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Abstrakt 
Během vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) je důležité pro zajištění maximální 

oxygenace pacienta správně nastavit hodnotu centrálního distenzního tlaku (CDP). Tento 

parametr určuje, jakým tlakem jsou nafouknuty plíce pacienta. Při zvyšování CDP míra 

oxygenace pacienta stoupá, avšak příliš vysoké CDP má nepříznivý vliv na kardiovaskulární 

systém pacienta. U konvenční přetlakové ventilace je ke zlepšení oxygenace používán PEEP 

(Positive End–Expiratory Pressure). Ten se v klinické praxi běžně nastavuje pomocí 

esophageálního tlaku (Esp). Jelikož PEEP je analogií CDP u HFOV, nabízí se otázka, zda by 

k nastavení optimálního CDP mohlo být využito právě Esp. Cílem této diplomové práce je 

zjištění vztahu CDP a Esp během HFOV a zjištění vztahu Esp s hemodynamickými parametry. 

K určení těchto vztahů byla sbírána data a následně vyhodnocena data z animálního 

experimentu, při kterém byla za měnícího se CDP ventilována prasata domácí, kterým byl 

měřen Esp esophageálním balónkem. U subjektů byly parametry nejdříve měřeny pro zdravý 

model a následně po vymytí surfaktantu pomocí plicní laváže pro experimentální model ARDS 

(Acute Respiratory Distress Syndrome). Naměřená data byla zpracována a následně 

analyzována v programu Matlab. K analýze vztahů mezi CDP a Esp byla počítána lineární 

korelace těchto signálů, data Esp v závislosti na měnícím se CDP byla prokládána lineárním a 

polynomickým modelem. V rámci práce byla vyšetřena i dynamická závislost signálů CDP a Esp 

pomocí prokládání dat modelem přenosové funkce systému prvního řádu. Jako nejúspěšnější 

metoda charakterizující vztah mezi CDP a Esp se ukázala být lineární korelace, kde se hodnoty 

korelačního koeficientu pohybovaly u zdravých subjektů v rozmezí 0,7–0,9. Zjištěna byla i 

lineární korelace mezi Esp a signálem hemodynamiky CVP (Central Venous Pressure). Pro tuto 

závislost se korelační koeficient pohyboval mezi hodnotami 0,6 a 0,8. Pomocí použitých metod 

byla určena místa nastavení CDP, kde se začíná nepříznivě projevovat vliv vysokého CDP na 

parametry hemodynamiky. Určené velikosti optimálního CDP se zásadně nelišili napříč 

metodami, což potvrdil Friedmanův test. Výsledky diplomové práce ukazují, že Esp by mohl 

být vhodným parametrem pro určení optimálního CDP při HFOV. 

Klíčová slova:  

Vysokofrekvenční oscilační ventilace, esophageální tlak, animální experiment, lineární 

korelace, střední distenzní tlak, Matlab, hemodynamika 

 



 
 

Abstract 
During high frequency oscillatory ventilation (HFOV) is important to set right level of 

CDP (Continuous Distending Pressure) for optimal oxygenation of patient. CDP determines 

level of pressure to which lungs are inflated. Raising value of CDP leads to greater oxygenation 

of patient, however too high values of CDP leads to unfavourable influence on cardio–vascular  

system. While using conventional ventilation the rate of oxygenation is influenced by using 

PEEP (Positive End – Expiratory Pressure). Value of PEEP is usually set by using measurement 

of esophageal pressure (Esp). Because PEEP is an analogy for CDP in HFOV therefore there is 

a possibility that Esp can be used to set optimal value for CDP as well. The goal of this thesis is 

to determine relation between CDP and Esp during HFOV and relation between Esp and 

hemodynamic parameters. To determine these relations data from animal experiment were 

collected and then evaluated. During the experiment adult domestic pigs were ventilated 

using HFOV while their Esp was being measured using esophageal balloon. Parameters were 

measured for healthy pig and after lung lavage for experimental model of ARDS (Acute 

Respiratory Distress Syndrome). Measured data were then processed and analyzed in Matlab. 

To determine relation between CDP and Esp a linear correlation was calculated, data were 

also fitted by linear and polynomical models. Dynamic relation between CDP and Esp was 

estimated by fitting data with model of transfer function of first order system. Most successful 

method for evaluating relation between CDP and Esp was linear correlation, where 

coefficients were in range of 0,7–0,9. Linear correlation was also estimated between Esp and 

hemodynamic parameter CVP (Central Venous Pressure). Correlation coefficient was in range 

of 0,6–0,8. Using these methods a point of optimal value of CDP was estimated. Calculated 

values of optimal CDP was not significantly different using various methods, which was 

confirmed by Friedman test. The results of this thesis shows, that Esp could be a valuable asset 

for determining optimal value of CDP during HFOV. 

Key words: 

High frequency oscillatory ventilation, esophageal pressure, animal experiment, linear 

correlation, continuous distending pressure, Matlab, hemodynamics 
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1. Úvod 
Během umělé plicní ventilace je často nutné, pro zajištění dostatečné oxygenace pacienta, 

zvláště pokud se jedná o pacienta s ARDS (Acute Respiratory Disease Syndrome), zvyšovat 

střední tlak v plicích. U vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) tento tlak označujeme 

jako CDP (Continuous Distending Pressure). Zvyšování CDP však může mít negativní vliv na 

hemodynamické parametry, jako je například srdeční výdej (CO), který se může zásadně snížit 

při zvýšeném CDP [1,2]. 

Jako VILI (Ventilator Induced Lung Injury) jsou označována traumata vzniklá působením 

umělé plicní ventilace. Jedním z VILI je barotrauma, kdy vlivem vysokého tlaku může docházet 

k úniku ventilační směsi do jiných regionů těla, například do mediastina nebo perikardia [3]. 

Dalším je volutrauma, které vzniká při aplikaci vysokých dechových objemů. Běžným 

následkem volutraumatu je plicní edém [4]. Atelectrauma je dalším typem VILI, kdy dochází 

k různému provzdušnění jednotlivých regionů plic, což je způsobeno uzavíráním daných 

regionů. Uzavřené regiony je poté těžší zpětně otevřít a dechový objem se následně propaguje 

do otevřených regionů. Tímto vzniká v plicích vnitřní pnutí, které může mít za následek 

poškození plicní tkáně, zkolabování části plic a s tím spojený vznik atelaktáz. Tento fenomén 

se u konvenční přetlakové plicní ventilace řeší zavedením PEEP (Positive End–Expiratory 

Pressure) ventilu, který drží plíce na konci výdechu stále částečně nafouknuté [3]. 

U konvenční pozitivně přetlakové ventilace dosahujeme lepší oxygenace aplikováním 

PEEP. Každý pacient však potřebuje nastavit velikost PEEP jinou v závislosti na odporu 

dýchacích cest a poddajnosti plic. Nastavení optimální velikosti PEEP je problematické, 

nicméně novější studie ukazují jako možnou metodu pro nastavení optimálního tlaku v plicích 

použití esofageálního tlaku (Esp) měřeného balónkovým katétrem [5]. 

Jelikož se zdá, že nastavení PEEP u konvenční ventilace pomocí metody měření s 

esofageálním balónkem vede ke snížení zátěže pro kardiovaskulární systém a zlepšení 

oxygenace, dá se předpokládat, že by tato metoda mohla vést k optimalizaci nastavení CDP u 

HFOV. Z tohoto důvodu je žádoucí prozkoumat vztah mezi CDP a Esp při HFOV. 
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1.1. Cíle práce 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem se propaguje změna CDP do 

esophageálního tlaku, zda má propagace CDP do Esp lineární charakter a případné nelinearity 

vysvětlit; zjistit jaká je závislost mezi Esp a hemodynamickými parametry a určit hodnoty CDP, 

které by mohly popisovat jeho optimální nastavení. 

Dílčí cíle práce byly stanoveny: 

1. Vybrat a zpracovat data z probíhajících animálních experimentů. 

2. Analyzovat vybraná data a zjistit jaký charakter mají vzájemné vztahy mezi signály Paw–

Esp a Esp s vybraným hemodynamickým parametrem. 

3. Pomocí použitých metod lokalizovat hodnotu nastavení optimálního CDP a porovnat zda 

se lokalizace liší napříč použitými metodami. 

2. Měření Esp 

Plicní a hrudní stěna je tří dimenzionální mechanická struktura, která může měnit svůj 

objem v závislosti na aplikovaném tlaku. Tlak může být aplikován přirozeně pomocí 

respiračního svalstva nebo uměle pomocí pozitivně přetlakové ventilace. Plíce i hrudní stěna 

jsou propojeny interpleulárním prostorem a roztahují a stahují se společně. Plíce mají díky své 

elastické struktuře tendenci ke kolapsu. Tomuto je zabráněno díky stále roztažené hrudní 

stěně a negativnímu interpleulárnímu tlaku. Na konci relaxovaného výdechu jsou si tlak 

v alveolách, dýchacích cestách a atmosférický tlak rovny. Z toho vyplívá, že distenzní tlak, který 

roztahuje plíce, je roven tlaku v alveolách mínus tlak interpleulární. Z toho plyne, že změny 

distenzního tlaku přímo ovlivňují objem plic a tím plicní ventilaci. Proto pro správné pochopení 

a vyhodnocení plicní ventilace je důležitá schopnost tyto tlaky měřit [6]. 

