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ABSTRAKT 

 

Zařízení pro experimentální výzkum metod nízkoenergetické prostorové defibrilace 

Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat zařízení kardioverteru/defibrilátoru 

vhodné pro další výzkum metod prostorové defibrilace a metody LEAP (low-energy 

antifibrillation pacing) v laboratořích Fyziologického ústavu 1.Lf UK 

V úvodní části práce je popsána elektrická aktivita srdce a některé arytmie. Součástí 

práce je popis metod prostorové defibrilace a metody LEAP. Popis realizace a návrhu 

zařízení je rozdělen na dvě funkční části, blok stimulační a blok pro měření 

mezielektrodové impedance. Popis realizace obsahuje popis všech funkčních částí 

zařízení, jejich zapojení a funkci. Obě části obsahují popis dosažených vlastností zařízení.  

Klíčová slova 

Defibrilace, kardioverze, LEAP, prostorová defibrilace, mezielektrodová impedance, 

spínaný regulátor proudu, H-můstek. 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Device for experimental research on low energy spatial defibrillation  

The goal of this thesis is to design and implement device for further research on 

spatial defibrillation methods and LEAP methods (low-energy antifibrillation pacing). 

In the first part of the thesis, the electrical activity of the heart and some arrhythmias 

are placed. Part of the thesis is a description of spatial defibrillation methods and LEAP 

methods. The description of the implementation and design of the device is divided into 

two functional parts, a block of stimulation and a block for the measurement of the 

average electrode impedance. The implementation description contains a description of 

all functional parts of the equipment, their connection and function. Both parts contain a 

description of the properties of the device. 

Keywords 

Defibrillation, cardioverting, LEAP, spatial defibrillation, metered-electrode 

impedance, switched current regulator, H-bridge.
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Seznam symbolů a zkratek 

Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

Q - Faktor kvality filtru (podíl střední frekvence k šířce pásma 

v rovině zesílení signálu -3 dB) 

G V/V Napěťové zesílení 

Xz Ω Vnitřní impedance zdroje měřícího signálu 

Im µA Měřicí proud 

Vrm mV Napětí na měřeném objektu 

Rm Ω Impedance měřeného objektu 

Uout V Výstupní napětí modulu pro měření impedance 

Rp Ω Vypočtená impedance měřeného objektu z Uout 

δ(x) - Absolutní chyba 

ξ(x) - Relativní chyba 

E J Energie 

AD(dex) - Hodnota AD převodníku d dekadické formě čisla 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

LEAP Low energy antifibrilation pacing 

ATP Adenosintrifosfát 

SA Sinoatriální, ve smyslu sinoatriální uzel 

AV Atrioventrikulární, ve smyslu atrioventrikulární uzel 

EKG Elektrokardiogram 

AF Atriální fibrilace 

DPS Deska plošných spojů 

H Logická hodnota 1 

L Logická hodnota 0 

NAND Negovaný logický součinu (Shefferova funkce) 

LED Světlo emitující dioda 

SSR Solid state relay – polovodičové relé 

GUI Grafic user interface – grafické uživatelské rozhraní 

BSPM Body surface potencial maping – mapování povrchových potenciálů těla 

LSD Least significant digit – poslední nejméně významná číslice 
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1 Úvod 

Od první defibrilace v roce 1947, kdy chirurg Claude Beck pomocí střídavého 

proudu úspěšně přerušil fibrilaci komor 14 letého chlapce, se defibrilátory staly nedílnou 

součástí akutní péče a jsou symbolem moderní medicíny. [1] Léčbu prováděnou pomocí 

defibrilátorů můžeme rozdělit na defibrilaci a kardioverzi. Defibrilace je zpravidla 

urgentní výkon a má za cíl přerušit maligní arytmii (zejména fibrilaci komor, flutter 

komor a další hemodynamicky významné arytmie) v co nejkratším čase od jejího vzniku 

a nastolit sinusový rytmus. Elektrická kardioverze je metoda, která má za cíl obnovit 

fyziologický srdeční rytmus u pacientů s arytmiemi, které akutně neohrožují jejich život 

(zpravidla fibrilace síní, flutter síní, také hemodynamicky nevýznamná komorová 

tachykardie).  

Vysoké energie defibrilačních pulzů mohou způsobovat poškození srdeční tkáně 

nebo tkáně v okolí srdce. V posledních letech byly publikovány metody umožňující 

snížení velikosti energie potřebné pro defibrilaci. Jednou z metod je metoda LEAP (low 

energy antifibrilation pacing) publikovaná v roce 2011, tato experimentální metoda je 

navržena k ukončení síňové fibrilace pomocí sledu až pěti bifázických pulzu. Tyto pulzy 

mají nízkou energii a jejich frekvence je blízká dominantní frekvenci fibrilace síní. [2] 

Druhou metodou, která umožnuje snížení energie aplikovaného výboje, je více směrová 

stimulace (Rapidly switching multidirectional defibrilation). Tato metoda byla 

publikovaná v roce 2014, aplikuje sekvenci tří pulzů podaných v rychlém sledu mezi 

třemi páry elektrod tak, že každý pár elektrod vede výboj přes srdce v jiném směru v jedné 

rovině. [3] Další zajímavou metodou, která může vést k snížení potřebné energie pro 

defibrilaci je aplikace velmi krátkého (300 ns), vysokonapěťového (0,3 až 3 kV) pulsu. 

Tato metoda byla publikována v roce 2017. [4] 

Tato práce se zabývá návrhem a realizací takového přístroje 

(kartioverteru/defibrilátoru), který by mohl sloužit dalšímu výzkumu metod defibrilace a 

kardioverze, zejména ve smyslu prvních dvou výše zmíněných metod, které by mohly 

vést k snížení potřebné energie pro úspěšnou kardioverzi nebo defibrilaci. Snížení energie 

potřebné pro úspěšnou defibrilaci by mohlo snížit nároky na zdroj energie kartioverterů 

a defibrilátorů určených pro implantaci a tím umožnit jejich delší životnost nebo další 

miniaturizaci zařízení. Zároveň by nižší energie defibrilace mohla snížit riziko poškození 

srdeční tkáně a okolních tkání při defibrilaci. 
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2 Funkční anatomie srdce 

Srdce je dutý svalový orgán, který plní čerpací funkci v kardiovaskulárním systému. 

