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ABSTRAKT  
 
Práce se zabývá měřící tratí pro mechanické srdeční chlopně. Obsahuje stručnou rešerši 
o kardiovaskulárním systému a o umělých chlopních. Součástí je zpráva o proběhlém 
měření na trati. Následuje analýza jiných měřících tratí ve světě a návrhy zlepšení 
současné tratě v laboratoři Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 
mechanická srdeční chlopeň, umělá srdeční chlopeň, měřící trať, čerpadla 

 
ABSTRACT 
 
The thesisfocuseson experimentalstandformechanicalheartvalves. It 
consistsofbriefresearchaboutcardiovascularsystem and artificialheartvalves. Another 
part ofthe thesis is report aboutmeasurement made on thestand. Thisisfollowed 
byanalysisofotherexperimentalstands in theworld and 
suggestionsforimprovementofcurrentstand in thelaboratoryof Victor Kaplan Department 
of Fluid Engineering. 
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mechanicalheartvalve, artificialheartvalve, experimentalstand, pumps  
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1. Úvod [1] 
 

Těla všech savců včetně člověka potřebují ke svému životu neustálý přísun kyslíku. 
Jeho transport po všech částech těla zajišťuje krevní oběh, v centru s nejdůležitější částí, 
srdcem. Aby krev v momentu odpočinku srdce neproudila zpětně, tj. proti plánovanému 
směru proudění, musí být v klíčových oblastech přítomny chlopně fungující jako 
ventily. Ty jsou ale v některých případech bohužel už od narození, nebo i v průběhu 
života postiženy takovým způsobem, že už nemohou dostatečně dobře vykonávat svou 
činnost. Aby se předešlo fatálním následkům, je třeba se pokusit chlopně buď opravit 
zákrokem, nebo v případě nevratného poškození nefunkční chlopeň odoperovat a na její 
místo dát náhradu — buď umělou (mechanickou) chlopeň, nebo bioprotézu. 

Mechanické chlopně se však kromě zajištění stoprocentní funkčnosti musí co 
nejvíce podobat těm přirozeným, aby nedocházelo k několika negativním jevům, např. 
srážení krve, problémům s biokompatibilitou či hemolýze (rozpadu červených krvinek). 
Toho se dociluje vhodnou volbou materiálu, precizním počítačovým modelováním a 
následným experimentálním měřením důležitých charakteristik. Chlopně se měří na 
měřících tratích podobných jako ta v laboratoři na Odboru fluidního inženýrství Viktora 
Kaplana. Tratě jsou ale pouze zjednodušeným modelem reálného krevního oběhu, k co 
nejpřesnějšímu měření je třeba se snažit jejich chování více přiblížit skutečnosti. 

V této práci se budou analyzovány problémy stávajícího měřícího stanoviště a 
na základě získaných informací z rešeršních studií budou navržena taková vylepšení, 
která přispějí k lepšímu chodu tratě a její větší podobě skutečnému oběhovému systému 
člověka. 
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2. Kardiovaskulární systém 1[1], [3], [4], [5], [7], [20] 
 

Oběhová soustava člověka je systém srdce, tepen, žil a vlásečnic, které jsou 
protkané celým tělem. Její primární funkcí je přenos kyslíku(O2) z plic do těla a odvod 
odkysličené krve do plic, kde se dýcháním odstraňuje oxid uhličitý(CO2). Mezi další 
funkce patří transport hormonů, vitamínů, živin z trávicího ústrojí a odpadních látek do 
ledvin, nebo také regulace tělesné teploty či obranná funkce. 

Soustavu můžeme rozdělit na velký (systémový) a malý (plicní) oběh. Velkým 
oběhem nazýváme proud krve z levé srdeční komory přes aortu do tělních periférií, kde 
se do tkání vstřebává přes vlásečnice. Pak pokračuje už odkysličená žilami zpět do 
srdce. Malý oběh je pak pokračováním předchozího: krev je vytlačena pravou srdeční 
komorou do plic, kde hemoglobin2 v erytrocytech3 naváže na sebe kyslík a nyní už 
okysličená krev putuje zpět do srdce, kde pokračuje velkým oběhem. 

 

2.1 Krev 
 

Krev je nosným médiem. Zhruba z 55 % se skládá z plazmy a obsahuje červené 
krvinky, které nosí molekuly kyslíku, bílé krvinky zastupující imunitní funkci, krevní 
destičky zaručující srážlivost krve apod. Celkový objem krve bývá zhruba 6 % - 8 % 
tělesné hmotnosti. Krev je nenewtonovská kapalina, proto je její viskozita závislá 
na mnoha faktorech, např. osmotickém tlaku, elasticitě červených krvinek, ale hlavně 
také na smykové rychlosti a tečném napětí. Závislost viskozity na smykové rychlosti se 
dá popsat reologickými modely krve, mezi něž patří zejména model Carreau a model 
Casson. Chová se podobně jako nepřímá úměrnost, při nulové smykové rychlosti je 
viskozita rovná téměř 0,03Pa ∙ sa rychle klesá, při smykové rychlosti zhruba 100 s-1 se 
krev dá považovat za newtonovskou kapalinu. Obecně by se dalo říct, že krev je zhruba 
3 - 4krát viskóznější než voda, vazkost proudící krve se pohybuje tedy 
řádověkolem 0,003 Pa ∙ s. 
 Mezi další mechanické vlastnosti krve patří například tvorba trombů4, která je 
zapříčiněna srážlivostí krevních destiček (trombocytů). Ke vzniku sraženin dochází 
nejčastěji na cizích tělesech v těle (náhrady), v místech s malou rychlostí proudění 
(výdutě, ateroskleróza), nebo v místech s turbulentním prouděním. Zjistit, kde krev 
bude proudit laminárně, a kde turbulentně, se dá pomocí Reynoldsova čísla. To se 
počítá následovně: 

 

 
 
kde ρ je hustota kapaliny, R je charakteristický rozměr potrubí, v je rychlost proudění a 
η dynamická viskozita. Pokud je Reynoldsovo číslo větší než kritická hodnota 2320, 
považujeme proudění za turbulentní. K tomuto překročení dochází pouze při systole 

                                                 
1 Popsány jen součásti a funkce potřebné k této práci. 
2 Krevní barvivo. 
3 Červené krvinky. 
4 Krevní sraženiny. 

�� = � ∙ � ∙ 	
 �	−	�, (2.1) 
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u aortální chlopně. Reynoldsovo číslo je vhodné pro stacionární proudění, 
při periodickém průběhu proudění je vhodnější použít jiné podobnostní kritérium, např. 
Womersleyhočíslo (také frekvenční parametr). Tento parametr určuje tvar rychlostního 
profilu při nestacionárním proudění. Definuje se jako poměr kmitočtu pulzací 
k viskózním účinkům kapaliny. Počítá se následovně: 
 

� = ����
 �−�,  
(2.2) 

 
 Kde R, ρ i η mají stejné významy, jako u Reynoldsova čísla, a ω je úhlová frekvence 
oscilací pulzujícího proudění. Pokud je Ω<1, pak je frekvence tak nízká, že dojde 
k vytvoření parabolického rychlostního profilu. Naopak pokud je Ω>10, je rychlostní 
profil plochý. 