Interpleulární tlak je přímo měřitelný pouze umístěním katétru do interpleulárního 

prostoru, což je v klinické praxi nemožné. Z tohoto důvodu se měří tlak v dolní třetině jícnu, 

který je blízkou aproximací tlaku interpleulárního. Tento tlak nazýváme tlakem 

esophageálním. Měření esophageálního tlaku typicky probíhá pomocí katétru uzavřeného 

v esophageálním balónku [6]. 

 Esophageální balónek je zaveden do jícnu skrze nosní dírky přibližně 35–45 centimetrů 

do pacienta. K ujištění, že je balónek umístěn správně se provádí dynamický okluzní test. Při 
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tomto testu se pacient snaží dýchat proti uzavřeným dýchacím cestám. Shodné změny mezi 

esophageálním tlakem a tlakem na začátku dýchacích cest během tohoto manévru jsou 

považovány za ukazatele správného umístění katétru nezávisle na poloze těla pacienta [6, 7, 

8].  
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3. Metody 

3.1.  Animální experiment 

V rámci projektu byly prováděny na Fyziologickém ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze animální experimenty, jejichž cílem je zkoumání vlivu změny CDP na 

fyziologické parametry organismu. V této studii jsou zkoumána dospělá prasata domácí před 

a po plicní laváži mýdlovým roztokem. Protokol animálního experimentu a vyjádření odborné 

komise jsou uvedeny v příloze A a B. 

3.1.1. Příprava a průběh experimentu 

Měřený subjekt byl umístěn v supinní poloze na vyhřívané podložce a následně uspán 

pomocí kontinuálního podávání anestetik. Praseti byl podáván 2% propofol (15–25  ml/h), 

Midazolam 50 mg/ml (5–10   ml/h), morfin 1 mg/ml (10 mg/h), pro potlačení svalové aktivity 

arduan (4 mg každých 45 minut) a proti srážení krve heparin 200j/ml (12 ml/h). Všechny 

zmíněné látky byly podávány intravenózně s fyziologickým roztokem (250 ml/h). 

 

Obrázek č. 3.1: Fotodokumentace připraveného subjektu během experimentu. 
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Po uspání prasete a podání arduanu bylo následně prase zaintubováno endotracheální 

kanylou a připojeno na konvenční ventilaci. Poté je prase připravováno na měření nalepením 

potřebných elektrod a zavedením daných katétrů, včetně zavedení katétru esophageálního 

balónku do dolní třetiny jícnu subjektu. Následně se čeká, než se stabilizují měřené parametry 

a přejde se z konvenční ventilace na ventilaci vysokofrekvenční. 

Před započetím samotného experimentu je nastaveno počáteční CDP  

(typicky 8-12 cmH2O) a provede se synchronizační puls. Synchronizace je důležitá při 

následném zpracování dat, jelikož data pocházejí z různých měřících systémů s různými 

vnitřními hodinami. Synchronizace spočívá v krátkém odpojení vysokofrekvenční ventilace a 

vpravení bolusu 5 ml bikarbonátu do arteriální krve před senzor analyzující krevní plyny, čímž 

je dosaženo charakteristických změn v signálech napříč všemi měřícími systémy. 

Následně probíhá samotný experiment pro zdravý animální model, kdy se v pravidelných 

intervalech (každých 10 minut) zvedá hodnota CDP o 2 cmH2O. Zvyšování CDP probíhá do té 

doby, dokud se některý z měřených parametrů neblíží k určené kritické hodnotě. Srdeční 

frekvence nepřekročí 140 BPM nebo neklesne pod 50 BPM. Střední arteriální tlak neklesne 

pod 50 mmHg. Střední tlak v plicnici nepřekročí 30 mmHg. Tato část experimentu se nazývá 

„schody nahoru“. Po dosažení nejvyššího schodu je CDP ve stejných intervalech snižováno až 

na počáteční hodnotu. Tato část se nazývá „schody dolů“. Po ukončení posledního schodu je 

provedena opět synchronizace. 

V další fázi se počkalo na stabilizaci prasete, a pokud to stav prasete dovoloval, byla 

provedena plicní laváž pomocí mýdlového roztoku, který způsobí vymytí surfaktantu z povrchu 

plicních sklípků. Plicní laváž probíhá jednou až dvakrát v objemu 1,5 l dle stavu daného prasete 

a navráceného objemu roztoku. Tímto postupem se ze zdravého modelu stává model ARDS. 

Následuje synchronizace, další série schodů nahoru a dolů a konečná synchronizace. 

V případě, že to stav prasete dovoloval, bylo provedeno ještě jedno měření.  

Během trvání celého experimentu jsou kontinuálně měřena a ukládána data 

z jednotlivých přístrojů a přítomný personál kontroluje, zda všechny přístroje zaznamenávají 

průběhy příslušných signálů. 

V rámci experimentu bylo celkem naměřeno 13 subjektů, na kterých byl měřen Esp.  
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3.1.2. Použité přístroje 

Jako oscilační ventilátor byl použit přístroj Sensormedics 3100B. Důležitými prvky 

tohoto přístroje jsou především oscilační membrána, jejíž frekvence kmitání je ovládána 

pomocí pístového motoru, který je řízen obdélníkovým signálem z řídicího okruhu. Další 

důležitou komponentou je inspirační a exspirační trubice s Y spojkou, na kterou se napojuje 

pomocí kanyly samotný pacient, [9, 10]. 

 

Obrázek č. 3.2: Oscilační ventilátor Sensormedics 3100B, převzato z [10]. 

Během ventilace proudí ventilační směs pacientským okruhem skrze inspirační a 

exspirační větev k exspiračnímu balónkovému ventilu. Tento ventil společně s nastaveným 

průtokem trubicí určuje velikost CDP. Na tento tlak jsou následně pomocí kmitání membrány 

ventilátoru superponovány tlakové oscilace. Oscilace se šíří pacientským okruhem a skrze Y 

spojku do dýchacích cest pacienta a zajišťují výměnu plynů mezi pacientským okruhem a 

dýchacími cestami pacienta. Vzduch, který pacient vydechuje, je následně unášen exspirační 

větví pacientského okruhu, [11]. 
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Na řídicím panelu ventilátoru, který je na obrázku 3.3, může obsluha nastavit jednotlivé 

parametry ventilace. Prvním z nich je Bias Flow (1), který určuje velikost stálého průtoku, jenž 

teče skrze inspirační a expirační větve. Dalším parametrem je mean pressure (2), ten určuje 

CDP v pacientových dýchacích cestách, okolo této hodnoty následně probíhají oscilace, jejichž 

velikost určuje parametr amplitude (3). Předposledním parametrem je inspiratory time (4), 

tento parametr funguje v rozmezí 33–50 % a udává poměr doby inspirace vůči době exspirace. 

Jako poslední je parametr frequency (5), který udává počet oscilací za 1 sekundu [9]. 

 

Obrázek č. 3.3: Ovládací panel ventilátoru Sensormedics 3100B, převzato z [9]. 

V rámci experimentu bylo nastavení ventilátoru pro BIAS flow 40 l/min, amplituda oscilací 

40 cmH2O, poměr inspirace k exspiraci 1:1, frekvence 5 Hz a CDP se měnilo. 
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K měření tlaků Paw (tlak v dýchacích cestách) a Esp byl použit systém iMon, který byl 

zkonstruován v laboratořích Fakulty biomedicínského inženýrství. Systém se v tomto projektu 

používá k měření tlaku v dýchacích cestách Paw a měření tlaku v esofageálním balónku Esp, 

vzorkovací frekvence systému je 1 kHz. Tlaky jsou měřeny v clonce a balónku a pomocí 

soustavy trubic a sond, jsou naměřené hodnoty převáděny do samotného systému. Ten 

komunikuje s počítačem skrze program v prostředí LabView (National Instruments, USA). 

 

Obrázek č. 3.4: Měřená data pomocí systému iMon. Modře je znázorněn signál Paw a červeně 

signál Esp. 

Ke sběru hemodynamických parametrů byl použit software LabChart (ADInstruments). 

K softwaru jsou zapojeny samostatné měřící jednotky (Nihon Kohden, TranSonic a další), 

software pouze zprostředkovává záznam daných signálů. Systém LabChart vzorkuje signály se 

vzorkovací frekvencí 125 Hz a používá se k zobrazení a záznamu hemodynamických signálů, 

kterými jsou CO (Cardiac Output), PAP (Pulmonary Artery pressure), MAP (Mean arterial 

pressure), Car flow (průtok karotidou) a další. 
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3.2. Zpracování dat 

Z 13 naměřených subjektů bylo vybráno 8, kde byl měřen Esp a zároveň byly naměřené 

signály vhodné ke zpracování (fungovalo měření Esp bez výrazných artefaktů). Z těchto 8 byla 

použitelná data pro celkem 7 sérií schodů zdravých modelů a 9 sérií schodů modelu ARDS (pro 

dva subjekty proběhla série schodů dvakrát). Pro modely ARDS byla použita pouze data při 

stoupajícím CDP, jelikož data při klesajícím CDP byla použitelná pouze pro dvě série, proto bylo 

zpracování a analýza sérií schodů dolů pro model ARDS vynecháno. 