Srdce je velké asi jako pěst jedince, kterému náleží, a jeho hmotnost se pohybuje mezi 

270 až 320 g. Čerpací funkce srdce je zajištěna pravidelným střídáním jeho kontrakce 

(systoly) a jeho ochabování (diastoly). Tvar srdce je podobný kuželu, jehož základna 

naléhá na bránici a hrot směřuje dopředu dolů a doleva. Srdce se nachází v mediastinu 

uloženo za hrudní kostí (sternem) a je uzavřeno v osrdečníku (perikardem). Uvnitř srdce 

jsou čtyři dutiny. Pravá předsíň (atrium dextrum), do které vstupují dolní a horní dutá 

žíla, které přivádí krev z těla. Pravá komora (ventriculus dexter), která vypuzuje krev ze 

srdce do malého, takzvaného plicního oběhu, skrz kmen plicnice. Levá předsíň (atrium 

sinistrum), do které se navrací krev z malého krevního oběhu pomocí dvou levých a dvou 

pravých plicních žil. Levá komora (ventriculus sinister), z které vychází srdečnice (aorta) 

do velkého (tělního) oběhu. 

Srdeční stěny jsou tvořeny srdeční nitroblánou (endocardium), srdeční svalovinou 

(myocardium) a osrdečníkem (pericardium). Srdeční svalovina je specializovaným typem 

svaloviny, složená ze srdečních buněk (kardiomyocytů). Svalovinu srdce můžeme 

rozdělit na dva typy, pracovní myokard a myokard převodního systému. [5] [6] 

2.1 Kardiomyocyty 

Základní vlastností srdečních svalových buněk je, jako u všech vzrušivých tkání, 

schopnost depolarizace a repolarizace buněčných membrán. Buňky srdeční svaloviny 

můžeme rozdělit podle typu akčního na buňky s rychlou depolarizací, mezi které se řadí 

buňky pracovního myokardu a buňky s pomalou depolarizací, mezi které se řadí zejména 

buňky převodního systému. [7] 

Pracovní buňky srdeční svaloviny se vyznačují akčním potenciálem s rychlou 

depolarizací. Při adekvátním podráždění buňky (nad prahovou úroveň) dojde k vyvolání 

akčního potenciálu, tedy k depolarizaci, která se rychle rozvíjí, tato fáze trvá asi 2 ms. 

Tato úvodní fáze je spojena s otevřením napěťově řízených Na+ kanálů, kterými proudí 

ionty Na+ ve směru koncentračního gradientu do buňky. 

Změna potenciálu způsobena změnou koncentrace sodných iontů způsobí uzavření 

napěťově řízených kanálů pro Na+ a způsobí částečnou repolarizaci. Potenciál se 

přibližuje 0 mV. 

Pokles membránového potenciálu k hodnotě 0 mV způsobuje otevření Ca2+ kanálů, 

díky čemuž ve směru svého koncentračního gradientu vstupuje do buňky Ca2+. Proudění 

vápenatého kationtu vyrovnává proudění K+ kationtů ven z buňky skrze elektricky 

ovládané kanály, a tím udržuje rovnováhu ve fázi plató po dobu přibližně 200 až 300 ms. 



 

13 

 

Postupný pokles membránového napětí ve fázi plató nakonec způsobí uzavření Ca2+ 

kanálů, které způsobí další pokles membránového napětí a ustálený proud draselných 

iontů ven z buňky obnoví klidové napětí na membráně buňky. Průběh akčního potenciálu 

takových buněk je vyobrazen na obr. 1. 

O další udržení stabilní koncentrace sodíkových a draslíkových iontů se stará 

sodno-draselná pumpa, která čerpá sodíkové ionty ven z buňky a draselné dovnitř buňky. 

Tento jev probíhá proti koncentračním gradientům a je pro jeho uskutečnění 

spotřebovávána energie, ve formě ATP (Adenosintrifosfát). 

Buňky převodního srdečního systému s pomalou depolarizací, někdy také zvané 

pacemakerové buňky, se vyznačují méně negativním a nestálým membránovým 

potenciálem. Pacemakerové buňky mají své klidové napětí, které v důsledku toku Na+ 

iontů do buňky pomalu stoupá, tomuto jevu se říká pacemakerový potenciál, nebo také 

diastolická depolarizace. Při růstu tohoto prepotenciálu dochází k otevření Ca2+ kanálů a 

proud Ca2+ iontů urychluje spontánní diastolickou depolarizaci až do vzniku akčního 

potenciálu. Během plató fáze postupně klesá proud Ca2+ do buňky a zároveň se otvírají 

draselné kanály. Ve fázi repolarizace proud K+ postupně klesá, až se úplně zastaví ve fázi 

spontánní depolarizace, což umožní opětovný růst membránového potenciálu. 

Průběh akčního potenciálu pacemakerových buněk je vyobrazen na obr. 2, společně 

s vyobrazením toků jednotlivých iontů v průběhu akčního potenciálu. 

Obr. 1: Průběh akčního potenciálu srdečních buněk s rychlou odezvou, který je typický pro pracovní 

myokard. S průběhem membránového potenciálu jsou vyobrazeny také toky jednotlivých iontů. [41] 
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Vzrušivost srdeční buňky je během akčního potenciálu značně omezená. Teprve po 

skončení jednoho akčního potenciálu můžeme vyvolat nový akční potenciál podmětem 

prahové intenzity. [7] 

  

Obr. 2: Průběh akčního potenciálu srdečních buněk s pomalou odezvou, který je typický pro 

pacemakerové buňky. S průběhem membránového potenciálu jsou vyobrazeny také toky 

jednotlivých iontů. [41] 
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2.2 Srdeční automacie 

Srdeční automacie je zajištěna díky buňkám myokardu převodního systému. Jedná 

se o specializovanou svalovou tkáň schopnou tvořit a vést vzruchy. 

 Převodní systém srdeční, vyobrazený v obr. 3, se skládá ze sinoatriálního uzlu (SA), 

atrioventrikulárního uzlu (AV), které se nachází ve stěně pravé síně. Dále jej tvoří 

Hisův svazek, také zvaný předsíňo-komorový, který elektricky spojuje síně a komory. 

