního panelu. Zde vytváříme grafický zdrojový kód programu. 

LabVIEW nám umoţňuje rychlé navrhování nových aplikací a provádění změn v konfiguraci, coţ je  

u realizace skutečnými nástroji (za pomoci reálných součástek) velice nákladné. Tato práce je napsaná 

verzí LabVIEW 2010. [4] 
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8.2. Načítání a informace o vstupním souboru 

Vstupní soubor je ve formátu .wav. Po otevření programu musí nejdříve uţivatel načíst 

soubor, který chce otevřít a dále si musí vybrat úsek signálu, který ho zajímá. Bez tohoto program 

bude ukazovat chybu a nepojede.  

 

Obr. 8. 1. Načtení souboru a výběr, který musíme zadat na začátku spouštění 

 

Načtení souboru je provedeno pomocí bloku Path, pomocí kterého je na čelním panelu ikona 

pro zvolení vstupního zvukového souboru. Po kliknutí na ikonu Path, která je čelním panelu 

znázorněna jako sloţka se uţivateli otevře dialogové okno, pomocí kterého můţe vybrat zvukový 

soubor uloţený v počítači.  

Dále se v programu zobrazují informace o akustickém záznamu. Zobrazuje se  vzorkovací 

frekvence, počet vzorků a počet bytů na jeden vzorek (obr. 8.2). V blokovém schématu je pro tyto 

informace pouţit blok Sound File Info, který vyhodnocuje informace o souboru na základě cestě 

k souboru (obr. 8.3). Celkový počet vzorků je ve formátu 32 bit-integer, abychom se nám tato 

informace zobrazila, musíme převést toto číslo na řetězec a to provedeme pomocí bloku Number to 

Decimal String. Poté se na předním panelu zobrazují potřebné informace. Zbytek informací je na 

výstupu bloku Unbundle By Name, tento blok nám zprostředkovává další informace jako vzorkovací 

frekvence a počet bitů na jeden vzorek. Kromě těchto informací je zobrazena celková délka zvukového 

záznamu. Výpočet tohoto údaje je určen pomocí převrácené hodnoty vzorkovacího kmitočtu, 

násobenýho celkovým počtem vzorků.  

 

Obr. 8. 2. Informace o vstupním souboru 
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Další informace získáme pomocí statistického bloku (obr. 8.4), který nám zobrazuje 

maximum, minimum signálu a rozsah mezi nimi. Abychom si mohli zobrazit, úsek signálu podle 

našeho výběru je na blok Sound File Info přiveden Scale Maximum pomocí původního signálu. Tato 

první stupnice nám zobrazuje celkový počet vzorků a uţivatel si vybere, od jakého vzorku se bude 

úsek signálu zobrazovat. Jestliţe odečteme celkový počet vzorků od pozice zbylých vzorků, 

dostaneme druhou stupnici tzv. Scale Maximum. Zvukový soubor ve formátu .wav je otevřen, přečten 

a zavřen pomocí bloku Sound File Read Simple.  

 

 

Obr. 8. 3. Blokové zapojení pro zobrazení informace o zvukovém souboru 

 

Obr. 8. 4. Statistický blok, který nám ukazuje další informace o signálu 
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8.3. Samotné zpracování a zobrazení signálu 

Při snímání signálu byla snaha docílit optimálních podmínek u kaţdého jedince. Pacient byl umístěn 

v poloze vsedě a v tiché místnosti.  

I přes tato opatření naměřený zvukový záznam z fonendoskopu je rušen nepotřebnými artefakty, mezi 

které patří:  

1) Umístění mikrofonu – mikrofon by měl být v druhém meziţebří na pravé straně, ale jeho 

nemusí být ve všech případech stejná 

2) Vlastní tělo pacienta – kaţdý člověk má jiné akustické vlastnosti 

3) Činnost srdce a stav chlopní 

4) Šum snímacího zařízení 

5) Mikrofon snímá i zvuky, jako je dýchání, pohyb těla, řeč, kašel a všechny ostatní zvukové 

projevy pacienta 

6) Mikrofon také můţe snímat zvuky z okolí (místa vyšetření pacienta) 

Vzhledem k přítomnosti uvedených artefaktů mohou být některé záznamy značně zarušené. Na 

idealizovaném záznamu můţeme vidět I. - IV. srdeční ozvu, coţ v reálném záznamu není. Na 

nasnímaném záznamu z fonendoskopu je u zdravého člověka vidět pouze I. a II. srdeční ozva, viz obr. 