Naměřená data pocházela ze dvou nezávislých měřicích systémů. Data Paw a Esp byla 

měřena pomocí systému iMon a data hemodynamických parametrů byla měřena systémem 

Labchart. Následně byla data zpracována v programovacím prostředí Matlab  (MathWorks, 

USA). V tomto prostředí byly napsány skripty, které jsou dostupné na přiloženém CD. 

3.2.1. Předzpracování naměřených dat 

Jelikož data pochází z různých měřících systému, bylo nutné nejdříve data ze všech 

systémů sjednotit, tímto je myšlena jejich časová synchronizace, převzorkování a jednotný 

formát dat. Ke sjednocení dat byl použit skript v prostředí Matlab. Tento skript extrahoval 

jednotlivé úseky signálů od synchronizační značky na počátku schodů po synchronizační 

značku na konci schodů. Následně byla provedena časová synchronizace jednotlivých signálů. 

Dále byly signály převzorkovány na shodnou vzorkovací frekvenci  

150 Hz a bylo opraveno kolísání vzorkovací frekvence v průběhu záznamu signálů. 
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Před samotným zpracováním bylo nutné naměřená data filtrovat. Hlavní účel filtrace 

signálů ze systému iMon byl odstranění oscilací způsobených ventilátorem. K tomuto účelu byl 

použit klouzavý průměr s velikostí okna určenou poměrem vzorkovací frekvence a nosné 

frekvence oscilací, která byla zjištěna z frekvenčního spektra signálu. 

 

Obrázek č. 3.5: Frekvenční spektrum signálu Paw s nosnou frekvencí oscilací 5 Hz. 
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Filtr typu klouzavý průměr byl použit z důvodů své nenáročné implementace a 

nevznikajícího fázového posunu. V tomto případě, kdy je známo, že v daném signálu figuruje 

především jedna nosná frekvence oscilací, která je známa spolu se vzorkovací frekvencí, je 

tento typ filtru navíc velmi účinný. 

 

Obrázek č. 3.6: Filtrace signálu Paw pomocí klouzavého průměru. Modře je znázorněn původní 

signál Paw a červeně filtrovaný signál. 
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Pro data popisující hemodynamiku ze systému Labchart bylo hlavním účelem filtrace 

zvýraznění trendu daných signálů. K tomu bylo použito mediánového filtru o velikosti okna 

5000 vzorků. Mediánový filtr byl vybrán kvůli jednoduchému výpočtu, implementaci a také 

z toho důvodu, že nezpůsobuje fázový posun filtrovaného signálu na rozdíl od jiných 

dolnopropustných filtrů.  

 

Obrázek č. 3.7: Filtrace signálu CVP pomocí mediánového filtru. Modře je znázorněn původní 

signál a červeně signál filtrovaný. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Detekce jednotlivých schodů 

Pro některé metody analýzy dat bylo nutné znát pozice jednotlivých schodů. Ke zjištění 

pozice jednotlivých schodů proběhla jejich detekce. Detekce probíhala na základě skokové 

změny amplitudy filtrovaného signálu Paw. Algoritmus v určeném okně o velikosti 20 sekund 

postupně procházel signálem a označil místa těsně před zvýšením nebo snížením CDP nad 

hranici určené tolerance. Tolerance byla určena manuálně dle měřeného signálu, avšak u 

většiny subjektů byla postačující tolerance změna CDP o ±0.15 kPa. Následně byla označena 

místa po této změně a ustálení tlaku Paw, to bylo definováno jako 100 sekund po změně Paw. 

Tato místa byla vybrána s konstantním časovým odstupem 100 sekund od místa detekované 

skokové změny CDP. 

 

Obrázek č. 3.8: Detekce jednotlivých schodů při zvyšujícím a snižujícím se CDP. Modře je signál 

Paw, červeně jsou označeny počátky každého schodu a oranžově konce jednotlivých schodů. 
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3.2.2. Analýza dat 

K analýze naměřených dat bylo použito několik metod. K určení lineární závislosti mezi 

signály Paw a Esp byl vypočten lineární korelační koeficient. Pro popis nelinearit mezi signály 

Paw a Esp byla data prokládána polynomickým modelem třetího stupně. K popisu 

dynamických změn byla data v oblasti těchto změn prokládána modelem přenosové funkce 

systému prvního řádu. Veškeré použité skripty pro zpracování dat jsou k dispozici na 

přiloženém CD. 

Prokládání dat modely 

 V této části bylo nejdříve vytvořeno plovoucí okno o velikosti 30 minut [12, 13], ve 

kterém byly následně prováděny výpočty. Jednotlivá okna se posouvala vždy po 30 sekundách, 

což vedlo k jejich vzájemnému překryvu. Tento postup umožňuje dostatečně dopředu 

detekovat změny závislosti obou signálů. 

𝐸𝑠𝑝(𝑥) = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑃𝑎𝑤(𝑥)         (1) 

Následně byla data prokládána lineárním modelem dle rovnice (1), kde koeficient a je 

posunutí ve směru osy y a koeficient b je směrnice prokládané přímky. 

Data byla prokládána v určeném okně přímkou, kdy na ose x byl filtrovaný signál Paw 

a na ose y filtrovaný signál Esp. V Matlabu byla k tomuto použita funkce fitnlm, která spočítá 

nejvhodnější kombinaci koeficientů tak, aby došlo k nejpřesnějšímu proložení daných dat 

metodou nejmenších čtverců. Funkce začíná hledat koeficienty od zadaných počátečních 

podmínek, jimiž byl poměr rozdílů koncových a počátečních bodů signálů Esp a Paw. Jako 

hlavní výstupní parametr této funkce byl brán koeficient determinace R2, jež popisuje míru 

vhodnosti použití regresní rovnice na daná data [12]. 

𝐸𝑠𝑝(𝑥) = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑃𝑎𝑤(𝑥) + 𝑐 ∙ 𝑃𝑎𝑤2(𝑥) + 𝑑 ∙ 𝑃𝑎𝑤3(𝑥)     (2) 

Stejný postup byl použit pro prokládání dat polynomickým modelem. K tomu bylo 

použito polynomu 3. stupně dle rovnice (2), kde koeficient a je posunutí ve směru osy y, b je 

koeficient lineárního členu, c je koeficient kvadratického členu a d je koeficient kubického 

členu. 
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Nakonec byly průběhy R2 v závislosti na měnícím se CDP pro oba modely graficky 

zobrazeny. Tyto grafy jsou k dispozici v kapitole výsledky pro jeden subjekt a na přiloženém 

CD pro všechny měřené subjekty. 

Lineární korelace 

 Pro zjištění vzájemného vztahu pro dvojice signálů Paw – Esp a Esp – CVP byl spočítán 

lineární korelační koeficient dle rovnice (3), kde cov (X, Y) je kovariance vektoru X a Y a 𝜎 je 

směrodatná odchylka. 

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑋, 𝑌) =
𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌)

𝜎𝑋∙𝜎𝑌
          (3) 

K výpočtu korelačních koeficientů bylo použito klouzavé okno o velikosti 30 minut, 

které se posouvalo po signálu v intervalech 30 sekund. Tento přístup umožňuje detekci změny 

závislosti signálů v dostatečném předstihu. V každém okně byl v Matlabu pomocí funkce 

corrcoef spočítán korelační koeficient daného okna. K výpočtu korelačních koeficientů byla 

použita filtrovaná data z daných signálů a vzájemné korelace byly počítány pro dvojice signálů 

Paw–Esp a Esp–CVP. Výsledkem lineární korelace dvou vektorů je číslo od -1 do 1, které 

vyjadřuje jejich přímou či nepřímou lineární závislost. Pokud se výsledek pohybuje okolo 

hodnoty 0, znamená to, že signály na sobě jsou buď nezávislé, nebo se jejich závislost řídí dle 

jiného vztahu než lineárního. 

Model dynamického chování systému 

 Poslední použitou metodou byla charakterizace dynamického chování systému pomocí 

přenosových funkcí počítaných v oblasti skokových změn CDP. Pro aplikaci této metody byly 

nejdříve vybrány oblasti pro aplikaci výpočtů. Tyto oblasti byly určeny pomocí detekce schodů, 

kde se vždy vzalo místo těsně před skokovou změnou a místo po skokové změně a po ustálení 

signálu a v tomto intervalu následně probíhal výpočet přenosové funkce. Jako vstup systému 

byla použita filtrovaná data ze signálu Paw a jako výstup systému byla použita filtrovaná data 

ze signálu Esp. Přenosovou funkci vypočteme jako podíl výstupu systému a vstupu systému po 

Laplaceově transformaci dle rovnice (4), kde 𝐻(𝑠) je přenosová funkce, 𝐸𝑠𝑝(𝑠) je výstup 

systému a 𝑃𝑎𝑤(𝑠) je vstup systému. 