Hisův svazek se dále větví na dvě Tawarova raménka, která se rozbíhají pod endokard 

komor a dále se rozpadají na síť Purkyňových vláken. Vlákna končí u svaloviny komor a 

papilárních svalů. [5] 

Převodní systém srdeční zajišťuje vytvoření impulzu v SA uzlu a jeho šíření celým 

myokardem, které vede ke kontrakci (systole). Primární rytmická aktivita vzniká 

v SA uzlu. Převedení impulsu do pravé komory a dále raménky až na Purkyňova vlákna 

dosahuje zpoždění asi 0,006 s. Uspořádání převodního systému tak zabezpečuje určité 

zpoždění v rozvodu vzruchů myokardem, a to má za následek postupnou aktivaci 

svaloviny předsíní a komor. [6] 

V obr. 3 jsou vyobrazeny také struktury mezi sinoatriálním uzlem a 

atrioventrikulárním uzlem, internodální síňové spoje. Tyto struktury jsou vyobrazením 

preferenčních drah, které zajišťují šíření vzruchu z SA uzlu na myokard síní a do AV 

uzlu. Preferenční dráhy mají vyšší rychlost šíření vzruchu (asi 1,5 ms-1) proti pracovnímu 

myokardu síní (asi 1 ms-1). Mimo fyziologických preferenčních drah se mohou 

vyskytnout také spoje, které obchází AV uzel a vedou rychlé vzruchy přímo do svaloviny 

komor, takto vedené vzruchy mohou být příčinou vzniku arytmií. [5] 

Obr. 3: Převodní systém srdeční. 1) Sinoatriální uzel, 2) Atrioventrikulární uzel, 3) Hisův 

svazek, 4) Přední svazek levého Tawarova raménka, 5) Zadní svazek levého Tawarova 

raménka, 6) Pravé Tawarova raménko, 7) Purkyňova vlákna [41] 
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Síňový a komorový myokard jsou funkční syncytium, buňky nejsou navzájem 

izolované, ale jsou propojené prostřednictvím gap junction (mezerového spoje). Podnět, 

který vznikne v síních nebo komorách, vždy vyvolá úplnou kontrakci obou síní a komor 

(tzv.: „zákon vše, nebo nic“). [6] 

2.3 Záznam elektrické aktivity srdce 

Při šíření akčního potenciálu svalovinou srdce vznikají na rozhraní potenciálů lokální 

elektrické proudy, v důsledku těchto proudů vzniká lokální elektromagnetické pole. Díky 

dobré vodivosti tělních tekutin se tělo chová jako objemový vodič, proto je možné snímat 

změny srdečních potenciálů také z povrchu těla. Tyto změny napětí jsou algebraickým 

součtem napětí akčních potenciálů šířících se myokardem. Záznam těchto napěťových 

změn během srdečního cyklu se označuje jako elektrokardiogram (EKG). [8] 

Elektrokardiogram je časový záznam šíření depolarizace myokardem vzhledem 

k rovině, ve které jsou umístěny snímací elektrody ve vztahu k srdci. Rozlišujeme 

bipolární a unipolární zapojení svodů.  

Einthovenovy standartní bipolární svody jsou tři. Tyto svody (I, II, III) tvoří takzvaný 

Einthovenův trojúhelník, v těžišti tohoto pomyslného trojúhelníku leží srdce, a jeho 

vrcholy jsou tvořeny elektrodami umístěnými na levé horní končetině, pravé horní 

končetině a levé dolní končetině. Jeden svod vždy tvoří dvě elektrody, s předem určenou 

polaritou, jejichž rozdíl potenciálů je zaznamenáván. Zapojení svodů ilustruje obr  4.  

Obr  4: Vyobrazení svodů EKG. 

(převzato z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Einthoven.png)  

Vektorový součet amplitud bipolárních končetinových svodů je roven nule, tento jev 

se někdy nazývá také Einthovenův zákon. Uvedený poznatek platí obecně pro objemové 

vodiče se zdrojem proudu. Toho jevu je využito při zapojení Wilsonovy svorky, ta díky 

http://www.wikiskripta.eu/images/5/53/Einthoven.png
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svému zapojení udržuje neutrální potenciál. Měříme-li aktivní elektrodou rozdíl proti 

potenciálu na Wilsonově svorce, získáváme tím unipolární svod. Zpravidla používané 

jsou hrudní svody V1 až V6, mimo ně lze také zaznamenat unipolární končetinové svody 

VR, VL a VF. Unipolární končetinové svody jsou v praxi často nahrazeny záznamem 

zesílených Goldbergových semi-unipolárních končetinových svodů aVR, aVL a aVF, 

které získáme odpojením aktivní elektrody od Wilsonovy svorky a měřením potenciálu 

mezi touto elektrodou a zbylým párem. [9] 

Výstupem EKG vyšetření jsou křivky, které zobrazují časový záznam amplitud 

potenciálů jednotlivých svodů. Změny na EKG křivce se označují jako vlny, intervaly, 

případně komplexy nebo kmity. Fyziologické EKG má typický tvar, který odpovídá 

fázím srdečního cyklu. Vznik EKG křivky typického tvaru je na obr. 5. 

Obr. 5: Vznik EKG křivky a postup akčního potenciálu myokardu.  

V obr. 5 je zobrazeno, jak se z jednotlivých akčních potenciálů skládá EKG křivka. 

Tvar křivky vyobrazený na obrázku je nejvíce blízký bipolárnímu svodu II, který je 

přibližně rovnoběžný se srdeční osou. Ve vyobrazené křivce můžeme pozorovat: P vlnu, 
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která je obrazem akčních potenciálů SA a AV uzlu společně s depolarizací síní, za P vlnou 

následuje QRS komplex, který je obrazem depolarizace komor. QRS komplex se skládá 

z několika kmitů, které prezentují šíření akčního potenciálu myokardem komor, mezi P 

vlnou a Q kmitem je interval PQ, který prezentuje dobu vedení akčního potenciálu AV 

uzlem. Za QRS komplexem následuje ST úsek, který odpovídá plató fázi, po tomto úseku 

následuje T vlna, která odpovídá repolarizaci komor. [10] [6] 

Přístroj určený pro záznam elektrokardiogramu je elektrokardiograf.  