8.5 a 8.6.  

 

Obr. 8. 5. Idealizovaný záznam z fonokardiogramu [4] 

 

 

Obr. 8. 6. Naměřený signál fonendoskopem 
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Elektronickým fonendoskopem bylo naměřeno 20 dobrovolníků různého věku (především studenti). 

Kaţdý byl snímán 20 s, vsedě a v klidném prostředí. Naměřené signály byly pomocí Bluetooth 

přeneseny do počítače, kde se v systému „ZARGIS“ (obr. 8.7) nastavily parametry potřebné pro 

snímání jako je poloha pacienta, snímané místo a jiné. Poté se signály převedly do formátu .wav. a jiţ 

mohly být otevřeny a spuštěny v prostředí  LabVIEW.  

 

 
 

Obr. 8. 7, Program „ZARGIS“, pomocí, kterého byli posloucháni dobrovolníci [7] 

 

V uţivatelském rozhraní se zobrazuje graf se signálem a jeho spektrální analýza. V grafu na obr. 8.8 je 

zřetelně vidět první a druhá ozva. Podle tohoto grafu se dále počítá tepová frekvence signálu.  

 

 

Obr. 8. 8. Původní nasnímaný signál (růţový), a jeho spektrální analýza (ţlutá) 
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Pro lepší přehlednost a diagnostiku chorob je moţno si vybrat část původního záznamu a zobrazit jen 

úsek signálu (obr. 8.9 a obr. 8.10). V tomto případě je vidět přesně část první a druhé ozvy. Vpravo 

nahoře nad grafem se zobrazuje počet vybraných vzorků z celkového počtu 80000 vzorků. Pomocí 

nastavitelných stupnic určíme, jaká část signálu se nám bude zobrazovat. První stupnice určuje, od 

jakého vzorku se bude signál zobrazovat a druhá stupnice určuje, jaký počet vzorků se bude 

zobrazovat.  

Z diagnostického hlediska podle přiblíţeného grafu můţeme určit dobu LVET (doba mezi I. a II. 

ozvou). Tato doba se za fyziologického stavu pohybuje okolo 0,6 sekund. 

 

 

Obr. 8. 9. Nastavení vybraného úseku 

 

Obr. 8. 10. Vybraný úsek původního signálu a jeho spektrální analýza 
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8.4. Filtrace a spektrální analýza signálu 

Bylo nutné potlačit všechny rušivé elementy a k tomu byla pouţita pásmová propust. Kaţdý 

zvuk se skládá z různých frekvencí o různé energii. Pásmová filtrace nám vybírá určité frekvenční 

pásmo a utlumí nebo zcela odstraní sloţky propustného pásma. Filtr byl pouţit typu IIR, tento filtr 

má nekonečnou impulsní charakteristiku. Zvukový záznam je vzorkován kmitočtem 80000 Hz, 

frekvenční rozsah je tedy 0 aţ 4000 Hz.  

V LabVIEW je filtovaný signál je znázorněn do grafu a dále je poslán do bloku, kde se 

provádí spektrální analýza signálu, která je také vyobrazena do grafu (obr. 8.11). 

 

Obr. 8. 11. Blokové zapojení filtru a spektrální analýzy signálu 

 

Spektrální analýza slouţí k určení jednotlivých sloţek signálu a jeho spektrální oblasti. Je to rozklad 

spojitého signálu na jednotlivé frekvenční sloţky. Díky tomu můţeme zjistit charakter signálu, provést 

jeho rozpoznání a klasifikaci. Spektrální analýzu provádíme pomocí Fourierovi transformace, člen po 

členu. Následným součtem spekter získáme diskrétní signál. Spektrální analýza byla provedena pro 

celý signál i pro úsek signálu. Frekvenční rozsah první ozvy je 25-45 Hz 

Hodnocené ukazatele spektrální analýzy: 

Spektrální výkon: plocha pod křivkou spektrální komponenty (v ms
2
). 