𝐻(𝑠) =
𝐸𝑠𝑝(𝑠)

𝑃𝑎𝑤(𝑠)
           (4) 
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Po vybrání daného intervalu byly oba signály posunuty na nulovou hodnotu, následně 

byla data převedena do datové strukturu iddata, která slouží jako vstupní struktura pro funkci 

na výpočet přenosové funkce. Dále pomocí funkce tfest byla spočítána přenosová funkce pro 

systém prvního řádu. Po Laplaceově transformaci a výpočtu má rovnice přenosové funkce 

prvního řádu tvar dle rovnice (5), kde 𝐻(𝑠) je přenosová funkce po Laplacově transformaci, A 

je statické zesílení přenosu, k je časová konstanta přenosu a d je zpoždění přenosu. 

𝐻(𝑠) = 𝑒−𝑑∙𝑠
𝐴

1+𝑘∙𝑠
          (5) 

Pro výpočet přenosové funkce byly použity dva postupy. V prvním bylo zpoždění signálů d 

počítáno jako nulové, v druhém případě bylo zpoždění přenosu počítáno pomocí funkce 

delayest, to však vedlo k velké nepřesnosti proložení dat, proto bylo od postupu se 

započítáváním zpoždění odstoupeno. 

 

Obrázek č. 3.9: Porovnání časové odezvy přenosové funkce na vstupní data Paw (modrá) a 

reálného výstupu Esp (šedivá).  
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 Jako výstupní parametry této analýzy bylo zesílení A, časová konstanta k a míra 

proložení dynamickým modelem, která v procentech charakterizuje spolehlivost modelu 

proložit výstupní data a je vidět v legendě obrázku 3.9. 

Určení bodu optimální ventilace 

Cílem celého projektu je nalezení parametru a metody pro určení bodu optimální 

ventilace. Tím je myšlena taková hodnota CDP, která bude co nejvyšší a zároveň nebude mít 

nepříznivý vliv na hemodynamické parametry. 

Pro metodu pomocí korelačního koeficientu mezi signály Paw–Esp bylo toto místo určeno 

vypočítáním průměrů korelačních koeficientů pro každý schod. Následně byl vypočítán celkový 

průměr korelačních koeficientů v průběhu celého signálu. Hledaný schod byl určen jako první 

schod, u kterého při zvyšování CDP po počátečním nárůstu korelačního koeficientu došlo 

k jeho snížení pod hodnotu průměru korelačních koeficientů z celého signálu. Stejný postup 

byl použit i pro korelaci mezi signály Esp–CVP. 

Pro metodu prokládání dat pomocí lineárního a polynomického modelu bylo místo 

optimální ventilace určeno vypočtením průměru R2 jednotlivých modelů pro každý schod. 

Následně byl vypočten průměr R2 pro celý průběh signálu. Konkrétní hodnota tlaku byla 

vybrána jako první schod, u kterého při zvyšování CDP po počátečním nárůstu R2 došlo k jeho 

snížení pod průměrnou hodnotu R2 z celého signálu. 

Poslední výpočetní metodou byla metoda pomocí prokládání dynamických změn CDP 

modelem přenosové funkce systému prvního řádu. Pro tuto metodu byla vypočtena míra 

proložení pro každou dynamickou změnu CDP. Následně byl vypočten celkový průměr. 

Konkrétní hodnota tlaku byla vybrána jako první přechod, u kterého při zvyšování CDP po 

počátečním nárůstu míry proložení došlo ke snížení pod průměrnou hodnotu míry proložení. 
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Nakonec byla použita grafická metoda určení bodu optimální ventilace z průběhu signálu 

průtoku karotidou. Jako místo optimální ventilace byl určen při stoupajícím CDP takový schod, 

při kterém docházelo k významné změně směrnice trendu signálu a následujícím poklesu 

průtoku, jak je vidět na obrázku 3.10.  

 

Obrázek č. 3.10: Grafické určení bodu optimální ventilace. Na horním grafu je průběh Paw, na 

dolním grafu je znázorněn průběh průtoku karotidou. Svislá červená čára určuje místo 

optimální ventilace. 

Porovnání metod 

Ke statistickému porovnání lokalizace místa hraničního CDP mezi použitými 

metodami byl použit Friedmanův test. Pomocí tohoto testu lze zjistit, zda je mezi použitými 

metodami významný statistický rozdíl na hladině významnosti α = 5 %. Pokud je výsledek 

Friedmanova testu menší než α, zamítáme nulovou hypotézu. 

Nulovou hypotézou je řečeno: mezi použitými metodami není statisticky významný rozdíl.  

Alternativní hypotézou je řečeno: mezi použitými metodami je statisticky významný rozdíl.  
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4. Výsledky 

4.1. Porovnání výsledků jednotlivých metod 

Porovnání výsledků jednotlivých metod je zobrazeno v tabulkách 4.1, 4.2 a 4.3. Pro každý 

subjekt byl vypočítán průměr parametru dané metody a medián pro každou metodu. 

Tabulka č. 4.1: Porovnání průměrů parametrů jednotlivých metod a medián pro danou 

metodu zdravých subjektů při stoupajícím CDP. 

Číslo 

subjektu 

Průměr 

korelace 

Paw – Esp 

(-) 

Průměr 

korelace 

CVP – Esp  

(-) 

průměr R2 

lineárního 

proložení (-) 

průměr R2 

polynomického 

proložení (-) 

Míra 

proložení 

dynamickým 

modelem 

(%) 

26 0,30 0,33 0,10 0,29 5,02 

31 0,95 0,88 0,91 0,92 52,64 

33 0,64 0,52 0,42 0,45 29,71 

34 0,70 0,54 0,51 0,63 25,27 

37 0,81 0,72 0,66 0,71 18,64 

41 0,72 0,53 0,53 0,63 17,83 

59 0,78 0,53 0,59 0,64 33,9 

      

Medián 0,72 0,53 0,53 0,63 25,27 
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Tabulka č. 4.2: Porovnání průměrů parametrů jednotlivých metod a medián pro danou 

metodu zdravých subjektů při klesajícím CDP. 

Číslo 

subjektu 

Průměr 

korelace 

Paw – Esp   

(-) 

Průměr 

korelace 

CVP – Esp (-

) 

průměr R2 

lineárního 

proložení (-) 

průměr R2 

polynomického 

proložení (-) 

Míra 

proložení 

dynamickým 

modelem 

(%) 

26 0,77 0,69 0,59 0,89 20,97 

31 0,97 0,86 0,94 0,95 55,88 

33 0,86 0,56 0,74 0,76 17,76 

34 0,95 0,84 0,90 0,90 45,82 

37 0,94 0,86 0,89 0,89 34,55 

41 0,51 0,68 0,27 0,36 15,94 

59 0,94 0,89 0,89 0,91 36,89 

      

Medián 0,94 0,84 0,89 0,89 34,55 
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Tabulka č. 4.3: Porovnání průměrů parametrů jednotlivých metod a medián pro danou 

metodu subjektů ARDS při stoupajícím CDP. 

Číslo 

subjektu 

Průměr 

korelace 

Paw – Esp 

(-) 

Průměr 

korelace 

CVP – Esp  

(-) 

průměr R2 

lineárního 

proložení (-) 

průměr R2 

polynomického 

proložení (-) 

Míra 

proložení 

dynamickým 

modelem 

(%) 

26 0,31 0,28 0,12 0,19 5,62 

26_2 0,59 0,57 0,36 0,37 10,62 

32 0,60 0,54 0,42 0,52 14,03 

33 0,45 0,30 0,28 0,33 20,06 

34 0,76 0,51 0,61 0,65 24,49 

34_2 0,63 0,57 0,43 0,52 65,89 

37 0,36 0,21 0,17 0,29 48,21 

41 0,54 0,38 0,38 0,51 18,75 

59 0,62 0,46 0,43 0,48 15,75 

      

Medián 0,59 0,46 0,38 0,48 18,75 
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V další části porovnání metod byla pro každou zvolenou metodu vybrána hodnota 

tlaku, kde se dle použité metodiky nachází hodnota optimálního CDP, při kterém se vliv CDP 

nepříznivě promítne na hemodynamické parametry.  

Tabulka č. 4.4: Určené hodnoty tlaků pro místa, kdy CDP začne mít nepříznivý vliv na 

kardiovaskulární systém pro zdravé subjekty při stoupajícím CDP. 

Číslo subjektu Hodnota 

tlaku dle 

korelace Paw 

– Esp (kPa) 

Hodnota 

tlaku dle 

korelace Paw 

– Esp (kPa) 

Hodnota tlaku 

dle lineárního 

modelu (kPa) 

Hodnota tlaku 

dle 

polynomického 

modelu (kPa) 

Hodnota 

tlaku dle 

průtoku 

karotidou 

(kPa) 

Hodnota 

tlaku dle 

dynamického 

modelu (kPa) 

59 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,63 

41 1,23 1,41 1,23 1,23 0,89 1,32 

37 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,83 

34 3,10 1,29 3,10 3,10 1,48 1,80 

33 1,87 1,87 1,87 1,87 1,67 1,96 

26 1,80 1,80 1,80 1,80 1,26 1,52 

 

Na data tabulky 4.4 byl použit Friedmanův test, zda se použité metody liší. Výstupem 

testu bylo p=0,0128. Vzhledem k tomu, že hodnota p je menší než α=0,05, je zamítnuta nulová 

hypotéza, mezi metodami je statisticky významný rozdíl. 
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Tabulka č. 4.5: Určené hodnoty tlaků pro místa, kdy CDP začne mít nepříznivý vliv na 

kardiovaskulární systém pro zdravé subjekty při klesajícím CDP. 