2.4 Srdeční arytmie 
Nesprávná funkce převodního systému srdečního může vést ke vzniku arytmie. Tyto 

arytmie můžeme rozlišit podle jejich patogenetického mechanismu na poruchy tvorby 

vzruchu, poruchy vedení vzruchu a poruchy šíření depolarizační vlny. Můžeme je také 

rozdělit podle jejich místa vzniku na supraventrikulární, které vznikají v oblasti síní a na 

ventrikulární, které vznikají v oblasti AV uzlu nebo v oblasti komor. Srdeční arytmie mají 

charakteristický klinický projev jako bradykardie, nebo tachykardie. Přehled vybraných 

arytmií je v následující tabulce (Tabulka 1) [8] 

Tabulka 1 Přehled arytmii 

Místo vzniku 
Klinický projev 

Bradykardie Tachykardie 

SA uzel 

Sinusová bradykardie, 

Syndrom chorého sinu, 

Uniklé rytmy 

Sinusová tachykardie 

Síně  

Extrasystoly, Flutter, 

Fibrilace, Paroxysmální 

superventrikulární 

tachykardie, Multifokální 

síňová tachykardie 

AV uzel Převodní blokády 

Paroxysmální 

superventrikulární 

tachykardie 

Komorový systém, 

komory 

 Extrasystoly, Tachykardie, 

Flutter, Fibrilace, „Torsade 

de pointes“ 
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 Atriální fibrilace 

Fibrilace síní je nejčastější srdeční arytmií a její výskyt v populaci narůstá. [11] 

Atriální fibrilace, je arytmií s tachykardickým projevem. Jedná se o chaotické šíření 

depolarizace myokardem síní bez zřejmého pacemakeru. Tento chaotický pohyb vede ke 

ztrátě čerpací funkce v postiženém oddílu. Neorganizované kontrakce myokardu síní 

vedou k tomu, že krev ze síní není v konečné fázi diastoly tlačena do komor. 

Nedostatečné plnění komor vede ke snížení minutového srdečního objemu. 

Příznaky AF (atriální fibrilace) jsou dušnost, stenokardie (svíravá bolest za sternem, 

které může iradiovat až do končetin, krku, mezi lopatky, nebo k dolní čelisti), palpitace 

(pacientovi nepříjemné bušení srdce bez zjevného důvodu) a presynkopa (pocit na 

omdlení). Většina příznaků je důsledkem sníženého minutového objemu srdečního. [12] 

Diagnostika pomocí EKG 

Projevy AF jsou dobře diagnostikovatelné pomocí EKG vyšetření. Typickým 

projevem AF je chybějící P-vlna v důsledku nesynchronní kontrakce myokardu síní. 

Nahrazuje jí velké množství vzruchů, které během AF vzniká v síňovém myokardu, ty se 

na EKG projeví jako F-vlny (fibrilační vlny) s frekvencí asi 300 až 600 min-1, nebo pouze 

jako isolinie. Na AV uzel přichází velké množství vzruchů, ten blokuje převod většiny 

síňových stahů na komory, a tím brání jejich vyčerpání a vzniku fibrilace komor. 

Frekvence stahů komor je zpravidla 80 až 180 stahů za minutu. Na komory přecházejí 

díky principu „vše, nebo nic“ pouze nad prahové vzruchy, takové vzruchy při AF 

nepřicházejí pravidelně, a proto je frekvence výskytu QRS komplexu nepravidelná. 

Záznam možného projevu AF je vyobrazen na obr. 6. 

Obr. 6: EKG záznam II. svodu při AF. V záznamu se nevyskytují p-vlny, F-vlny nejsou příliš 

patrné. (Převzato z: http://www.healio.com/cardiology/learn-the-heart/ecg-review/ecg-topic-

reviews-and-criteria/atrial-fibrillation-review) 

Komplikace 

Mezi hlavní komplikace při AF se řadí možnost vzniku trombů, které mohou vést 

k embolizaci především v centrální nervové soustavě. Vznik kardiomyopatií spojených 

v důsledku tachykardie. A možnost vzniku fibrilace komor v důsledku porušení kontroly 

převodu vzruchu v AV uzlu. [12] 

Léčba 

Přístup k léčbě AF je různý podle zjištěných příčin vzniku AF. Součástí terapie při 

léčbě pacientů s AF je ochrana před možnou embolizací. Při AF může v oušku vznikat 

stáza krve vedoucí k trombům. V takovém případě je vysoké riziko vniku cévní mozkové 

příhody. Možná je také embolizace do končetin, nebo břišních orgánů. Pacientům s AF 

je zpravidla indikována antikoagulační léčba.  
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K léčbě samotné arytmie se využívají dva přístupy. Prvním přístupem je kontrola 

srdeční frekvence, která spočívá ve snaze o udržení přiměřené frekvence stahů komor. 

Druhým přístupem k léčbě je snaha o nastolení a udržení sinového rytmu. Snazší je 

dosáhnout kontroly srdeční frekvence, než udržení sinusového rytmu. Pro oba přístupy je 

možná indikace farmakologické léčby, její užití je však omezeno dalšími faktory a 

citlivostí jedince na konkrétní léčbu. [12] 

Důležitým způsobem obnovy sinusového rytmu je elektrická kardioverze. 

Kadioverze umožňuje obnovit sinusový rytmus u většiny pacientů s AF. Bohužel AF 

velmi často recidivuje. Pravděpodobnost recidivy ovlivňuje délka fibrilace, výskyt 

významné dilatace levé síně a věk. Normální sinusový rytmus přetrvá u asi třetiny 

pacientů 12 až 24 měsíců po kardiverzi. [12] 

Další nefarmakologickou metodou je použití radiofrekvenční ablace. U pacientů 

s těžkými příznaky, u kterých neúčinkují antiarytmika, se využívá také radiofrekvenční 

ablace v AV uzlu. Tato metoda vyžaduje implantaci trvalého kardiostimulátoru a 

pokračující antikoagulační léčbu. [12] 

 Flutter síní 

Flutter síní je jednou z běžných arytmií, a je častější než AF. Typickou příčinou 

flutteru síní je kroužení vzruchu v pravé síni, reentry. Flutter síní má podobné projevy a 

příčiny jako AF. Typickým projevem je přítomnost pravidelných F-vln s frekvencí 

opakování 300 min-1. Aktivita je zpravidla převáděna na komory v poměru 2:1 a výsledná 

frekvence komor je tedy 150 min-1. Hlavním rozdílem na EKG proti fibrilaci síní je 

frekvence a pravidelnost F-vln. U některých jedinců může flutter síní přecházet do AF a 

naopak. [8] 

Komplikace spojené s flutterem síní jsou stejné jako u AF. Hlavním rizikem je 

možnost vzniku systémové embolizace. 