Další věcí, která je pro krev typická, je možnost tzv. hemolýzy neboli poškození 
červených krvinek vlivem vysoké smykové rychlosti, přičemž stačí zhruba desítky 
Pascalů k nevratnému zničení membrán erytrocytů.  

 
 
 

2.2 Srdce  

 
 Srdce je dutý svalový orgán nacházející se uprostřed hrudi mezi oběma plícemi 
ve vazivovém vaku – tzv. osrdečníku (perikardu). Slouží jako pumpa, čímž obstarává 
oběh krve. Má velikost zhruba pěsti a v průměru váží 300 g. Svalovina se skládá ze tří 
částí, myokardu, endokardu a již zmíněném perikardu. Endokard je nesmáčivý, a proto 
vystýlá vnitřní povrch srdce. Samotnou činnost vykonává nejsilnější ze tří vrstev svalu, 
myokard, jehož buňky jsou pospojovány do sítě vláken. Srdce je rozděleno na čtyři 
dutiny: pravá a levá předsíň (také jen síň) a pravá a levá komora. Pravá a levá polovina 
jsou odděleny svalovými přepážkami, síně od komor mají mezi sebou atrioventrikulární 
chlopně (AV chlopně) – vpravo trojcípá, vlevo dvojcípá (mitrální). Do pravé síně vedou 
shora i zespoda dvě velké žíly. Z pravé komory teče krev plicními tepnami do obou plic. 
Co se týče levé poloviny srdce, do síně je vedena z plic plicní žíla a z komory ústí aorta. 
Tepny mají kvůli zamezení zpětného toku krve přirostlé poloměsíčité chlopně, 
pulmonální (u plicní tepny) a aortální. Samotné srdce je okysličeno koronárními cévami 
a je řízeno nervovými impulzy, které lze zachytit např. na EKG5. Chlopně však nervy 
řízeny nejsou, fungují na principu tlakového rozdílu – chlopeň se otevírá v jednom 
směru tlakového gradientu a v druhém se zavírá. 
 

                                                 
5 Elektrokardiogram. 
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Obr. 2.1: Schéma srdce; 1- horní dutá žíla, 2
chlopeň, 5 – aortální chlopeň

 pravá síň, 10 – aorta, 11 – pulmonální chlope

 

2.3 Srdeční cyklus
 
 Srdečním cyklem nazýváme periodicky se opakující
napínací a vypuzovací fáze systoly (stažení srde
diastoly (uvolnění srdce). Cyklus za
diastoly. Krev nacházející se v
v levé) je kontrakcí síní vytlač
enddiastolický objem, který č
dvojnásobku. Následuje systola komor, chlopn
zůstává stejný, rapidně však nar
izovolumickou (napínací). Síně
tlaku způsobený vtahováním 
tlaku okolo 10,7 kPa v levé komo
větší než v aortě (obrací se tedy 
pulmonální chlopně překročit tlak výrazn
tepnami z komor ven, nazýváme vypuzovací, tlaky v
16 kPa. Komory vytlačí zhruba 70
%. Tento relativní objem vypuzené krve se nazývá 
ukazatel funkčnosti srdce. Po ejekci dochází k
když už je menší, než tlak v aortě
proudí proti tlakovému gradientu. 
čímž začíná diastola. Než se opě
Po poklesu tlaku pod hodnotu tlaku v
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horní dutá žíla, 2- plicní tepna, 3- plicní žíla, 4
aortální chlopeň, 6 – levá komora, 7 – pravá komora, 8 – levá sí

pulmonální chlopeň, 12 – trojcípá chlopeň, 13
žíla [6] 

ční cyklus  

ním cyklem nazýváme periodicky se opakující čtyři fáze srdeč
napínací a vypuzovací fáze systoly (stažení srdeční svaloviny) a relaxační a plnící

Cyklus začíná systolou síní, což je paradoxně jedna z
. Krev nacházející se v obou předsíních (odkysličená v pravé a okysli

levé) je kontrakcí síní vytlačena do komor. Tím diastola končí, v komorách se n
enddiastolický objem, který činí normálně asi 125 ml, může ale dosáhnout až 

Následuje systola komor, chlopně jsou však ještě uzavřeny. Objem tedy 
ě však narůstá tlak v komorách, tuto fázi tedy nazýváme 

Síně se mezitím opět naplňují, napomáhá jim taky 
 AV chlopní kontrakcí komorového svalu. Po p

levé komoře se otevírá aortální chlopeň, protože tlak v
tedy tlakový gradient). V pravé komoře je třeba pro otev

ř čit tlak výrazně menší, zhruba 1,3 kPa. Fázi, kdy krev proudí 
nazýváme vypuzovací, tlaky v komoře a aortě dosahují maxima 
čí zhruba 70-90 ml, poměr vytlačené krve je tedy mezi 5

Tento relativní objem vypuzené krve se nazývá ejekční frakce a používá se jako 
nosti srdce. Po ejekci dochází k relaxaci komor a tlak prudce klesá. I

aortě (popř. plícnici), setrvačností ještě krátký moment krev 
proudí proti tlakovému gradientu. Krátce poté se ale poloměsíčité chlopně

Než se opět otevřou AV chlopně, komory izovolumicky relaxují. 
esu tlaku pod hodnotu tlaku v síních se trojcípá a mitrální chlopně
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plicní žíla, 4 – mitrální 
levá síň, 9 –

ň, 13 – dolní dutá 

i fáze srdeční činnosti: 
ční a plnící fáze 

, což je paradoxně jedna z částí 
pravé a okysličená 

komorách se nachází 
ůže ale dosáhnout až 

řeny. Objem tedy 
komorách, tuto fázi tedy nazýváme 

ují, napomáhá jim taky pokles 
Po překročení 

, protože tlak v komoře je 
ř řeba pro otevření 

 menší, zhruba 1,3 kPa. Fázi, kdy krev proudí 
ě dosahují maxima 

ené krve je tedy mezi 55 % a 70 
a používá se jako 

axaci komor a tlak prudce klesá. I 
ě krátký moment krev 
čité chlopně uzavírají, 

, komory izovolumicky relaxují. 
síních se trojcípá a mitrální chlopně otevírají a 
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dochází k pasivnímu plnění komor krví zhruba ze 70 % - 85 % enddiastolického 
objemu. Diastola končí opět aktivní kontrakcí síní, kterou se do komor dostane zbylá 
krev (při zátěži, tudíž větší tepové frekvenci se ale podíl krve vytlačený předsíněmi 
zvětšuje). Levá a pravá polovina nejsou zcela synchronní. Celý cyklus trvá v klidu 0,8 s, 
při námaze se perioda samozřejmě snižuje. 

 
Obr. 2.2: Fáze srdeční činnosti (upraveno) [3] 

 
 

2.4 Aorta 
 
 Aorta je největší tepna v lidském těle s průměrem 25 mm. Patří mezi tepny 
elastického typu, protože v její stavbě převládá elastické vazivo. To zaručuje, že má 
pružníkové vlastnosti (Windkessel efekt) – tepna se dokáže během systoly poměrně 
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hodně roztáhnout a pojmout větší množství krve, které svou elasticitou během diastoly 
vytlačuje dál do tělních periférií a tím zaručuje stabilní krevní průtok.  