Číslo subjektu Hodnota 

tlaku dle 

korelace Paw 

– Esp (kPa) 

Hodnota 

tlaku dle 

korelace Paw 

– Esp (kPa) 

Hodnota tlaku 

dle lineárního 

modelu (kPa) 

Hodnota tlaku 

dle 

polynomického 

modelu (kPa) 

Hodnota 

tlaku dle 

průtoku 

karotidou 

(kPa) 

Hodnota 

tlaku dle 

dynamického 

modelu (kPa) 

59 2,31 2,31 1,38 2,31 1,38 1,31 

41 1,19 1,19 1,37 1,37 1,03 1,11 

37 1,36 1,55 1,36 1,36 1,36 1,46 

34 2,64 2,64 2,64 2,64 1,25 1,54 

33 1,66 1,83 1,66 1,66 1,83 1,58 

26 1,56 1,56 1,56 1,56 1,38 1,64 

 

Na data tabulky 4.5 byl použit Friedmanův test, zda se použité metody liší. Výstupem 

testu bylo p=0,1917. Vzhledem k tomu, že hodnota p je větší než α=0,05, není zamítnuta 

nulová hypotéza, mezi metodami není statisticky významný rozdíl. 
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Tabulka č. 4.6: Určené hodnoty tlaků pro místa, kdy CDP začne mít nepříznivý vliv na 

kardiovaskulární systém pro subjekty ARDS při stoupajícím CDP. 

Číslo subjektu Hodnota 

tlaku dle 

korelace Paw 

– Esp (kPa) 

Hodnota 

tlaku dle 

korelace Paw 

– Esp (kPa) 

Hodnota tlaku 

dle lineárního 

modelu (kPa) 

Hodnota tlaku 

dle 

polynomického 

modelu (kPa) 

Hodnota 

tlaku dle 

průtoku 

karotidou 

(kPa) 

Hodnota 

tlaku dle 

dynamického 

modelu (kPa) 

59 2,18 2,18 2,18 2,18 1,46 2,40 

41 1,91 1,91 1,91 2,05 2,05 2,50 

37 2,30 2,49 2,30 2,30 2,61 2,55 

34 2,36 2,55 2,36 2,36 2,36 2,88 

33 3,00 3,00 3,00 3,00 2,43 2,72 

26 2,13 2,13 2,13 2,13 1,72 1,51 

 

Na data tabulky 4.6 byl použit Friedmanův test, zda se použité metody liší. Výstupem 

testu bylo p=0,6242. Vzhledem k tomu, že hodnota p je větší než α=0,05, není zamítnuta 

nulová hypotéza, mezi metodami není statisticky významný rozdíl. 
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Pro porovnání skupiny zdravých subjektů a subjektů ARDS při stoupajícím CDP byl 

sestrojen krabicový graf na obrázku č. 4.1, který porovnává tyto dvě skupiny a zároveň použité 

metody stanovení bodu, kdy CDP začne mít nepříznivý vliv na kardiovaskulární systém. 

 

Obrázek č. 4.1: Graf krabicových diagramů porovnávající skupinu zdravých subjektů a subjektů 

ARDS. V každé skupině je pět diagramů reprezentujících jednotlivé metody. Zleva doprava to 

jsou: korelace Paw–Esp, korelace Esp–CVP, proložení lineárním modelem daty Paw–Esp, 

proložení polynomickým modelem daty Paw–Esp a určení podle průtoku karotidou. 
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4.2. Subjekt 59 zdravý model 

Pro zjištění lineární korelace mezi signály Paw a Esp byl použit linerání korelační koeficient. 

Průběh míry korelace byl následně graficky zobrazen zvlášť pro stoupající a klesající CDP. 

Průběh tlaků Paw a Esp během stoupajícího CDP je zobrazen obrázku č. 4.2 spolu 

s průběhem míry korelace pro dané signály. 

 

Obrázek č. 4.2 Na horním grafu jsou zobrazeny křivky tlaků Paw a Esp v pro stoupající CDP. Na 

dolním grafu je vykreslen průběh vypočítané míry korelace mezi těmito signály. Svislé čáry 

zobrazují hranice jednotlivých schodů. 
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Průběh tlaků Paw a Esp během klesajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.3 spolu 

s průběhem míry korelace pro dané signály. 

 

Obrázek č. 4.3: Na horním grafu jsou zobrazeny křivky tlaků Paw a Esp pro klesající CDP. Na 

dolním grafu je vykreslen průběh vypočítané míry korelace mezi těmito signály. Svislé čáry 

zobrazují hranice jednotlivých schodů. 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Jako další metoda pro zobrazení závislosti mezi signály Paw a Esp, bylo použito prokládání 

závislosti daných signálů pomocí lineárního modelu a polynomického modelu třetího stupně. 

Pro každý model byl vypočten R2, který charakterizuje spolehlivost proložení dat danou 

křivkou.  Průběhy R2 byly vypočteny a následně zobrazeny zvlášť pro stoupající a klesající CDP. 

Průběh tlaků Paw a Esp během stoupajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.4 spolu 

s průběhem R2 pro proložení dat lineárním a polynomickým modelem. 

 

Obrázek č. 4.4: Na horním grafu jsou zobrazeny křivky tlaků Paw a Esp pro stoupající CDP. Na 

dolním grafu je vykreslen průběh R2 pro oba modely, kde modrá reprezentuje lineární a 

červená křivka polynomický model. Svislé čáry zobrazují hranice jednotlivých schodů. 
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Průběh tlaků Paw a Esp během klesajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.5 spolu 

s průběhem R2 pro proložení dat lineárním a polynomickým modelem. 

 

Obrázek č. 4.5: Na horním grafu jsou zobrazeny křivky tlaků Paw a Esp pro klesající CDP. Na 

dolním grafu je vykreslen průběh R2 pro oba modely, kde modrá reprezentuje lineární a 

červená křivka polynomický model. Svislé čáry zobrazují hranice jednotlivých schodů. 
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Ke zjištění dynamické závislosti mezi signály Paw a Esp byly pro přechody mezi 

jednotlivými schody spočítány přenosové funkce prvního řádu a z nich spočítáno zesílení A, 

časová konstanta k a míra proložení dat danou přenosovou funkcí. 

Průběh tlaků Paw a Esp během stoupajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.6 spolu 

s velikostí zesílení A vypočtené přenosové funkce na daném přechodu. 

 

Obrázek č. 4.6: Na horním grafu jsou zobrazeny křivky tlaků Paw a Esp pro rostoucí CDP. Na 

dolním grafu jsou vykresleny velikosti zesílení A pro každý přechod. Svislé čáry zobrazují 

hranice jednotlivých schodů. 
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Průběh tlaků Paw a Esp během klesajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.7 spolu 

s velikostí zesílení A vypočtené přenosové funkce na daném přechodu. 

 

Obrázek č. 4.7: Na horním grafu jsou zobrazeny křivky tlaků Paw a Esp pro klesající CDP. 

Na dolním grafu jsou vykresleny velikosti zesílení A pro každý přechod. Svislé čáry zobrazují 

hranice jednotlivých schodů. 
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Průběh tlaků Paw a Esp během stoupajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.8 spolu 

s velikostí časové konstanty k vypočtené přenosové funkce na daném přechodu. 

 

Obrázek č. 4.8: Na horním grafu jsou zobrazeny křivky tlaků Paw a Esp pro rostoucí CDP. 

Na dolním grafu jsou vykresleny velikosti časové konstanty k pro každý přechod. Svislé čáry 

zobrazují hranice jednotlivých schodů. 
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Průběh tlaků Paw a Esp během klesajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.9 spolu 

s velikostí časové konstanty k vypočtené přenosové funkce na daném přechodu. 

 

Obrázek č. 4.9: Na horním grafu jsou zobrazeny křivky tlaků Paw a Esp pro klesající CDP. 

Na dolním grafu jsou vykresleny velikosti časové konstanty k pro každý přechod. Svislé čáry 

zobrazují hranice jednotlivých schodů. 
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Průběh tlaků Paw a Esp během stoupajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.10 spolu 

s mírou proložení naměřených dat modelem vytvořeným z vypočtené přenosové funkce na 

daném přechodu. 

 

Obrázek č. 4.10: Na horním grafu jsou zobrazeny křivky tlaků Paw a Esp pro rostoucí CDP. 