Léčba Flutteru síní se zaměřuje na snahu o znovunastolení a udržení sinusového 

rytmu. Katetrizační ablace zaměřená na přerušení reentry okruhu v pravé síni je jednou 

z účinných metod léčby flutteru síní. K léčbě flutteru síní se také využívá elektrická 

kardioverze, avšak recidiva nastane až u poloviny pacientů. U pacientů s recidivou je 

vhodné zvážit léčbu pomocí radiofrekvenční katetrizační ablace. [12] 
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 Komorová fibrilace 

Fibrilace komor (VF) je život ohrožující fibrilace, při které dochází 

k nekontrolovaným chaotickým kontrakcím v myokardu komor. Komorová fibrilace 

vede k totální ztrátě čerpací funkce srdce a oběhové zástavě. Bezvědomí v důsledku 

zástavy oběhu nastupuje zpravidla do 10 až 20 sekund. Na EKG záznamu se VF projevuje 

chaotickou elektrickou aktivitou. Typický záznam EKG během VF je vyobrazen na 

obr. 7. 

Fibrilace komor je většinovou příčinou úmrtí při infarktu myokardu, nejčastěji se 

vyskytuje během první hodiny. Může se objevit také u pacientů s postižením věnčitých 

tepen, nebo být mezi prvními projevy ischemické choroby srdeční. Příčinou vzniku VF 

může být řada dalších onemocnění srdce (karidomyopatie, myokarditidy), případně různé 

poruchy rytmu nebo jeho vedení. VF se může rozvinout z komorových tachykardií nebo 

může být spuštěna pauzou v srdeční činnosti. Častou příčinu vzniku VF je komorová 

extrasystola. [12] 

Léčba 

Fibrilace komor se může vzácně objevit jako krátká epizoda se spontánním návratem 

k sinusovému rytmu. Ve většině ostatních případů bez včasné defibrilace dochází ke 

ztrátě čerpací funkce krevního oběhu.  Ztráta čerpací funkce krevního oběhu vede k 

poškození mozku a samotného srdce.  

Zásadní pro úspěšnou léčbu je bezodkladná defibrilace. Důležitou součástí léčby 

akutního stavu související se zástavou krevního oběhu je aplikace kardiopulmonální 

resuscitace před a po aplikaci defibrilačního výboje. Pro defibrilaci se používá aplikace 

zpravidla bifázického výboje o 150 až 360 J. Při neúspěšném prvním výboji je vhodné 

pokus opakovat se stejnou nebo vyšší energií. U jedinců, kteří jsou zvláště odolní 

Obr. 7: Záznam 12 svodového EKG při VF, elektrická aktivita je chaotická a nepravidelná. (9) 
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kardiverzi je doporučeno zvážit pokus o sekvenční defibrilaci pomocí dvojice 

defibrilátorů. [12] 
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3  Elektrická kardioverze 

Elektrická kardioverze je metoda elektroimpulzní terapie užívaná k léčbě arytmií a 

obnově srdečního rytmu. Jako kardioverze se zpravidla označují metody učené k  léčbě 

fibrilací síní a komorových tachykardií. Takový výkon bývá plánovaný. Termín 

defibrilace bývá vyhrazen pro metody učené k léčbě fibrilace komor. Jako defibrilace se 

tak označují akutní aplikace elektrické kardioverze. [9] [12] [13] 

Během externí kardioverze se zpravidla používají stejné průběhy výboje jako při 

defibrilaci s podobnou energií. Na rozdíl od defibrilace je výboj synchronizován s Rvlnou 

odečtenou z EKG záznamu snímaného defibrilátorem. Historicky byly kardioverze 

prováděny také bez synchronizace, taková terapie vyžadovala vyšší proudy než 

synchronizovaný výboj. [1] 

3.1 Defibrilační výboje 

Principem elektrické kardioverze je aplikace krátkého vysokoenergetického (40 až 

400 J pro externí aplikaci) výboje stejnosměrného proudu na srdce za účelem ukončení 

tachykardie, případně fibrilace. Minimální intenzita elektrického pole pro úspěšnou 

defibrilaci je 3 až 9 V/cm. [12] Výboj najednou depolarizuje myokard, čímž přeruší 

ektopickou aktivitu srdce a umožní, aby se uplatnilo centrum srdeční automatice 

s nejvyšší rychlostí, nejlépe SA uzel. [6] 

Základním prvkem charakteristiky přístrojů pro elektrickou kardioverzi je průběh 

elektrického proudu v čase při stimulaci. V průběhu vývoje defibrilačních metod bylo 

používáno několik různých průběhů defibrilačních výbojů. Ačkoli při první úspěšné 

defibrilaci v roce 1947 použil hrudní chirurg Claude Beck střídavý proud, následující 

vývoj vedl k spíše stejnosměrným pulsům, jako dnes používané monofázické defibrilační 

pulsy a bifázické pulsy, případně jejich modifikace jednotlivých výrobců. 

 Fyzikální popis defibrilačních výbojů 

Výrobci defibrilačních zařízení zpravidla udávají intenzitu výboje, jako energii 

kterou výboj dodá v joulech (J). Pro úspěšnou defibrilaci je není tak zásadní velikost 

energie, ale velikost elektrického proudu, který po určitou dobu prochází myokardem. 

Energie dodaného výboje je popsána následujícím vztahem:  

𝐸 = 𝐼 . 𝑈. 𝑡 

[J = A . V. s] 

který udává, že výsledná energie E je dána součinem proudu I, tekoucího myokardem při 

defibrilačním napětí U, za dobu t měřenou v sekundách  

Velikost samotného defibrilačního proudu je dána aplikovaným napětím mezi 

elektrodami a hodnotou mezielektrodového odporu. Tedy, odporu hrudníku při 
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transthorakální aplikaci, nebo odporu samotného srdce při přímé defibrilaci pomocí lžic 

přiložených na srdci v otevřeném hrudním koši. Proud tekoucí mezi elektrodami je často 

používán pro popis průběhu výboje. 