Všechny tepny se skládají ze tří vrstev. Vnitřní vrstva se nazývá endotelová a 
její funkce je zabraňovat srážení krve na vnitřním povrchu. Pod ní jsou uložena v tenké 
blance kolagenová a elastická vlákna, která nalézáme i v ostatních dvou vrstvách tepny. 
Následuje střední, svalová vrstva, jež je nejsilnější. Třetí, vazivová, vrstva má funkci 
připojení artérie k okolní tkáni, zároveň je však céva relativně volně pohyblivá. 

 
Obr. 2.3: Složení tepny; 1 – vazivová vrstva, 2 – svalová vrstva, 3 – membrána 

z elastických vláken, 4 – endotelová vrstva [4] 
 

 
 

Tloušťka stěny aorty je asi 2 mm. Je jako ostatní tepny hyperelastická (schopná 
velkých deformací)6. Rovněž není lineárně elastická,což znamená, že na ní neplatí 
Hookův zákon. Je to způsobeno složitou strukturou nejvíce se blížící vláknovému 
kompozitu, který ale nemá přesně definovaný směr vláken. Dalším problémem je, že 
v nenapjatém stavu jsou kolagenní vlákna zvlněná a zátěž nese hlavně elastin. 
Při postupném zatěžování tepny se kol. vlákna napřimují a přebírají funkci 
nositelezatížení – dochází k vyztužování tepny.Toto chování umožňuje tepnám, aby 
libovolně uplatňovaly pružníkový efekt, ale zabránily velkým deformacím 
při kriti čtějším zatížení. Z výše uvedeného plyne, že neexistuje přesná hodnota 
Youngova modulu pružnosti ani Poissonovačísla. Podle [7] se dá modul pružnosti 
počítat jako sečna nebo tečna ke skutečné křivce závislosti relativního prodloužení 
na napětí. U zdravé aorty (nenapadené aterosklerózou např.) lze předpokládat sečný 

                                                 
6Hyperelasticita je definována tak, že existuje elastická potenciální funkce W, která je skalární funkcí buď 
deformačního tenzoru nebo tenzoru přetvoření a jejíž parciální derivace podle určitého prvku přetvoření 
je daná složka napětí. 
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modul pružnosti mezi 600 a 800 kPa. Tepna je elastická až do mezi pevnosti, která činí 
u zdravého člověka zhruba300 – 800 kPa. 
 

Obr. 2.4: Vliv uspořádání kolagenních vláken na deformačně napěťovou analýzu [7] 
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3. Umělé chlopn ě
 

Pokud má pacient poškozenou srde
rekonstruovat. Když je škoda nevratná 
nebo kalcifikace – je potřeba p
chlopně a přišití náhrady. Buď
umělohmotné kostry s živočišn
mechanické. Ty mají mnohem vyšší životnost než bioprotézy (m
celoživotní náhradě), je ale nutná antikoagula
následným trombembolickým komplikacím
neboť kromě toho, že musí pravideln
srážlivost krve a tím přináší riziko vykrvácení v
sice antikoagulační léčbu potř
dochází zvláště u pacientů mladších 60 let k
nicméně pro seniorské pacienty je to stále nejlepší volba.

 

3.1 Kuli čkové chlopn
 
 Nejstaršími mechanickými chlopn
60. let, nejznámější jsou modely vývojové 
v pohybu kuličky ve směru tlakového gradientu. Kuli
a v uzavřené poloze dopadá buď
často srážela krev (jak bývá na cizích t
ke zdánlivému vylepšení: kovové 
prorostl endotelem. Tím se snížila hemolýza a také
po několika letech se vlivem narážení kuli
problémy se akorát zvětšily. Byly nutné rozsáhl
náhrad upustilo.  

 
a) 

Obr. 3.1: Kuličkové chlopně
Mitrální S.-E. opletená neporušená, c) Mitrální S.

                                                 
7 Takto jsou nazývány jevy, kdy se t
kterou ucpe. Následně dochází k odkrvení 
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lé chlopn ě[2], [8], [9], [10] 

Pokud má pacient poškozenou srdeční chlopeň, je snahou léka
škoda nevratná – nejčastější příčinou bývají rozsáhlé

je potřeba přistoupit k poněkud radikálnímu vyjmutí stávající 
uď bioprotézy získané spojením titanové, stelitové nebo 

živočišnou chlopní, nebo implementace chlopně
Ty mají mnohem vyšší životnost než bioprotézy (můžeme hovo

), je ale nutná antikoagulační léčba zabraňující vzniku 
následným trombembolickým komplikacím7. To je ale pro pacienta znač

 toho, že musí pravidelně brát léky, tak antikoagulanty znač
řináší riziko vykrvácení v případě úrazu nebo operace. Bioprotézy 
čbu potřebují jen krátkou dobu po implementaci, zato u nich 

ů mladších 60 let k degeneraci listů a je nutná reoperace, 
 pro seniorské pacienty je to stále nejlepší volba. 

kové chlopn ě 

Nejstaršími mechanickými chlopněmi jsou kuličkové chlopně. Používají s
jší jsou modely vývojové řady Starr-Edwards. Jejich princip spo

ěru tlakového gradientu. Kulička je posazena ve stelitové kost
ené poloze dopadá buď do druhé kostry nebo do prstence. Jelikož se na kost

asto srážela krev (jak bývá na cizích tělesech v těle běžné), došli vývojá
zdánlivému vylepšení: kovové části byly opleteny polypropylenem, který 

prorostl endotelem. Tím se snížila hemolýza a také tvorba trombů, bohuž
kolika letech se vlivem narážení kuličky do polypropylenu endotel rozed

ětšily. Byly nutné rozsáhlé reoperace, proto se od propletení 

  
b) c)

kové chlopně; a) Aortální chlopeň Starr-Edwards neopletená, b) 
E. opletená neporušená, c) Mitrální S.-E. opletená rozedřená

 
Takto jsou nazývány jevy, kdy se tromb utrhne a je nesen krevním řečištěm do užšího místa cévy, 

odkrvení části těla, která je danou cévou zásobena krví. 