VLF - spektrální sloţka velmi nízké frekvence = 0,02-0,05 Hz 

LF - spektrální sloţka nízké frekvence = 0,05-0,15 Hz 

HF - spektrální sloţka frekvence = 0,15-0,50 Hz 
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Z naměřených výsledků (obr. 8.12, 8.13) je patrné, ţe se liší spektrální analýza u mladého, zdravého 

jedince a u starší osoby. U zdravého jedince je vidět, ţe spektrum je rozloţeno, tak jak by mělo a 

vrcholy se pohybují okolo 0,06 Hz. U staršího jedince je spektrální sloţka výrazně niţší a vrcholy se 

pohybují okolo 0,02. Z tohoto můţeme posoudit, ţe s věkem aktivita srdce sniţuje a můţe docházet 

k postupnému selhávání srdce. 

 

Obr. 8. 12. Spektrální analýza zdravé, mladé ţeny (23 let) 

 

Obr. 8. 13. Spektrální analýza staršího zdravého muţe (62 let) 

 

Abychom mohli lépe posoudit spektrální analýzu, můţe si uţivatel vybrat úsek signálu (viz obr. 8.14), 

který chce a posoudit jen část signálu, či spektrální analýzy. Pak se uţivatel můţe lépe zaměřit na 

diagnostiku spektrální analýzy. 

 

Obr. 8. 14. První ozva (růţově) a její spektrální analýza (ţlutě) 
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8.5. Frekvenční pásmo první a druhé ozvy 

Neexistují univerzální parametry pro první a druhou ozvu. U kaţdého jedince je to individuální. Jako 

ideální hodnota první ozvy je ve frekvenčním pásmu 25-45 Hz. Toto pásmo zobrazuje kmity chlopní 

na začátku systoly. A ideální hodnota druhé ozvy je od 45 do 55 Hz. Maximální rozmezí obou ozev se 

pohybuje od 0 do 90 Hz.  

V prostředí LabVIEW je pomocí bloku Extract Portion of Signal definován začátek a konec první a 

druhé ozvy. Dále tyto dva bloky jsou pomocí bloku Merge Signals spojeny a vykresleny v jeden graf, 

obr. 8.15. Na čelním panelu se uţivateli zobrazuje graf (obr. 8.16), kde je červeně zobrazena první 

ozva a ţlutě zobrazena druhá ozva. Tyto frekvenční rozsahy jsou dány pouze pro ukázku za ideálních 

podmínek. Při změně signálu se hodnoty nemění. 

 

Obr. 8. 15. Definované úseky pro I. a II. srdeční ozvu 

 

Obr. 8. 16. Grafické znázornění první a druhé srdeční ozvy 
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8.6. Přehrávání záznamu 

Zvukový výstup je zprostředkován pomocí bloku Play Waveform. Tento blok je ve smyčce 

„Case strukture“, na strukturu je napojen ukazatel, pomocí kterého si na předním panelu (obr. 8.18) 

uţivatel můţe vybrat, mezi zapnutým a vypnutým přehrávaní (obr. 8.17).  

Při spuštění programu, se automaticky začne přehrávat načtený signál. U kaţdého načteného záznamu 

jsou slyšitelné pouze první dvě srdeční ozvy. Rozeznáme je od sebe tak, ţe první ozva je delší a má 

hlubší úder. Druhá ozva je kratší a vyšší neţ první ozva. Třetí a čtvrtá ozva většinou nejsou slyšitelné. 

Třetí ozvu lze slyšet pouze u dětí nebo za patologického stavu u starších osob (u selhávajícího srdce). 

Čtvrtá ozva je vţdy známkou selhávající levé komory. Fyziologicky se zjišťuje u mladých lidí nebo 

starších osob a to jako presystolický cval. 