Při provádění externí stimulace se odpor mezi elektrodami u každého jedince liší, 

průměrně se pohybuje mezi 70 až 90 Ω, ale může dosahovat hodnot mezi 25 až 200 Ω. 

Při provádění přímé defibrilace je možné počítat s impedancemi v rozmezí 

15 až 70 Ω. [14] [15].  

 Průběhy defibrilačních výbojů 

Důležitým parametrem určujícím optimální průběh výboje je doba jeho trvání. 

Během doby trvání výboje se musí uvést do absolutní refrakterní fáze všechna srdeční 

vlákna, především ta, v kterých začíná repolarizace. Toto údobí (relativní supernormalita) 

srdečního cyklu trvá 12 až 15 ms. [16] Podle některých autorů je pro úspěšnou defibrilaci 

důležitější průměrný dodaný proud, než jeho špičková hodnota. To odpovídá jak níže 

zmíněným závěrům doc. Pelešky, tak trendům ve vývoji bifázických defibrilačních pulsů. 

[17] [1] 

Peleškův výboj 

V 60. letech 20. st. pracoval doc. MUDr. Bohumil Peleška, DrSc. na testování 

účinnosti a neškodnosti defibrilačních výbojů. Během svých experimentů použil obvody 

s kondenzátorem a cívkou. Tento obvod generoval průběh proudu, který nabíhá pomalu 

obloukem, impulz je protažený a přechází do druhé fáze v téměř ideálním poměru obou 

fází. Takový defibrilační výboj označil jako nejúčinnější, pro úspěšnou defibrilaci na 

zvířecím modelu vyžadoval nejnižší stimulační napětí. Na následujícím obrázku jsou 

znázorněny obvody, se kterými docent Peleška experimentoval. Průběhy, které označil 

na nejvhodnější, jsou v třetí řadě s kapacitami 24 až 50 µF. [16] 

Obr. 8: Oscilogramy průběhu defibrilačních pulsů docenta Pelešky. V tučném 

rámečku jsou zvýrazněny průběhy, které byly označeny jako nejvhodnější. [16] 
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Monofazický výboj 

Monofazický defibrilační výboj je 

používán v exponenciální, netlumené 

formě, nebo v tlumené sinusoidální 

formě. Monofazický defibrilační výboj 

může být také ukončený ještě před 

vybitím kondenzátoru, takový výboj se 

označuje jako trapezoidální 

monofazický výboj. Hlavním rysem 

monofazických pulsů je, že proud 

prochází myokardem pouze v jednom 

směru, od apikální ke sternální 

elektrodě. Průběh monofazického 

defibrilačního pulsu je typický jedním 

maximem. Velikost tohoto proudového 

maxima, ale také jeho trvání, jsou důležité pro úspěšnost defibrilace. Zároveň však 

přílišná velikost proudové špičky může vést k poškození srdeční nebo okolní tkáně. [12] 

[10] [1] 

Jednou z modifikací je zavedení tlumeného monofazického výboje. Zapojením cívky 

sériově do obvodu s kondenzátorem a stimulačními elektrodami. Takový výboj má nižší 

proudové maximum a zároveň vyšší průměrný proud. Proudový oscilogram tlumeného 

monofazického výboje je vyobrazen na Obr. 9 

Energie používaná pro defibrilaci monofazickým výbojem je až 360 J při 

transthorakalním přístupu. [9] [1] Proudy při aplikaci monofazického výboje dosahují až 

desítek ampérů. Účinnost takového výboje je mezi 70 až 90 % [18] [19] 

Obr. 9: Průběh proudu při tlumeném, sinusoidálním 

monofázickém výboji. [1] 
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Bifazický výboj 

Vývoj elektrotechniky vedl v roce 1996 ke  konstrukci bifazických defibrilátorů. [20] 

Ve starších publikacích bývá také označován jako nízkoenergetická metoda. [21] 

Bifázický defibrilační výboj odpovídá exponenciální křivce vybíjení kondenzátoru do 

ohmické zátěže, kdy po uplynutí určitého času je změněn směr toku proudu. Takový 

výboj je vyobrazen na Obr. 11. Výrobci defibrilátorů vyvinuli různé modifikované 

průběhy bifázického výboje, které mají zpravidla patentované. [1] Jednou z forem 

modifikovaného bifázického výboje je rectilineární bifázický výboj (Obr. 10), který se 

vyznačuje snahou udržet v první fázi výboje stálou hodnotu dodávaného proudu.  

Proud bifazického výboje prochází myokardem dvěma směry a jeho maximální 

velikost je několikanásobně nižší než u monofazických přístrojů. Trvání jednotlivých fází 

výboje se u jednotlivých výrobců liší, často se můžeme setkat s poměrem 3:2 a krátkou 

časovou mezerou mezi fázemi. Většina přístrojů pro bifazickou defibrilaci obsahuje 

mechanismy pro optimalizaci délky a tvaru výboje podle nastavené energie a impedance 

mezi defibrilačními elektrodami. Energie dodávaná přístroji s bifazickým pulsem je často 

maximálně 200 J při transthorakalním přístupu. Přístroje některých výrobců jsou schopny 

dodat až 360 J. [9]  

Úspěšnost defibrilace při použití bifazického výboje se udává mezi 93 až 95%. [19] 

[22] [17] 

V případě rectilineárních průběhů se některé zdroje přiklání k jeho možné vyšší 

účinnosti oproti bifázickému pulsu s exponenciálním průběhem. [17]. Nicméně převládá 

názor, že většina bifázických průběhů je si do účinnosti přibližně rovnocenná. [9] [1] [10] 

[23] 

Obr. 11: Průběh proudu při bifázickém 

exponenciálním výboji. [1] 
Obr. 10: Průběh proudu při použití 

rektilineárního výboje. [1] 
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3.2 Konstrukce konvenčních defibrilátorů 

Konvenční monofazické, bifazické a rectilineární defibrilátory využívají různá 

technická řešení. Nejstarší defibrilátory využívaly střídavého defibrilačního výboje. 