Odbor fluidního inženýrství 
Kaplana 

16 

, je snahou lékaře mu ji 
zsáhlé infekce 

kud radikálnímu vyjmutí stávající 
 bioprotézy získané spojením titanové, stelitové nebo 
ou chlopní, nebo implementace chlopně umělé,též 

ůžeme hovořit o 
ující vzniku trombóz a 

le pro pacienta značnou přítěží, 
antikoagulanty značně snižují 

 úrazu nebo operace. Bioprotézy 
po implementaci, zato u nich 

 a je nutná reoperace, 

Používají se od 
Jejich princip spočívá 

ka je posazena ve stelitové kostře 
likož se na kostře 

žné), došli vývojáři chlopní 
ásti byly opleteny polypropylenem, který časem 

ů, bohužel však 
ky do polypropylenu endotel rozedřel a oba 

reoperace, proto se od propletení 

c) 
Edwards neopletená, b) 

E. opletená rozedřená [2] 

m do užšího místa cévy, 
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3.2 Diskové chlopn
 
 Dalším krokem v
diskem. Takové chlopně
proti otevírání a díky malému zpožd
Bohužel však docházelo ke zna
krevní sraženiny a samozř
těchto t
 V 70. a 80. letech se stalo modern
Nejužívanějšími chlopně
v závislosti na modelu a typu pohybuje mezi 60°
ploché, po čase se však př
(tvar hodinového sklíčka). Do
na rentgenu zvýrazňují polohu disku a tím pomáhají k
imobilizován prorostlou tkání, tromby nebo nedochází ze stejných d
chlopně a tím pádem regurgitaci krve. U ty
vzpěry a tím pádem uvolně
 

 
a) 

Obr. 3.2: Diskové chlopn

 

3.3 Dvoulisté chlopn
 
 Dnes k nejpoužívan
chlopně, které se používají od r. 1977.
modelem je St. JudeMechanical, který má úhel otev
výhodnější při zachování d
efektivní plochu ústí (EOA)
ProsthesisMismatch (PPM) 
 Druhou u nás nejpoužívan
nižším úhlem otevření (asi 80°).

                                        
8 EOA je charakteristikou chlopn
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3.2 Diskové chlopn ě 

Dalším krokem ve vývoji umělých chlopní bylo nahrazení kulič
diskem. Takové chlopně jsou nízkoprofilové a tak se lépe našívají, mají malý odpor 
proti otevírání a díky malému zpoždění uzavírání také nízké zpětné proud
Bohužel však docházelo ke značným turbulencím, v důsledku čehož vznikaly 

a samozřejmě i hemolýza. Tyto dopady zapříčinily zamezení používání 
chto t

letech se stalo modernějším ekvivalentem disk udě
jšími chlopněmi tehdybyly modely řady Björk-Shiley. 

závislosti na modelu a typu pohybuje mezi 60° – 75°. Disky se pů
ase se však přešlo na hemodynamicky výhodnější konvexo

(tvar hodinového sklíčka). Do disků se zabudovávají radioopacitní kroužky, které 
ňují polohu disku a tím pomáhají k určení, jestli není nap

imobilizován prorostlou tkání, tromby nebo nedochází ze stejných dů
 a tím pádem regurgitaci krve. U typu B.-S. však docházelo ob

ry a tím pádem uvolnění disku, který mohl zablokovat krevní řeč

 
 b)

Obr. 3.2: Diskové chlopně; a) Nevyklápěcí Starr-Edwards, b) Vyklápě

3.3 Dvoulisté chlopn ě 

nejpoužívanějším mechanickým srdečním chlopním pat
, které se používají od r. 1977. Nejznámějším a u nás nejvíce operovaným 

St. JudeMechanical, který má úhel otevření listů až 85°. Je hemodynamicky 
i zachování dostatečné životnosti. Oproti jiným chlopním má také v

efektivní plochu ústí (EOA)8, která snižuje šanci vzniku problému zvanému Patient
ProsthesisMismatch (PPM) – neshoda pacienta s náhradou.  

Druhou u nás nejpoužívanější mechanickou chlopní je Bicarb
ření (asi 80°). 

                                                 
EOA je charakteristikou chlopně uvádějící plochu, kterou nenulovou rychlostí protéká chlopní krev.
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 jsou nízkoprofilové a tak se lépe našívají, mají malý odpor 

ní uzavírání také nízké zpětné proudění krve. 
čehož vznikaly častěji 

ř činily zamezení používání 
chto těles.  

jším ekvivalentem disk udělat vyklápěcím. 
Shiley. Úhel otevření se 

75°. Disky se původně vyráběly 
ější konvexo-konkávní typ 

radioopacitní kroužky, které 
čení, jestli není např. 

imobilizován prorostlou tkání, tromby nebo nedochází ze stejných důvodů k nedovření 
S. však docházelo občas k odlomení 

řečiště. 

b) 

Edwards, b) Vyklápěcí Björk-Shiley [2] 

ním chlopním patří dvoulisté 
jším a u nás nejvíce operovaným 

ů až 85°. Je hemodynamicky 
né životnosti. Oproti jiným chlopním má také větší 

, která snižuje šanci vzniku problému zvanému Patient-

BicarbonSorin s o něco 

jící plochu, kterou nenulovou rychlostí protéká chlopní krev. 
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Obr. 3.3: Dvoulistá St. JudeMedical [9] 
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4. Měřící tra ť [10] 
 

Stávající měřící trať, uzpůsobená k měření charakteristik mechanických srdečních 
chlopní, se nachází v laboratoři Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana. Je to 
zjednodušený model levé síně, levé komory a arteriálního systému, slouží tedy k měření 
aortální chlopně. Levou komoru simuluje membránové čerpadlo, jež je řízeno 
přístrojem Chirasist. Čerpadlo má vlastní zpětné ventily. Chirasist ovládá pneumatické 
pulzy, které zase pohybují s membránou. Přístroj dokáže modulovat rychlost a frekvenci 
stlačování. Jelikož si nedokáže vyrobit vlastní stlačený vzduch, musí být dodáván 
z externího zdroje (tlakové nádoby nebo kompresoru). Trať dosud pracovala s vodou 
jako médiem. 

Před čerpadlem je nádrž, přičemž množství vody stanovuje hydrostatický tlak 
rovný krevnímu tlaku v levé síni. Mezi nádrží a čerpadlem lze nalézt tlakoměr p1 
ukazující tlak na sání čerpadla. Po čerpadle následuje uchycená chlopeň, jež má po obou 
stranách tlakové snímače p2 a p3, pomocí kterých lze zjistit tlak na vstupu a výstupu 
chlopně. Ve vzdálenosti 1,34 m od p3 je ještě snímač p4, který je využíván ke sběru dat 
k vyhodnocení tlakové diference vůči tlaku v místě p3. Tlakoměr p5 je napojen na 
hadici se stlačeným vzduchem a ukazuje tedy hodnoty řídícího tlaku. Dále se v oběhu 
vyskytuje indukční průtokoměr, měřící střední hodnotu průtoku pro výpočet hodnot 
nestacionárního průtoku a kulový ventil nastavující hydraulický odpor. Vzdálenost mezi 
chlopní a ventilem byla původně volena tak, aby množství vody v této části tratě 
odpovídalo objemu krve v arteriálním systému. Za ventilem už je jen další nádrž 
v takové výšce, aby voda v ní obsažená vyvíjela tlak velikostně podobný diastolickému 
tlaku. V nádrži je přepad umožňující přebytečné vodě putovat zpět do nádrže před 
čerpadlem. 

Trať je zhotovena z gumových hadic a plastových trubek vnějšího průměru 
25 mm a tloušťce stěny 1,9 mm. 