Na dolním grafu je vykreslena míra proložení pro každý přechod. Svislé čáry zobrazují hranice 

jednotlivých schodů. 
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Průběh tlaků Paw a Esp během klesajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.11 spolu s mírou 

proložení naměřených dat modelem vytvořeným z vypočtené přenosové funkce na daném 

přechodu. 

 

Obrázek č. 4.11: Na horním grafu jsou zobrazeny křivky tlaků Paw a Esp v průběhu 

experimentu. Na dolním grafu je vykreslena míra proložení pro každý přechod. Svislé čáry 

zobrazují hranice jednotlivých schodů. 
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Pro zjištění lineární korelace mezi signály CVP a Esp byl použit lineární korelační koeficient, 

jehož průběh byl následně graficky zobrazen zvlášť pro vzestupné a sestupné schody. 

Průběh tlaků CVP a Esp během stoupajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.12 spolu 

s průběhem míry korelace pro dané signály. 

 

Obrázek č. 4.12: Na horním grafu je zobrazena křivka ESP pro stoupající CDP. Na prostředním 

grafu je zobrazena křivka CVP pro stoupající CDP. Na dolním grafu je vykreslen průběh 

vypočítaného lineárního korelačního koeficientu mezi těmito signály. Svislé čáry zobrazují 

hranice jednotlivých schodů. 
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Průběh tlaků CVP a Esp během klesajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.13 spolu 

s průběhem míry korelace pro dané signály. 

 

Obrázek č. 4.13: Na horním grafu je zobrazena křivka ESP pro klesající CDP. Na prostředním 

grafu je zobrazena křivka CVP pro klesající CDP. Na dolním grafu je vykreslen průběh 

vypočítané míry korelace mezi těmito signály. Svislé čáry zobrazují hranice jednotlivých 

schodů. 
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Pro porovnání jednotlivých použitých metod slouží obrázky 4.14–17. 

Během stoupajícího CDP jsou zobrazeny průběhy jednotlivých metod. R2 proložení 

signálů  Paw–Esp modely, korelace signálů Paw–Esp a signálů Esp–CVP a míra proložení signálů 

Paw–Esp dynamickým modelem. 

 

Obrázek č. 4.14: Porovnání jednotlivých metod během stoupajícího CDP. Na horním grafu R2 

proložení signálů Paw–Esp lineárním modelem (modře) a polynomickým modelem (červeně). 

Na prostředním grafu je vidět míra korelace mezi signály Paw–Esp (modře) a mezi signály Esp–

CVP (červeně). Na dolním grafu je míra proložení dynamickým modelem při skokových 

změnách CDP pro signály Paw–Esp. 
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Během klesajícího CDP jsou zobrazeny průběhy jednotlivých metod. R2 proložení 

signálů  Paw–Esp modely, korelace signálů Paw–Esp a signálů Esp–CVP a míra proložení signálů 

Paw–Esp dynamickým modelem. 

 

Obrázek č. 4.15: Porovnání jednotlivých metod během klesajícího CDP. Na horním grafu R2 

proložení signálů Paw–Esp lineárním modelem (modře) a polynomickým modelem (červeně). 

Na prostředním grafu je vidět míra korelace mezi signály Paw–Esp (modře) a mezi signály Esp 

– CVP (červeně). Na dolním grafu je míra proložení dynamickým modelem při skokových 

změnách CDP pro signály Paw–Esp. 
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K porovnání průběhu korelačních koeficientů s dalším, nezávislým hemodynamickým 

parametrem, kterým je průtok karotidou, slouží obrázky č 4.16 a 4.17. 

Během stoupajícího CDP jsou na obrázku č. 4.16 zobrazeny průběhy míry korelace mezi 

signály Paw–Esp a Esp–CVP, společně s průběhem průtoku karotidou. 

 

Obrázek č. 4.16: Porovnání průběhu míry korelace s průběhem průtoku karotidou. Na horním 

grafu je zobrazen průběh míry korelace pro signály Paw–Esp (modře) a pro signály Esp–CVP 

(červeně). Na dolním grafu je vidět křivka průtoku karotidou během stoupajícího CDP. 
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Během klesajícího CDP jsou na obrázku č. 4.17 zobrazeny průběhy míry korelace mezi 

signály Paw–Esp a Esp–CVP, společně s průběhem průtoku karotidou. 

 

Obrázek č. 4.17: Porovnání průběhu míry korelace s průběhem průtoku karotidou. Na horním 

grafu je zobrazen průběh míry korelace pro signály Paw – Esp (modře) a pro signály Esp – CVP 

(červeně). Na dolním grafu je vidět křivka průtoku karotidou během klesajícího CDP. 
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4.3. Subjekt 59–model  ARDS 

Průběh tlaků Paw a Esp během klesajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.18 spolu 

s průběhem míry pro dané signály. 

 

Obrázek č. 4.18: Na horním obrázku jsou zobrazeny křivky tlaků Paw a Esp pro rostoucí CDP. 

Na dolním grafu je vykreslen průběh vypočítané míry korelace mezi těmito signály. Svislé čáry 

zobrazují hranice jednotlivých schodů. 
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Průběh tlaků Paw a Esp během stoupajícího CDP je zobrazen na obrázku 4.19 spolu 

s průběhem R2 pro proložení dat lineárním a polynomickým modelem. 

 

Obrázek č. 4.19: Na horním grafu jsou zobrazeny křivky tlaků Paw a Esp během rostoucího 

CDP. Na dolním obrázku je vykreslen průběh R2 pro oba modely, kde modrá reprezentuje 

lineární a červená křivka polynomický model. Svislé čáry zobrazují hranice jednotlivých 

schodů. 
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Průběh tlaků Paw a Esp během stoupajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.20 spolu 

s velikostí zesílení A vypočtené přenosové funkce na daném přechodu. 

 

Obrázek č. 4.20: Na horním grafu jsou zobrazeny křivky tlaků Paw a Esp pro rostoucí CDP. Na 

dolním obrázku jsou vykresleny velikosti zesílení A pro každý přechod. Svislé čáry zobrazují 

hranice jednotlivých schodů. 
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Průběh tlaků Paw a Esp během stoupajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.21 spolu 

s velikostí časové konstanty k vypočtené přenosové funkce na daném přechodu. 

 

Obrázek č. 4.21: Na horním grafu jsou zobrazeny křivky tlaků Paw a Esp pro rostoucí CDP. Na 

dolním obrázku jsou vykresleny velikosti časové konstanty k pro každý přechod. Svislé čáry 

zobrazují hranice jednotlivých schodů. 
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Průběh tlaků Paw a Esp během stoupajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.22 spolu 

s mírou proložení naměřených dat modelem vytvořeným z vypočtené přenosové funkce na 

daném přechodu. 

 

Obrázek č. 4.22: Na horním grafu jsou zobrazeny křivky tlaků Paw a Esp pro rostoucí CDP. Na 

dolním grafu je vykreslena míra proložení pro každý přechod. Svislé čáry zobrazují hranice 

jednotlivých schodů. 
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Průběh tlaků CVP a Esp během stoupajícího CDP je zobrazen na obrázku č. 4.23 spolu 

s průběhem míry korelace pro dané signály. 

 

Obrázek č. 4.23: Na horním grafu je zobrazena křivka ESP pro rostoucí CDP. Na prostředním 

grafu je zobrazena křivka CVP pro rostoucí CDP. Na dolním obrázku je vykreslen průběh 

vypočítané míry korelace mezi těmito signály. Svislé čáry zobrazují hranice jednotlivých 

schodů. 
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Během stoupajícího CDP jsou zobrazeny průběhy jednotlivých metod. R2 proložení 

signálů  Paw–Esp modely, korelace signálů Paw–Esp a signálů Esp–CVP a míra proložení signálů 

Paw–Esp dynamickým modelem. 

 

Obrázek č. 4.24: Porovnání jednotlivých metod během rostoucího CDP. Na horním grafu R2 

proložení signálů Paw–Esp lineárním modelem (modře) a polynomickým modelem (červeně). 

Na prostředním grafu je vidět míra korelace mezi signály Paw–Esp (modře) a mezi signály Esp–

CVP (červeně). Na dolním grafu je míra proložení dynamickým modelem při skokových 

změnách CDP pro signály Paw–Esp. 
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Během stoupajícího CDP jsou na obrázku č. 4.25 zobrazeny průběhy míry korelace mezi 

signály Paw–Esp a Esp–CVP, společně s průběhem průtoku karotidou. 

 

Obrázek č. 4.25: Porovnání průběhu míry korelace s průběhem průtoku karotidou. Na horním 

grafu je zobrazen průběh míry korelace pro signály Paw – Esp (modře) a pro signály Esp – CVP 

(červeně). Na dolním grafu je vidět křivka průtoku karotidou během rostoucího CDP. 
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5. Diskuze 
Při zkoumání závislosti mezi signály Paw a Esp byla zjištěna silná lineární závislost, která 

je definována korelačním koeficientem, jehož medián na zdravých subjektech během 

stoupajícího CDP se rovnal hodnotě 0,72 a pro klesající CDP byl korelační koeficient roven 0,94. 