Prakticky se jednalo o zapojení se zvyšujícím transformátorem přípojné na zdroj 

střídavého proudu. Dalším vývojovým stupněm defibrilátorů byly defibrilátory, které 

aplikovaly výboj s podobným průběhem jako popsaný Peleškův výboj. Jejich konstrukce 

byla tvořena kondenzátorem s tlumivkou a spínacím prvkem, takové konstrukce je 

schematicky zobrazen na Obr. 12. V případě vyššího tlumení se již dá takový výboj 

označit jako výboj monofazického defibilátoru.  

Díky použití robustnější spínacích prvků bylo možné ukončit defibrilační výboj 

v definovaný čas, dříve než došlo k vybití kondenzátoru. Takové řízení umožnilo vznik 

monofazických defibrilátoru s trapezoidálním monofazickýcm výbojem. 

Postupný vývoj vedl ke konstrukci bifazického defibrilátoru, jehož zjednodušené 

schéma je na následujícím Obr. 13 

Defibrilátory s rektilineárním výbojem využívají přemostitelných sériových odporů 

pro snížení proudu výboje tak, aby v první fázi výboje byl proud dodaný defibrilátorem 

co nejkonsntnější. Toto je zřejmé ze schématu na Obr. 14 

Obr. 12: Schéma defibrilátoru pro defibrilaci tlumeným 

monofazickým výbojem. 

Obr. 13: Schema bifazického defibrilátoru. 
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3.3 Vedlejší účinky  

Vysoká intenzita elektrického pole aplikovaného při kardioverzi nebo defibrilaci 

může vést k závažnému poškození myokardu a okolních tkání. [24] Během defibrilace 

může intenzita elektrického pole dosáhnout až 100 V/cm. Nežádoucí elektroporace 

membrán se může vyskytnout při intenzitách vyšších než 25 V/cm a může mít za důsledek 

ztrátu schopnosti vedení vzruchu v buňkách srdečního svalu. [25] Vysoká intenzita 

proudové špičky při defibrilaci může způsobovat poruchy v kontraktilní funkci srdeční 

svaloviny. [26] 

Další komplikace mohou být důsledkem anestezie při kardioverzi. Nepodstatné jsou 

také komplikace spojené s tvorbou trombů během arytmii díky možnosti jejich vyplavení 

během nebo po kardioverzi. 

Proto je žádoucí další snaha o snížení intenzity elektrického pole potřebného pro 

úspěšnou kardioverzi. 

  

Obr. 14: Schéma defibrilátoru s rektilineárním výbojem. 
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3.4 Metody nízkoenergetické defibrilace a kardioverze 

Snižování energie potřebné pro úspěšné obnovení srdečných rytmů není motivováno 

pouze snahou o omezení nežádoucích účinků samotné elektrické kardioverze. Nalezení 

takových metod kardioverze, které by vyžadovaly méně energie, by mohlo vést 

k zmenšení implatabilních přístrojů nebo k výraznému prodloužení jejich životnosti a tím 

intervalů mezi reimplantacemi. Zároveň by mohly výrazně snížit bolestivost kardioverze 

jak pro pacienty při ambulantních zákrocích, tak pro pacienty s implantovanými přístroji. 

 Vícesměrová defibrilace VF 

Jednou z metod, která by mohla vést ke snížení energie potřebné pro defibrilaci je 

vícesměrová defibrilace. Tato metoda byla popsána ve studii: „Rapidly switching 

multidirectional defibrillation: reversal of ventricular fibrillation with lower energy 

shocks.“ v roce 2014 v časopise Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.  

Předpoklad 

Autoři metody aplikují poznatek, že buňky myokardu jsou nejvíce citlivé na 

stimulaci ve směru své podélné osy. [27] [28] Srdeční svalovina je tvořena vřetenovitě 

uloženými buňkami. Takto uložené buňky jsou v různé hloubce stěny uloženy v různých 

směrech vůči hlavní srdeční ose. [29]  

Pro úspěšnou defibrilaci je potřeba aktivovat co největší počet kardiomyocytů a uvést 

je do absolutní refrakterní fáze. Toho lze při snížení velikosti energie defibrilačního 

výboje dosáhnout dostatečně rychlým sledem více pulsů z třech různých směrů. Celková 

doba trvání synchronizovaného sledu pulsů v desítkách ms je důležitá, aby sekvence 

proběhla během absolutní refrakterní fáze a dříve excitované buňky nebyly znovu 

aktivovány následujícím stimulačním pulsem v sekvenci. [30] 

Metoda 

Na základě těchto předpokladů vytvořili autoři metodu defibrilace pomocí sekvence 

tří výbojů skrze tři páry elektrod. Tyto elektrody jsou umístěny tak, aby proud každého 

pulsu v jednom defibrilačním výboji procházel myokardem v jiném směru, jak ilustruje 

schématické zobrazení na Obr. 15, při otevřeném hrudním koši. Metoda využívá sledů tří 

monofazických netlumených pulsů během jednoho výboje aplikovaných v těsném sledu, 

kdy každý je aplikován v jednom směru. Energii aplikovaných výbojů autoři testovali v 

rozmezí 0,5 až 7,3 J pro každý puls v sekvenci. 
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Monofazický defibrilační výboj byl autory zvolen, aby nedošlo k záměně účinků 

vícesměnové defibrilace s účinky bifazického průběhu výboje. Na Obr. 16 jsou 

znázorněny časové průběhy napětí defibrilačních výbojů použitých autory metody při 

studii. Levý graf průběhu napětí ukazuje výboj, který autoři v rámci studie použili jako 

referenční monofazický výboj o energii 5 J. Pro tento puls byl zvolen pevný čas trvání 

20 ms, po kterém byl ukončen bez ohledu na konečné napětí výboje. Pravý graf průběhu 

napětí ukazuje souhrnně napětí jednotlivých kanálů (směrů) v čase. Čas jednoho pulsu 

pro jeden směr byl omezen na 20 ms. Následující puls na dalším kanále začíná ihned po 

skončení prvního pulsu bez pauzy, nebo přesahu. Vyobrazený výboj odpovídá celkové 

energii 15 J. 

P 

 
Obr. 16:  Průběhy napětí defibrilačních výbojů pro energii 5 J. A: Průběh napětí při výboji mezi jedním 

párem elektrod. B: Průběh napětí v čase pro stimulaci třemi páry elektrod, kdy každý puls výboje má energii 

5 J. [30] 

Dosažený výsledek 

Podle autorů je použití výboje, složeného z třech unipolárních pulsů, o více směrech 

a délce 20 ms v rychlém sledu, účinnější než konvenční monofázická defibrilace v jedné 

ose elektrod pro přerušení komorové fibrilace. 