 
Obr. 4.1: Schéma měřící tratě; N1,N2 – nádrže 1 a 2, p1-p5 – tlakoměry 1 až 5, CH – 

Chirasist, Č – čerpadlo, ACH – aortální chlopeň, PM – průtokoměr, KV – kulový ventil, 
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H1,H2 – výšky nádrží 1 a 2, L – délka potrubí mezi chlopní a ventilem 
 

4.1 Měření 
 
 Na trati proběhlo měření tlaků při několika měřících módech, vždy 
s nainstalovanou měřenou aortální chlopní. Nejprve se měřila odezva systému 
na jednotkový tlakový impuls, a to s pootevřeným kulovým ventilem jako hydraulickým 
odporem. Použit byl absolutnířídící tlak 110 kPa. 

Na grafu 4.1 lze vidět, že systém reaguje na tlakový impulz nejdřív stabilně 
(kolem času t=2,5 s je drobné zachvění tlaku před čerpadlem vlivem hydraulického 
rázu, za čerpadlem je tlak ještě stabilnější). Po vteřině se ale tlak na obou stranách 
čerpadla opět rozechvěje a po další vteřině lze vidět velký skok u čidel za chlopní. 
Zajímavostí je, že se skok objevil jen u senzorů p3 a p4, ačkoliv u p1 a p2 lze drobné 
zachvění také zpozorovat. Bylo vyvozena domněnka, že zachvění tlaků kolem času 
t=3,5 s je způsobeno nedomykavou a chvějící se chlopní umělého srdce. 

 
Graf 4.1: Odezva na jednotkový impulz, výtlak 

  
Při uvolnění srdce (sání) dochází po třetině sekundy k masivnímu 

hydraulickému rázu postihující všechny snímače (graf 4.2).Snímače p2-p4 však 
nezaznamenávají podtlakový skok, jako p1. Při podtlaku může docházet k nedostatečné 
těsnosti chlopní a systém se naplní vodou, aniž by se šířila podtlaková vlna. Kolem času 
t=11,4 s se opět objeví skok u p3 a p4. Znovu lze u snímačů p1 a p2 zaznamenat jen 
drobné zachvění. Je možné, že u snímače p3 dochází k dalšímu hydraulickému rázu 
vlivem skokové změny průřezu (před p3 je místo na uchycení aortální chlopně), či je 
možným důvodem zavření samotné chlopně. To by vysvětlovalo projevy hydraulického 
rázu u čidel až za ní, nicméně je k zavření chlopně už poněkud pozdě, protože se 
s uzavřením počítá hned při poklesu tlaku. 
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Graf 4.2: Odezva na jednotkový impulz, sání  

 
 Druhé měření se týkalo rozběhu systému s nastaveným hydraulickým odporem. 
Perioda cyklu byla nastavena na T=0,8 s (typická hodnota periody bušení srdce), 
přičemž výtlak trval téměř 0,5 s. Řídící tlak byl opět stanoven na hodnotu kolem 115 
kPa. Na začátku cyklu lze rozpoznat zachvění, jaké bylo vidět u výtlaku jednotkového 
pulzu, neprojevují se ale tlakové změny vteřinu a dvě vteřiny po začátku výtlaku. 
Jakmile začne sání srdce, tak po 0,3 s se objeví tlakový skok hydraulického rázu 
(pozorovatelný i u sání jednotkového tlakového impulzu). Poměrně rychle se systém 
přizpůsobí dalšímu výtlaku a nepokračuje s tlakovým skokem o sekundu později, jak 
byl pozorován na grafu 4.2. Z toho byla vyvozena hypotéza, že pokud je frekvence 
pulzů dostatečně vysoká, nestihne se chlopeň umělého srdce chvět a nedochází tedy 
k takovým tlakovým skokům. 
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Graf 4.3: Rozběh systému, T=0,8 s 
 Z hypotézy uvedené výše se vyšlo v modifikaci dalšího měření. Perioda 
pumpování byla stanovena na T=0,5 s. Z grafu 4.4 lze vyčíst, že se v systému nestihne 
šířit hydraulický ráz.V čase, kdy se má objevit tlaková špička (grafy 4.1, 4.2 a 4.3), tlak 
změřený snímači kopíruje řídící tlak. To neplatí pro senzor p1, kde je stále viditelný 
silný hydraulický ráz. To ale nemá na měřenou část vliv. 

 
Graf 4.4: Ustálený chod systému, T=0,5 s 

  
Proběhlo ještě několik měření s nastaveným odporem ibez něj.Bylo zabráněno 

výstupní chlopni v umělém srdci v pohybu, a přesto se pokaždé 0,3 s po výtlaku 
objevila tlaková špička na snímačích p1-p4 (graf 4.5). Z toho vyplývá, že rázy 
nevyvolávají jen chlopně v umělém srdci, ale i chybně pracující čerpadlo.  
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Graf 4.5: Měření se zabráněným pohybem vlastní chlopně 
 
Následně byl ustanoven pokus na zjištění pravdivosti předešlého tvrzení. Dříve 

než však k pokusu došlo, porouchalo se řízení čerpadla. Bohužel se nepodařilo zařízení 
opravit. 

 

4.2 Problémy stávající m ěřící trat ě 

 
 Při předchozím měření na stávající trati docházelo k velkým hydraulickým 
rázům pravděpodobně způsobených chybně pracujícím čerpadlem. Hydraulické rázy 
negativně ovlivňují nejen měření tlaku ve všech částech systému, nýbrž také průtok, 
který následkem toho nesimuluje realitu. Na grafu 4.6 (data naměřená před mým 
měřením, relativní tlak) lze zřetelně vidět, že dopočítaný nestacionární průtok Q 
neodpovídá realitě. V časech t = 18,65 s až t = 19,1 s (uzavření chlopně) průběh zhruba 
sedí, pak se ale vlivem rázů rozhodí a dále nepokračuje podle předpokladů – měl by 
klesnout krátce pod nulu a pak se vrátit na nulovou hladinu. 
 
 

 
Graf 4.6: Vliv hydraulických rázů na tlak a průtok [10] 

 
 Kromě nefungujícího čerpadla může na trať nepříznivě působit několik dalších 
faktorů. Jedním z nich je tuhost potrubí. Trať se skládá ze dvou druhů potrubí: tuhých 
trubek a o něco poddajnějších gumových hadic. I ty jsou ale několikanásobně tužší než 
aorta.Navíc je potrubí pevně připojeno ke stolu a k němu jsou přichyceny snímače tak, 
že znemožňují volný pohyb hadic. 