 

 

Obr. 8. 17. Blokové zapojení zvukového výstupu 

 

 

Obr. 8. 18. Přepínací volba na zapnutí nebo vypnutí přehrávání 
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8.7. Metoda detekce píků 

Blokové schéma na obrázku 8.19 pro detekci píků je ve While struktuře z důvodu změny parametrů 

(pohyb kurzoru) při spuštěném programu. Abychom mohli pracovat s vyfiltrovaným signálem, 

musíme ho nejprve převést z dynamického datového typu na řadový typ (v LabVIEW označen jako 

oranţový). Umocněním signálu dojde ke zvýraznění píků, poté je kurzorem nastaven práh pro jejich 

označení (bude signál větší neţ kurzor tak se na vstupu zobrazí logická nula a zobrazí se nám do grafu 

detekované píky), viz obr. 8.20. Kurzor, který slouţí, jako práh si nastavíme podle vlastností 

jednotlivých signálů. Detekce píku se provádí pomocí bloku „Peak Detector“. Tento blok detekuje 

největší místa amplitudy a zobrazí je. Pomocí těchto nalezených míst je detekovaná tepová frekvence. 

Jelikoţ byly signály snímány 20 sekund, musíme je nejprve vynásobit třemi a pak získáme minutovou 

tepovou frekvenci. Pro přehlednost se nám zobrazuje celkový počet nalezených píků. A dále tuto 

hodnotu předáme jako vstup cyklu For uvnitř, kterého se vţdy připočte jednička. Tím dostaneme 

pořadí píků. Výsledek je pak zapsán do tabulky.  

 

Obr. 8. 19. Blokové schéma výpočtu tepové frekvence 

 

 

Obr. 8. 20. Detekované píky 
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Další část tohoto programu (obr. 8.21) nám detekuje první ozvu, která je graficky znázorněna v grafu 

(obr. 8.22). Na blok „Ramp Pattern“, který nám generuje pole obsahující rampa vzor. Blok „Ramp 

Pattern“ je napojen na informaci o počtu vzorků, která se automaticky generuje na začátku programu. 

Spolu s detekovanými píky vstupuje do bloku „Bundle“, který nám tyto dva výstupy spojí. Dále na 

výstupu bloku „Peak Detector“ je umístění a amplituda píků. Tyto dvě informace spolu s pořadí píků 

se převedou z řadového typu na dynamický datový typ a pomocí „Merge Signals“ se signály spojí. 

Výstupem je blok „Build Table“, který nám vytvoří tabulku. Umístění píků a amplituda píků se také 

spojí pomocí bloku „Bundle“. Výstupy z obou těchto bloků vedou do bloku „Build Array Function“, 

který tyto dva bloky spojí. Výstupem je pak graf.  

 

Obr. 8. 21. Blokové schéma zobrazení píků a vytvoření tabulky 

  

 

 

 

Obr. 8. 22. Detekované píky (modré) a pohyblivý kurzor (ţlutý) 
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8.8. Vyhodnocení signálů 

Naměřené signály pak byly mezi sebou porovnávány. Nasnímané signály se výrazně neměnily, jelikoţ 

většina dobrovolníků, kteří byli snímáni pomocí fonendoskopu, byli zdraví studenti, kteří nemají 

problém se srdcem. I přesto byly nalezeny mezi signály určité rozdíly.  

1. SRDCE MLADÉHO VS STARŠÍHO MUŢE 

Byly porovnány tabulkové výsledky mladého, zdravého muţe (25 let) a staršího, zdravého muţe (55 

let). Na první pohled jsou patrné rozdíly ve výšce píku. Tyto rozdíly jsou pak také pěkně znázorněny 

graficky u spektrální analýzy.  

Průměrná výška píků: 

 Mladý člověk: 0,0419275 

 Starší člověk: 0,0117309 

Z výsledků v tab. 8.1 a obr. 8.23 je patrné, ţe srdce mladého, trénovaného člověka je mnohem 

aktivnější (výkonnější) neţ staršího člověka. 