Rozsah hodnot korelačního koeficientu byl pro stoupající CDP u zdravého subjektu 0,3–0,95, 

pro klesající CDP byl rozsah 0,51–0,97. Rozdíl korelačního koeficientu mezi stoupajícím a 

klesajícím CDP je pravděpodobně způsoben artefakty při měření, kterými bylo například 

dofouknutí esophageálního balónku, ty se u několika subjektů objevili právě při části 

experimentu, kdy bylo CDP zvyšováno. 

Pro popis nelinearit závislosti mezi signály Paw a Esp bylo použito proložení daty 

polynomickým modelem třetího stupně s domněnkou, že tento model bude závislost mezi 

danými signály popisovat lépe. Nicméně ani pomocí polynomického modelu se nepodařilo 

závislost mezi signály zhodnotit lépe než výpočtem korelačního koeficientu. R2 proložení dat 

polynomickým modelem měl hodnotu mediánu u zdravých subjektů pro rostoucí CDP rovnou 

0,63 a pro klesající CDP 0,89. Rozsah hodnot R2 pro stoupající CDP se pohyboval mezi 0,29–

0,92 a pro klesající CDP 0,36–0,95. Rozdíl mezi mediánem u stoupajícího a klesajícího CDP je 

pravděpodobně způsoben artefakty, které byly přítomny u několika signálů Esp při stoupajícím 

CDP. 

Poslední metodou pro zkoumání závislosti mezi signály Paw a Esp bylo prokládání 

dynamických změn signálu modelem přenosové funkce systému prvního řádu. Tato metoda 

obecně nedosahovala velké přesnosti. Hodnota mediánu pro úspěšnost proložení funkce daty 

byla pro zdravé subjekty a stoupající CDP rovna 25 % a pro klesající CDP 34 %. Rozsah míry 

proložení se pohyboval pro stoupající CDP mezi 5 % a 52 % a pro klesající CDP mezi 16 % a 55 

%. Různorodost výsledků byla pravděpodobně způsobena ručním nastavováním velikosti CDP 

při experimentu, to má za následek, že každá dynamická změna má jiný průběh, což mohlo 

vést ke snížení přesnosti modelu. 

Průběh korelačního koeficientu byl velmi podobný pro všechny měřené subjekty. 

V rámci experimentu bylo vidět, že na začátku experimentu korelační koeficient rostl a 

následně v některých místech měl korelační koeficient tendenci klesnout, jak je vidět například 

na obrázcích 4.2 a 4.3. Tento pokles by mohl odrážet nelineární změny v signálu Esp, které 
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mohly způsobit změny v hemodynamice subjektu. Tuto domněnku podporuje fakt, že 

vypočítaný korelační koeficient mezi signálem Esp a hemodynamickým signálem CVP (Central 

Venous Pressure) má velmi podobný průběh v rámci měnícího se Paw, jak je vidět na obrázcích 

4.16 a 4.17. 

Zkoumáním korelačního koeficientu mezi Esp a hemodynamickým parametrem CVP 

byla zjištěna nezanedbatelné lineární závislost, která u zdravého subjektu číselně nabývala 

hodnota mediánu 0,53 při stoupajícím CDP a 0,84 při klesajícím CDP. Rozsah hodnot 

korelačního koeficientu se pohyboval v rozmezí 0,31 – 0,76 pro rostoucí CDP a v rozmezí  

0,56 – 0,89 pro klesající CDP. Rozdíly mezi těmito koeficienty mohou být způsobeny artefakty 

již zmíněnými výše. 

Pomocí použitých metod výpočtu korelačních koeficientů, prokládání dat 

polynomickým modelem, analýzy dynamických změn a grafické metody byla provedena 

lokalizace optimálního CDP, při kterém začíná mít CDP nezanedbatelný vliv na hemodynamiku 

subjektu. Velikosti hraničního CDP se u všech použitých metod a většiny měřených subjektů 

nelišily o více než velikost jednoho schodu (±0,2 kPa) a to včetně metody grafického určení 

hraničního CDP pomocí zřetelných změn v signálu průtoku karotidou. Toto zjištění podporuje 

domněnku, že Esp by mohl být vhodný parametr k určení hraničního CDP při použití HFOV, jak 

tomu je u konvenční ventilace, kde se pomocí Esp nastavuje velikost PEEP, který je analogií 

CDP [5]. 

Srovnáním zdravých subjektů a subjektů po mýdlové laváži bylo zřetelně vidět, že u 

zdravých subjektů se velikost korelačního koeficientu drží stále v kladných hodnotách, zatímco 

pro subjekty podrobené plicní laváži byl typický průběh skrze nulovou hodnotu a následný růst 

do záporných hodnot, jak je vidět na obrázku 4.18.  

V práci byly též srovnány hodnoty nalezených hraničních tlaků pro zdravé subjekty a 

příslušné subjekty ARDS. Srovnání je vidět na obrázku 4.1, kde je vidět rozdíl mezi jednotlivými 

skupinami. Skupina zdravých subjektů má obecně nižší hodnoty hraničního CDP než skupina 

subjektů podrobených plicní laváži a to pro všechny použité metody detekce hraničního CDP. 

To je způsobeno tím, že subjekty s ARDS mají menší poddajnost plic a tím zvýšenou toleranci 

pro vyšší hodnoty CDP. 
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Správnost použitých metod se dá potvrdit jejich podobnými průběhy během měnícího 

se CDP. Jako nejspolehlivější metoda se projevila korelace mezi signály, která u většiny 

subjektů dosahuje nejvyšších hodnot. Proložení polynomickým modelem dosahovalo 

podobných výsledků jako lineární korelace, dá se proto říci, že závislost je především lineární. 

Prokládání dynamických změn signálu modelem přenosové funkce systému prvního řádu bylo 

pravděpodobně silně ovlivněno ručním nastavováním CDP a z toho plynoucí snížení přesnosti 

metody. Schopnost detekce optimálního CDP jednotlivých metod bylo srovnáno pomocí 

Friedmanova testu na hladině významnosti 5 %. Pro zdravé subjekty při stoupajícím CDP dle 

testu vyšlo, že mezi hodnotami CDP identifikovanými jednotlivými metodami je statisticky 

významný rozdíl, což bylo pravděpodobně způsobeno již zmíněnými artefakty v signálu Esp. 

Pro zdravé subjekty a klesající CDP podle testu vyšlo, že mezi metodami není žádný statisticky 

významný rozdíl. Pro subjekty ARDS dle testu vyšlo, že mezi metodami taktéž není žádný 

statisticky významný rozdíl. Dalším faktorem, který mohl ovlivnit přesnost použitých metod, 

byl průběh samotného algoritmu. Nastavení některých parametrů, jako například délka okna, 

mohlo mít nezanedbatelný vliv na vypočtené hodnoty. 

Jako zkoumané hemodynamické parametry byly vybrán CVP a průtok karotidou. To 

z důvodu, že tyto signály byly měřeny bez jakýchkoli výpadků nebo artefaktů napříč všemi 

zkoumanými subjekty. CVP bylo vybráno pro data k výpočtům a průtok karotidou byl vybrán 

pro metodu grafického určení místa optimálního nastavení CDP, díky jeho výraznějším 

změnám při měnícím se CDP. Jako optimální nastavení CDP byl brán takový bod, od kterého 

se začaly nepříznivě měnit hemodynamické parametry. 

Celkem bylo naměřeno 13 subjektů, na kterých probíhalo měření Esp při měnícím se 

CDP. Z těchto 13 bylo vybráno 8 subjektů, kde bylo správně naměřen průběh Esp. Ostatní 

subjekty museli být vyřazeny z důvodu příliš velkých artefaktů způsobených především úniky 

esophageálního balónku nebo výpadku měřícího zařízení. Z těchto 8 byli k dispozici data ze 7 

sérií zdravých modelů a 9 sérií modelů ARDS. U zdravých subjektů bylo u 2 signálů v rámci 

měření provedeno dofouknutí esophageálního balónku, což vedlo ke zkreslení některých dat. 

U subjektů ARDS se muselo upustit od analýzy průběhů během klesajícího CDP, jelikož 7 z nich 

obsahovalo buď artefakty, nebo bylo měření předčasně přerušeno kvůli nežádoucímu stavu 

subjektu. Pro budoucí studie by bylo vhodné snažit se eliminovat artefakty při měření Esp a 

prozkoumat další hemodynamické parametry jako například srdeční výdej. 
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6. Závěr 

V rámci experimentu bylo naměřeno celkem 13 subjektů, ale ke zpracování bylo 

vhodných pouze 8. Ostatní subjekty musely být vyřazeny z důvodu velkých artefaktů při 

měření nebo výpadkům měřícího zařízení. U subjektů po plicní laváži bylo upuštěno od 

analýzy dat při klesajícím CDP z důvodů nedostatku dobře naměřených subjektů. 

V rámci diplomové práce byla zpracovávána data z animálních experimentů. Získaná data 

z animálních experimentů byla zpracována v prostředí programu Matlab, kde byla nejdříve 

synchronizována, jelikož pocházela z různých měřících systémů. Následně byla data 

filtrována pomocí dolnopropustních filtrů typu mediánový filtr a klouzavý průměr. Poté 

probíhala analýza těchto dat.  