Dalším nevhodným zjednodušením mohlo být použití čisté vody místo roztoku 
fyzikálními vlastnostmi podobného krvi. Krev ale není voda.Z vlastností kapaliny se 
jedná hlavně o viskozitu.Změna hustoty by neměla mít velký vliv, protože její rozdíl 
mezi krví a vodou je nepatrný. 
 Problémem mohou být taky skokové změny průřezu potrubí v trati, protože se 
od nich můžou odrážet tlakové vlny. 
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4.3 Měřící trat ě na jiných pracovištích 
 

• Colorado State University[11], [12] 
 

Při experimentech na dvoulisté St. JudeMedical chlopni v roce 2014 používala 
vědecká skupina měřící trať podobnou té v laboratoři OFIVK. K vytvoření 
nestacionárního proudu vědci použili membránové čerpadlo ovládané tlakem vzduchu, 
který byl řízen pomocí LabView programu. Průtok byl měřen ultrasonickou proudovou 
sondou, tlak kalibrovanými tlakovými snímači. Aortální chlopeň byla umístěna 
v průhledné komoře simulující aortu o vnitřním průměru 25,4 mm a délce 280 mm. 
Materiál komory bylo plexisklo. Místo krve byla použita emulze vody a 99 % čistého 
glycerolu, čímž bylo dosaženo hustoty 1080 kg/m3 a kinematické viskozity 
3,5 × 10−6 m2/s. Pomocí následujícího vzorce lze jednoduše spočítat viskozitu 
dynamickou: 
 
 = 	� ∙ � = 1080 ∗ 3,5 ∗ 10ˆ(−6) = 0,00378	Pa ∙ s	, (4.1) 

 
kde ρ je hustota kapaliny a ν je kinematická viskozita.  

K jiným pokusům, tentokrát zaměřeným na měření hemodynamiky a 
trombocytických tendencí dvoulistých St. JudeMedical chlopní 
s abez superhydrofobního povlaku,byla použita traťzminulého příkladu. Vědci z CSU 
používali k měření tlakových ztrát na chlopni stacionární proud a k měření rychlostního 
pole pulzující proudění. Tlak byl měřen manometry usazenými z obou stran chlopně. 
K měření průtoku používali opět ultrasonickou proudovou sondu; hydraulický odpor 
zajišťoval kulový ventil.Nestacionární proud byl vytvořen stejným přístrojem, jako 
v příkladu popsaném výše. Tlak a hydraulický odpor byl stanoven tak, aby obdrželi 
klasický sys./dia. tlak 120/80 mmHg, srdeční výdej 5 l/min. a tepovou frekvencí 
60 tepů/min. Jako médium byla použita směs vody a glycerolu, poměr ale není zmíněn. 
Emulze má viskozitu rovnou 0,0036Pa ∙ s a hustotu 1000 kg/m3. O materiálu, ze kterého 
byly tratě složeny, se nepíše nic. 

 
 

 
Obr. 4.2: Trať použitá na University of Colorado; a) stacionární proud, b) 

nestacionární proud (upraveno) [11] 
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• Itálie (University of Rome Tor Vergata, University of Rome La 

Sapienza, University ofCagliari, INSEAN)[13], [14], [15] 
 

Vědci z uvedených univerzit a ústavů zkoumali rychlostní pole a vytváření vírů 
po průtoku vody otvorem. Používali stejné měřící schéma, proto byly tyto tři výzkumy 
v této práci spojeny. V abstraktech se píše, že výzkumy mohou pomoci lépe porozumět 
biologickým prouděním tekutin, např. i v oběhovém systému. Bohužel 
z důvodu odlišného charakteru měření výzkumníci nepoužívají trať podobnou té 
v laboratoři OFIVK. Jejich se skládá z pohonu a dvou komor oddělených přepážkou 
s otvorem, kterým proudí měřená kapalina – voda.Komory jsou tvořeny plexisklem. 
K pulzačnímu pohonu byl použit píst, který s periodou 0,75 s - 2,0 s a zdvihovým 
objemem 250 ml u[13], (resp. 50, 70 a 90 ml u [15]). 
 

Obr. 4.3: Trať použitá italskými výzkumníky (upraveno) [15] 
 

• Nizozemsko (Eindhoven University of Technology, 
University of Amsterdam) [16] 

 
Ke srovnání numerického výpočtu dynamické odezvy kapaliny na chlopeň 

s realitou použili nizozemští vědci experiment s tratí složenouz počítačem 
ovládaného pístu tlačícího kapalinu, difuzoru, měřící sekce z plexiskla a dvou 
rezervoárů. Jako médium byla požitá emulze vody a glycerolu, jehož je 36 % objemu. 
Viskozita této směsi byla 0,0043 Pa ∙ s. 

 
 

 
Obr. 4.4: Trať použitá nizozemskými výzkumníky; P – píst, pm – průtokoměr, D – 
difuzor, tm – tlakoměr, MS – měřící sekce, R1,2 – rezervoáry 1 a 2, PS – pumpa 

stacionárního proudu (upraveno) [16] 
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• Kanada / Francie (Aix-Marseille Université, Laval University, 

Concordia University) [17], [18] 
 

Tento výzkum byl proveden k vyšetření platnosti kritérií při stanovování 
funkčnosti mechanických srdečních chlopní (konkrétně maximální rychlost, střední 
tlakový gradient, efektivní plocha ústí a Dopplerův rychlostní index9). Systém 
simuluje celý krevní oběh. Modely levé síně a komory srdce jsou vytvořeny 
ze silikonu, přičemž jsou každý ve zvláštní krabici, ve které je na ně pumpována 
aktivační tekutina, aby se nasimulovaly kontrakce a relaxace. Tekutina nahrazující 
krev je nejprve pumpována (toto čerpadlo představuje pravou komoru) přes systém 
simulací poddajností a překážek nahrazující plicní oběh do již zmíněných modelů. 
Poté vychází přes aortální chlopeňdo podobného seskupení poddajnostía odporů a 
pak zpět do čerpadla. Frekvence pumpy byla 70 tepů za minutu, aortální tlak byl 
nastaven na 13,3 kPa. V pracích není specifikováno, z jakých materiálů jsou 
vyrobeny trubice, jimiž je vedena kapalina. „Krev“ je směsí vody a glycerolu (47 % 
objemu glycerolu). Výsledná emulze má hustotu 1130 kg/m3 a dynamickou 
viskozitu 0,0038 Pa ∙ s, přičemž byla použita za teploty 37°C. 
 

Obr. 4.5: Trať použitá Kanaďany a Francouzi; SYS – systémový oběh, LK – levá 
komora, LS – levá síň, PO – plicní oběh, PK – pravá komora, PU – pumpa, P – 
poddajnost, O – odpor, MS – model srdce, PCH – plicní chlopeň, MCH – mitrální 
chlopeň, ACH – aortální chlopeň (upraveno) [18] 
 

  

                                                 
9 Dopplerovská echokardiografie využívá Dopplerova jevu k určení rychlosti a směru proudění krve 
v srdci. 
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5. Návrhy na vylepšení stávající trat ě 
 

Po provedené rešerši byly zjištěny následující poznatky: zaprvé, v téměř všech 
institucích (s výjimkou [13], [14] a [15]) byla místo krve použita emulze vody a 
glycerolu (v odlišných poměrech). Můžeme tedy předpokládat, že hustota a viskozita 
má nezanedbatelný vliv na chování média. 

Zadruhé, v ani jedné ze zkoumaných prací nebyl dán přílišný důraz na materiál tratě. 
Hledělo se především na transparentnost, aby bylo vidět, co se s kapalinou a chlopní 
děje. Naopak použité materiály (plexiskla, kovové krabice u [17] a [18]) jsou násobně 
tužší než hadice u měřící tratě na FSI VUT. Výzkumníci pracující na výše uvedených 
projektech nemají s rázem signifikantní problémy. Můžeme tedy tvrdit, že výměna 
potrubí by neměla velký význam. Také by bylo poměrně složité najít materiál, který by 
byl tuhostí srovnatelný s cévním systémem a zároveň byl dostupný a snadno 
instalovatelný (z tohoto důvodu nemohou být použity ani biologické vzorky cév, např. 
prasečí). 