 

Tab. 8. 1. Tabulky výsledných hodnot, mladý muţ (vpravo), starší muţ (vlevo) 
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Obr. 8. 23. Spektrální analýza mladého (nahoře), staršího muţe (dole) 

  

2. PŘED CIGARETOU A PO CIGARETĚ 

Kouřem se do organismu dostane přes 4000 různých chemických látek. Tyto látky mají negativní vliv 

na lidský organismus. [25] 

Byl nasnímán mladý, zdravý muţ závislý na kouření. Snímání bylo prováděno před a po pouţití 

cigarety. Z výsledků na obr. 8.24 a 8.25 je patrné, ţe před cigaretou bylo srdce klidné a tepová 

frekvence se pohybovala okolo 70/min. Po pouţití cigarety se výrazně zvýšila tepová frekvence aţ na 

95/min, ze signálu je patrné, ţe výška píků rapidně vzrostla. Tím bylo dokázáno, jak působí cigareta 

na člověka. Při kouření se zrychluje tep, tlak stoupá a hodnota kyslíku v krvi klesá. 

 

 

Obr. 8. 24. Signál kuřáka, před cigaretou 

 

 

Obr. 8. 25. Signál kuřáka hned po cigaretě 
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Závěr 

V teoretické části této práce je popsána fonokardiografie, srdeční činnost a srdeční ozvy. Dále 

jsem se zaměřila na typy vyšetření srdce. Jednu kapitolu jsem věnovala samotné auskultaci srdce. 

Dalším bodem byl stručný popis nejdůleţitějších kardiovaskulárních patologií, především jsem se 

zaměřila na šelesty. V další části této práce jsem se zaměřila na popis fonendoskopu, se kterým jsem 

pracovala.  

V části samotné realizace bylo vytvořeno blokové schéma přístroje pro snímání srdečních 

ozev. Jednotlivé části tohoto přístroje jsou popsány. Toto blokové schéma slouţí jen pro představu, jiţ 

nebylo zkonstruováno.  

V praktické části této práce bylo nejdříve nasnímáno elektronickým fonendoskopem Littmann 

3200 více neţ 20 dobrovolníků. Sestavený program, umoţňuje načtení a přehrání zvukového souboru 

typu *.wav. V uţivatelském rozhraní jsou zobrazeny podrobné informace o vstupním souboru. Je 

vyobrazen časový průběh signálu případně vybraného úseku, a jeho spektrální analýza. Pro ukázku je 

graficky zobrazen frekvenční rozsah první a druhé srdeční ozvy. Metodou detekce píků jsem 

vyhodnotila tepovou frekvenci. Tato metoda je závislá na výšce píků a tudíţ na nastavitelném kurzoru, 

který nám udává práh pro výpočet tepové frekvence. Proto jsem kurzor nastavovala podle průměrné 

hodnoty výšky píků. 

Jednotlivé signály jsem mezi sebou porovnávala. Z výsledků je patrné, ţe se liší časové 

průběhy i spektrální analýza u mladého a staršího jedince. U mladého respodenta je srdce aktivnější a 

člověk má menší tepovou frekvenci. Dále jsem porovnávala srdce kuřáka před cigaretou a po cigaretě. 

Při kouření se zrychluje tep, tlak stoupá a hodnota kyslíku v krvi klesá. 

Vzhledem k dosaţeným výsledkům se domnívám, ţe všechny body zadání jsou v uvedené 

práci splněny.  
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A Přední panel přístroje 

 

Obr. A: Přední panel přístroje (Front Panel) 
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B Blokový diagram 

 

Obr. B. : Blokový diagram (Block Diagram)   
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C Elektronická verze práce 

 

Tabulka C uvádí výpis souborů na přiloţeném disku. 

 

Tab. C.: Seznam souborů 

NÁZEV POPIS 

Vizualizace činnosti srdce z auskultace .pdf Elektronický text práce 

Vizualizace srdce Program Vizualizace srdce (pro LabVIEW 10.0) 

Přední panel .pdf Příloha – obrázek vstupního panelu 

Blokový diagram .pdf Příloha – 1. část blokového diagramu 

Blokový diagram .pdf Příloha – 2. část blokového diagramu 

Sloţka zvukového souboru Obsahuje vstupní zvukové soubory 

 

Pozn.: Přiloţený zvukový soubor obsahuje pro ukázku jeden z mnoha nasnímaných zvuků.  