Analýza spočívala v určení hranic jednotlivých schodů CDP. Poté bylo naprogramováno 

klouzavé okno, ve kterém probíhaly výpočty pomocí dvou různých metod, kterými bylo 

zjišťování lineární korelace a prokládání dat lineárním a polynomickým modelem pro 

závislost signálů Paw a Esp. Zkoumána byla i závislost signálů Paw a Esp během dynamických 

změn CDP pomocí prokládání dat modelem přenosové funkce systému prvního řádu. Dále 

byla zkoumána závislost mezi signálem Esp a CVP, ta byla zjišťována pomocí lineární korelace 

mezi signály ve zmíněném klouzavém okně. Bylo zjištěno, že průběhy míry korelace a 

průběhy R2 při prokládání dat, při měnícím se CDP, jsou velmi podobné, jak je vidět na 

obrázcích č. 4.14, 4.15 a 4.24. 

Bylo zjištěno, že korelační koeficient mezi Paw a Esp se u většiny zdravých subjektů 

pohybuje mezi 0,7 a 0,9 a u subjektů po plicní laváži okolo 0,6, což svědčí o jejich lineární 

závislosti. Co se týče vztahu mezi Esp a hemodynamickým parametrem CVP, tak jejich 

vzájemná korelace je určená korelačním koeficientem, který se pohyboval okolo hodnoty 

0,6. 

Pomocí použitých metod byly nalezeny potencionální místa nastavení CDP, kdy velikost 

CDP začíná mít vliv na parametry hemodynamiky subjektu. Tato místa byla určena na základě 

nelineárních změn závislostí signálů, to se projevovalo poklesem parametrů jednotlivých 

metod charakterizujících lineární závislost signálů. Nalezená místa se příliš nelišila od použité 

grafické metody lokalizace optimálního CDP pomocí měnícího se průběhu průtoku karotidou, 

jak je vidět v tabulkách č. 4.4, 4.5 a 4.6. Pro vyšetření statistické významnosti jestli se 
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nalezená místa pro různé metody liší, byl použit Freinmanův test. Freinmanův test ukázal, že 

pro stoupající CDP u zdravých subjektů se metody statisticky významně liší, což bylo 

pravděpodobně způsoben artefakty v signálu Esp. Pro klesající CDP u zdravých subjektů a 

stoupající CDP subjektů ARDS nebyl mezi použitými metodami statisticky významný rozdíl. 

 Esophageální tlak je v klinické praxi běžně používaný ukazatel pro správné pochopení 

a vyhodnocení umělé plicní ventilace [6]. U konvenční umělé plicní ventilace se běžně 

používá k nastavení správné velikosti hodnoty PEEP. Správným nastavením velikosti PEEP je 

zajištěna lepší oxygenace pacienta a zároveň chrání plíce před kolabováním a následným 

vznikem VILI [3, 4, 5]. U HFOV je nastavováno CDP, které je analogií PEEP. Zvyšování CDP 

však může mít negativní vliv na hemodynamické parametry, proto je důležité nastavit 

správnou velikost CDP, tak aby byla zajištěna maximální oxygenace pacienta a zároveň nebyl 

utiskován kardiovaskulární systém [1, 2]. Z této práce vyplývá, že esophageální tlak by mohl 

být vhodným parametrem k optimalizaci nastavení CDP při HFOV. K potvrzení této hypotézy 

je však potřeba dalších studií zabývajících se touto problematikou.  
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8. Přílohy 

Příloha A: vyjádření odborné komise 
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Příloha B: protokol animálního experimentu 

 

 

Animal Experiment Protocol 

 

Date:  Protocol Leader: 
 

 

Animal No.:  Ventilation Leader 
 

 

Animal Age:  Medication Leader 
 

 

Animal Weight:    

 

Responsibilities 

 Protocol Leader: 

o Lead protocol, manage all experiment preparation issues 

o  Record all events during experiment 
o Warn all collaborator to check their issue (Arduan, Data Collecting, etc.) 

 Ventilation Leader 

o Lead ventilation 

o Checking technical stuff – Data collecting, Datex running 
o Report all events to Protocol Leader 

 Medication Leader 

o Ensure and Check continuous drug delivery (Ringer, Arduan, Propofol, etc.) 

o Record all events to TouchScreen 

o Report all events to Protocol Leader 

 

Notes: 
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Parameters 

Datex CDI Nihon Kohden 

CO2 

O2 
P1 – CDP 

Pleth 

 
 

BE  

CO2 
HCO3 

K 

O2 
TEMP 

cSO2 

pH 

BP_AO 

BP_ART  
BP_CVP  

BP_FEM  – CDP 

BP_ICP  
BP_PAP  

CO2  

ECG_AVF  

ECG_AVL  
ECG_AVR  

ECG_I  

ECG_II  
ECG_III  

RESP  

48976 
49056 

 

LabChart iMon 

LabChart_AW_Press 
LabChart_HR_P2 

LabChart_Press_ref 

LabChart_Vig1_SpO2 

LabChart_Airway_Pressure 
LabChart_PV_Mag 

LabChart_RPM_RV 

LabChart_Vig2_CCO 
LabChart_CAR_AVG_FLOW 

LabChart_PV_Phase  

LabChart_RV_EGM_index  

LabChart_Volc_APV  
LabChart_CO_PV  

LabChart_PV_Press2  

LabChart_SV_PV  

LabChart_Volc_IPV   
 LabChart_ECG_ref 

LabChart_PV_Press_LV 

LabChart_TS2_Flow_R 
LabChart_ECMO_FLow 

LabChart_PV_Volume 

LabChart_TS_Flow_Pump 

CDP (Paw) 
Pes 

Pab 

 

Notes: 
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Experiment Protocol 

  Check all system are running and collecting data 

 iMon – (Pes, Pab,CDP) 

 Datex – data files are increasing their size in folder (notebook) 

 Nihon Kohden – On all computer screens data are running 

 ASTRUP – is calibrated and prepared Astrup 

 CDI – is calibrated and prepared, measure 

 EIT – signal quality is good and system is prepared to collect data 

 CDP is distributed to Datex, Nihon and iMon 

 
All system have to be ready at least 1.5 hour before connecting to oscillator! Due to monitors 

zeroing.  

  Synchronize time for all devices  

  Inform all present persons to REPORT all interventions! – Report TIME and WHAT 

 Drugs delivery 

 Flushing the blood pressure measuring cells 

 Changing ventilation parameters 

 … 

  Pig is prepared, on CV, relaxed 

  

  Prepare oscillator SensorMedics with humidifier, make sure that compressors and freezing trap 
(dryer) is connected and running; connect valve up; prepare, calibrate and plug florian sensor in. 

Connection of patient circuit is: ventilator – y-piece – valve (EIT experiments) – flow sensor – 

endotracheal tube – pig 

 

  Check all systems again and start collecting all data 

  Connect pig to oscillator and start Stabilization Stage 

 Should be necessary to make recruitment maneuver  

 I:E = 1:1, CDP = 18 cmH2O, VT = 2.5 mL/kg and titrate 

to reach normocapnia (40 mmHg ± 3mmHg). 

Time: 

  After stabilization stage cca 45 min, could be started Experiment Stage 

 

 

 Check During Experiment: 

 Nihon Kohden Data, CDI (computer, data are running) 

 Datex Data (Sample Line Blocked on high CDP, Data are running on computer) 

 iMon (computer, source file is getting bigger) 

 

 ARDUAN (bolus every 45 min) 

 Ringer Solution, Propofol, Morfin, Urine (under table) 
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Start of Experiment 

 
Time: 

  CDP value on which was reached normocapnia becomes Base Line CDP 
 

Base Line CDP: 

  Synchronization CDI and CDP (repeat before each stage!) 

 Prepare syringe with Bicarbonat 

 Stop ventilator oscillations and in same time inject Bicarbonat in front of CDI sensor 

 Start ventilator Oscillations 

 REPORT time of synchronization to Protocol Leader 

  Start to increasing of CDP 

 Every 10 minutes increase CDP by 2 cmH2O step 

 Make blood gases analysis on the end of every step 

 DON’T forget ARDUAN (bolus every 45 min) 

 DON’T flush blood pressure sensors, only in case of necessity (REPORT) 

 

  If you supposed to be close to critical high CDP  

 Prepare to decreasing part  

  Start to decreasing of CDP 

 Every 10 minutes decrease CDP by 2 cmH2O step 

 Make blood gases analysis on the end of every step 

 DON’T forget ARDUAN (bolus every 45 min) 

 DON’T flush blood pressure sensors, only in case of necessity (REPORT) 

  Slowly return to Base Line CDP, stabilize model and Finish Stage 
 

Time: 

 

 

 Check During Experiment: 

 Nihon Kohden Data, CDI (computer, data are running) 

 Datex Data (Sample Line Blocked on high CDP, Data are running on computer) 

 iMon (computer, source file is getting bigger) 

 

 ARDUAN (bolus every 45 min) 

 Ringer Solution, Propofol, Morfin, Urine (under table) 
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Notes: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