Třetí možným vylepšením tratě je použití jiného čerpadla. Lze soudit, že stáří 
současného přístroje může mít na jeho funkci neopominutelný účinek a v kombinaci 
s pouze domnělým správným ovládáním jde o nevyhovující parametr experimentální 
tratě. Po nevratném rozbití Chirasistu bylo rozhodnuto, že nejlepší volba ve vylepšení 
stanoviště je dosazení nového čerpadla. 

 

5.1 Čerpadla vhodná pro experimentální tra ť
[19] 

 
Charakter tratě (potažmo krevního oběhu) vyžaduje hydrostatické (objemové) 

čerpadlokvůli simulaci periodického bušení srdce. Mezi taková patří čerpadla pístová, 
zubová, lamelová, vřetenová, membránová, peristaltická či jiná. Objemová čerpadla 
pracují na principu bezprostřední přeměny mechanické energie na energii potenciální či 
tlakovou, kinetická složka mechanické energie se dá zanedbat. 

Mezi potřebné parametry nového čerpadla patří průtok maximálně 250 ml/s a 
výstupní tlak takový, aby po započtení ztrát byl tlak u chlopně kolem 120 mmHg, tedy 
16 kPa.  

 
• Pístové čerpadlo  

 
Toto je druh kmitavého čerpadla založeného na osovém pohybu jednoho či více 

pístů, jež vytlačují kapalinu do oběhu.Používá se v mnoha aplikacích, např. při tvorbě 
vysokého tlaku v tlakových zkouškách (až 3000 MPa), u lisovacích zařízení, při řezání 
vodním paprskem nebo při těžbě ropy. Průtok lze regulovat změnou zdvihového 
objemu, změnou otáček pohonu klikového mechanismu či u vícepístových čerpadel 
vyřazení určitého počtu pístů z provozu.  

Mezi pístová čerpadla lze zařadit i plunžrová čerpadla, která místo pístu používají 
tzv. plunžr. Plunžr je píst bez pístové tyče, takže může být radiálně zachycen na více 
místech, a tak nedojde ke ztrátě vzpěrné stability. Proto se používá k 
vyvození nejvyšších tlaků. Pístové čerpadlo bylo použito u [13], [14] a [15] a tudíž by 
mohlo být dostačující i v trati na OFIVK. 
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Obr. 5.1: Vysokotlaké plunžrové čerpadlo; 1 – hydraulická část, 2 – sací ventil, 3 – 
výtlačný ventil, 4 – plunžr, 5 – ucpávka plunžru, 6 – spojka plunžru, 7 – kliková skříň, 8 

– prachová ucpávka, 9 – křižák, 10 – ojnice, 11 – hřídel [19] 
 
 

• Membránové čerpadlo 
 

Kmitavý pohyb kruhové nebo válcové membrány tlakuje periodicky čerpanou 
kapalinu. Membránové čerpadlo se hodí na čerpání viskózních kapalin či kapalin 
s velkým obsahem příměsí (typicky beton). Také je vhodné na drahé, jedovaté či jinak 
nebezpečnékapaliny. Pohon membrány může být zajištěn mechanicky, pneumaticky 
nebo hydraulicky. Při pneumatickém pohonu nemusí být výtlak kvůli stlačitelnosti 
plynu vybaven pojistným ventilem. Průtok je regulován průhybem membrány. 
Konstrukčně může být membránové čerpadlo vybaveno více membránami, jejichž 
pulzy jsou od sebe fázově posunuty, aby nedocházelo k velkým rázům při čerpání 
(stejný princip platí i u vícestupňových pístových čerpadel). Pneumatické membránové 
čerpadlo bylo použito na experimentální trati doposud, proto ho lze použít znovu. 
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Obr. 5.2: Membránové hydraulické čerpadlo; 1 – klikový mechanismus, 2 – píst, 3 – 

olejová náplň, 4 – membrána, 5 – sací ventil, 6 – výtlačný ventil, 7 – čerpaná suspenze 
[19] 

 
 

• Zubová čerpadla 
 

 Jde o nejčastější rotační hydrostatické čerpadlo. Pracovní prvek (zub) zde plní 
funkci i rozvodu kapaliny, která se přepravuje po vnějším obvodu kol. Zubová 
čerpadla jsou jednoduchá, spolehlivá, při jejich použití není třeba ventilů. Jsou 
vhodná pro čerpání i viskózních látek, nelze jich však použít při přepravě 
tuhnoucích či krystalizujících kapalin, nejsou vhodná ani pro tvrdými částicemi 
znečištěnou kapalinu – docházelo by k abrazi kol.Konstruují se s vnějším i vnitřním 
ozubením. Průtok je rovnoměrný a reguluje se otáčkami ozubených kol. Při 
zvyšování viskozity čerpaného média se snižuje počet zubů kola až na jeden pro 
nejviskóznější látky. Taková čerpadla se pak nazývají čerpadla s rotačními písty, též 
nožová nebo vačková. Tento druh čerpadla není vhodný na čerpání emulze v měřící 
trati, nelze u něj účinně a rychle regulovat průtok tak, aby se podobal srdečnímu 
výdeji. 
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Obr. 5.3: Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením [19] 
 

• Lamelové čerpadlo 
 

Toto čerpadlo pracuje, stejně jako zubové čerpadlo,na bázi rotačního pracovního 
prvku. Tím je rotor se zabudovanými lamelami, které se dokáží vysunovat tak, aby 
dosáhly na vnitřní stěnu statoru. Rotor se dá posunovat v radiálním směru až 
do maximální excentricity (rotor se dotýká statoru) a tím se účinně reguluje průtok. 
Jsou jednodušší na výrobu než např. čerpadla pístová (tím pádem i levnější) a mají 
rovnoměrnější průtok než čerpadla zubová. Nevýhodou je, že se jako pracovní 
kapalina může používat pouze neabrazivní a málo viskózní látky. Kvůli nemožnosti 
rychle měnit průtok se opět jako simulace srdce lamelové čerpadlo nehodí. 

 
• Vřetenová čerpadla 
 

Vřetenová čerpadla fungují na principu rotačního vřetena nebo více vřeten. Jsou 
tichá, jednoduchá, spolehlivá, mají rovnoměrný průtok. Používají se 
v potravinářském průmyslu, problém jim nedělají viskózní kapaliny.Průtok se 
reguluje rychlostí otáčení vřeten. 

Mezi vřetenová čerpadla patří i čerpadlo šroubové, které slouží pouze k dopravě 
kapalin z nižších do vyšších míst. Toto čerpadlo není ze stejného důvodu jako 
lamelové a zubové vhodné na naše podmínky. 
 

Obr. 5.5: Třívřetenové čerpadlo [19] 
 
 

 

Obr. 5.4: Lamelové čerpadlo s žádnou a maximální excentricitou [19] 
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• Peristaltické čerpadlo 

 
Toto čerpadlo funguje tak, že hadice, kterou je dopravována kapalina, je 

postupně stlačována vačkou (nebo vačkami) a médium je onou vačkou 
tlačeno.Průtok se opět reguluje rychlostí vačky. Toto čerpadlo je především 
vhodné k transportu kapalin, které jsou náchylné na zacházení – např. pokrmy či 
krev při dialýze10. Pro tuto svou vlastnost se používají i jako náčiní v laboratoři, 
kde mohou zastávat funkci dávkovacího čerpadla. Pro experimentální trať 
v laboratoři OFIVK je vhodné. 

 

 
Obr. 5.6: Peristaltická čerpadla – jedno, dvou a třívačkové; 1 – hadice, 2 – rotor 

[19] 
 

5.2 Umělá srdce [21], [22] 
 

Možným řešením náhrady starého čerpadla je implementace umělého srdce. Jde 
o nejvěrnější simulaci lidského srdce. Jelikož se nám jedná o pulzní čerpadla, rovnou 
vyřadíme z možností podpory srdce pracující na bázi rotačních čerpadel. Nebudeme se 
tedy zabývat axiálními ani centrifugálními pumpami. Ty totiž dodávají tělu kontinuální 
průtok krve, srdeční chlopně jsou ale zatěžovány cyklicky. 
 Nejčastěji vyráběnými umělými srdci jsou membránová čerpadla poháněná buď 
pneumaticky nebo elektromagneticky. Mezi první masově operované náhrady patří 
Jarvik-7, kterých se voperovalo přes 230. Šlo o pneumaticky ovládané membránové 
čerpadlo. Z něj se vyvinul modernější Cardiowest TAH11 (je tedy také pneumaticky 
řízené). Byl použit celosvětově u asi 930 pacientů. Je vyrobeno z polyuretanu. Objem 
komor je asi 60 ml a dokáže tělu dodávat až 8 litrů krve za minutu. Dalším 
membránovým čerpadlem sloužícím jako umělé srdce je Carmat TAH. 
Elektrohydraulická čerpadla pohánějí viskózní kapalinu, která ovládá membránu. Ta 
pak vytváří pulzní tok. Carmat TAH dokáže čerpat až 9 l/min.  

                                                 
10 Čištění pacientovy krve mimo tělní oběh pomocí dialyzátoru – tzv. umělé ledvině. 
11 TAH = totalartificialheart; úplná náhrada srdce. 
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Obr. 5.7: Carmat TAH; A – srdce v obalu, B – částečně odkrytý mechanismus srdce [23] 
 

5.3 Protirázové ochrany [24] 
 

Možnou redukcí dopadů hydraulického rázu jsou protirázové ochrany. Pro naši trať 
se nevyhovujícími ochranami zdají být zavzdušňovací a bezpečnostní ventily. 
Zavzdušňovací by přivedl při podtlaku do systému nežádoucí vzduch a bezpečnostní by 
zase odvedl médium pryč. Zbytečně rozměrnou a nákladnou možností je využití 
vyrovnávací komory, která přeměňuje kinetickou energii rázu na potenciální při oscilaci 
hladiny v komoře. Ideální modifikací vyrovnávací komory je vzdušník (též větrník či 
tlakový akumulátor), který je naplněn natlakovaným plynem. Voda postižená 
hydraulickým rázem částečně naplní vzdušník – kinetická energie se přemění 
na tlakovou, což je princip pružníkového efektu cévy. Problémem by mohlo být 
utlumení pulzu čerpadla. 
 

Obr. 5.8: Princip funkce vzdušníku [24] 
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6. Závěr 
 
Bakalářská práce se zabývala experimentální tratí na Odboru fluidního inženýrství 

Viktora Kaplana sloužící k testování vlastností mechanických srdečních chlopní. 
V teoretické části byly provedeny rešerše k nezbytnému pochopení problematiky. 
Rešerše se týkaly kardiovaskulárního systému, umělých srdečních chlopní a měřících 
tratí na jiných vědeckých pracovištích ve světě. 

V praktické části byly změřeny tlaky v systému. Měření ukázala, že současná trať 
v laboratoři Odboru fluidního inženýrství má nedostatečné parametry. Při pulzačním 
proudění dochází k hydraulickému rázu, který znemožňuje reálnou simulaci 
kardiovaskulárního systému. Také se během experimentu rozbilo ovládací zařízení 
čerpadla. Na základě předešlých rešerší bylo dedukováno, že ráz je způsoben 
pravděpodobně zastaralým a nyní již nefunkčním čerpacím systémemChirasist. Na 
základě tohoto zjištění byl proveden další průzkum. Ten byl zaměřen na možná 
vylepšení experimentálního stanoviště. Prioritou byla výměna nefungujícího čerpadla, 
proto se část průzkumu věnuje právě typům pump vhodných k nahrazení Chirasistu. Byl 
iniciován požadavek na změnu, nákup a instalace nového čerpadla se ale před 
odevzdáním této práce ještě nezdařila. Problémem byl pro výrobce a distributory hlavně 
neobvyklé parametry čerpadla – příliš nízké hodnoty tlaku a průtoku. 

Budoucí práci v této oblasti spatřuji zejména ve výměně stávajícího čerpadla. Až 
bude nové čerpadlo nainstalováno, navrhuji, aby proběhlo nové měření. Budou-li 
současné chyby v trati přetrvávat, nabízí se několik dalších možností. První z nich by 
bylo přidání nějaké protirázové ochrany do okruhu, pravděpodobně větrníku. Pokud by 
ten nepomohl (popř. kdyby jeho instalace přinášela další problémy), pak je možné 
vyměnit vodu v systému za kapalinu více se blížící krvi – emulzi vody a glycerolu. 
Nepomohla-li by ani tato modifikace, je možné kompletně vyměnit potrubí v systému 
za nějaké z poddajnějšího materiálu, a to tak, aby nebylo zamezeno funkčnosti. 
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8. Seznam použitých zkratek a symbol ů 
 

Symbol Jednotka Význam 
H m Výška 
L m Délka 
p Pa, mmHg Tlak 
Q m3/s, l/s Průtok 
R m Charakteristický rozměr 
Re - Reynoldsovo číslo 
t s Čas 
T s Perioda 
v m/s Rychlost proudění 
V l, m3 Objem 
ε - Deformace 
η Pa∙s Dynamická viskozita 
ν m2 /s Kinematická viskozita 
ρ kg/m3 Hustota 
σ Pa Napětí 
Ω - Womersleyho číslo 
ω s-1 Frekvence oscilací 

 
 

Zkratka Jednotka Význam 
AV - Atrioventrikulární 
CO2 - Oxid uhličitý 
EKG V elektrokardiogram 
EOA m2 Efektivní plocha ústí 

FSI VUT - Fakulta strojního inženýrství 
Vysokého učení technického 

O2 - Kyslík 
OFIVK - Odbor fluidního inženýrství 

Viktora Kaplana 
PPM - Neshoda pacienta s náhradou 
RV m3, l Reziduální objem 
SV m3, l Systolický objem 

TAH - Úplná srdeční náhrada 
 