Během studie zjistili autoři, že výboj se sekvencí tří pulsů o délce 30 ms vyžaduje 

srovnatelné nebo větší energie než klasický monofazický výboj pro dosažení srovnatelné 

úspěšnosti defibrilace. Ve dvou případech nebylo při výboji složeném z 30 ms pulsů 

Obr. 15: Polohy elektrod při stimulaci podle metody prostorové defibrilace. Vlevo 

schématický, vpravo je fotka přiložení vicelektrodových defibrilačních lžic při použití [3] 
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dosaženo kardioverze pomocí vícesměrové metody ani při použití maximálního napětí 

výboje defibrilátoru.  

Zato výboj složený ze sekvence tří 20 ms pulsů vykazoval úspěšnost srovnatelnou 

s monofazickou defibrilací při o 20% nižší energii výboje. [27] [30] 

Jeden z možných mechanismů, díky kterým metoda účinkuje, je popsán výše. Druhým 

možným mechanismem je účinek časového sečtení depolarizační odezvy myokardu 

vyvolané výbojem pulsů v rychlém sledu. Autoři pozorovali snížení potřebné energie 

také při aplikaci výboje stejného sledu pulsů v jednom směru, jako při vícesměrovém 

výboji. Je pravděpodobné, že účinek obou zmíněných mechanismů by se mohl při 

použité metodě sčítat. 

Přístroj  

V rámci studie použili autoři defibrilátor vlastní konstrukce popsaný v samostatném 

článku [31]. 

Přístroj, jehož souhrnné schéma je na Obr. 17, byl zkonstruován jako tři paralelní 

defibrilátory se společným řízením. Pro každý kanál byl v přístroji použit kondenzátor o 

kapacitě 100 µF, který je pomocí spínacího obvodu připojen k jednomu páru elektrod. 

Kondenzátory jsou nabíjeny na požadované napětí pomocí spínaného napětí zvyšujícího 

zdroje na napětí až 382 V, které odpovídá uložené energii 7,3 J. Funkce zařízení jsou 

řízeny pomocí mikrokontroleru, požadovanou energii nabití kondezátorů je možné 

nastavit pomocí potenciometru a přepínačem je možno volit mezi jedno a vícesměrovou 

defibrilací. Údaje o napětí a uložené energii kondenzátoru jsou vypisováno na displej na 

čelním panelu přístroje. 

Pro kontrolu délky dodaného pulsu je v přístroji použito zapojení triakem ovládaným 

střídavým plovoucím signálem o frekvenci 1 kHz, které umožňuje ukončení výboje 

v požadovaném čase i před úplným vybitím kondenzátoru. To znamená, že při různých 

Obr. 17: Souhrnné schéma přístroje pro aplikaci vícesměrové defibrilace. Baterie napájí displej, řídicí 

jednotku a spínaný zdroj napětí., který nabijí kondenzátory na požadované napětí. Spínací obvod zabezpečuje 

řízenou aplikaci výbojů na jeden nebo více výstupů defibrilátoru. Defibrilační energie a typ výboje mohou být t 

nastaveny z předního panelu zařízení. 
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impedancích dodává takový defibrilátor výboje o stejné délce a maximálním napětí 

výboje, ale různé konečně dodané energii. 

 LEAP metoda kardioverze AF 

Metoda LEAP (Low-Energy Anti-fibrillation Pacing), byla publikována v červenci 2011 

v periodiku „NATURE“ v článku „Low-energy control of electrical turbulence in the 

heart“ (LEAP). 

Metoda 

Metoda LEAP využívá sledu pěti až šesti bifázických pulsu o periodě 8 ms a střídě 

50 %. Perioda mezi pulsy byla nastavena o 5 až 10 ms kratší trvání než je perioda hlavní 

frekvence fibrilace. Tato frekvence je stanovena metodami rychlé Fourierovy 

transformace signálu MAP (monofazický akční potenciál) získaného elektrodou v pravé 

síni. [2] Nicméně v článku z roku 2017 „Control of electrical turbulence by periodic 

excitation of cardiac tissue“ autoři ukazují, že lepší úspěšnost by mohly mít sekvence 

pulsů o 5 až 6 opakováních s frekvencí opakování blízkou hlavní frekvenci fibrilace, 

kterou je možno získat také z EKG signálu. [32] 

Metoda popsaná v článku byla autory testována pomocí intrakardiálních elektrod, 

kdy defibrilační elektrody byly zavedeny do pravé a do levé síně. Maximální aplikované 

napětí bylo 100 V. Obr. 18 zobrazuje záznam intrakardiální elektrické aktivity z pravé 

síně před aplikací výbojů metody LEAP, samotnou aplikaci výboje a obnovený sinusový 

rytmus. 

Autoři metody v článku hovoří o možnosti aplikaci metody pomocí elektrod 

přiložených přímo na srdce při otevřeném hrudním koši.  

Dosažené výsledky 

Podle studie in vivo provedené autory na modelu psa (bígla), je možné s použitím 

této metody redukovat použitou energii až o 84 % s úspěšností ukončení epizody AF až 

92 % a s úspěšností až 91 % znovunastolení sinusového rytmu po epizodě VF. [2]  

Obr. 18: Záznam úspěsné kardioverze pomocí metody LEAP. V obrázku je znáznamenána elektrická 

aktivita  pravé síně před během a po aplikaci stimulačních výbojů LEAP. [2] 
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Pro použitý model bígla s použitím intrakardiálních elektrod byla průměrná energie 

potřebná pro defibrilaci VF 1,51 J s použitím monofázického referenčního pulsu a 0,14 J 

při použití metody LEAP. 

Přístroj 

Pro aplikaci metody autoři sestavili instrumentaci složenou ze systému pro záznam 

dat BioPac Systems MP150 pro záznam signálu II svodu povrchového EKG, MAP 

z pravé síně, bipolárních elektrogramů z pravé a levé síně a arteriálního tlaku krve. 

Výkonového zesilovače Kepco BOB 100-4M použitého k zesílení průběhu defibrilačních 

pulsů, které byly generovány pomocí počítačem kontrolovaného digitálně-analogového 

převodníku (NI USB-6259). Pro záznam proudu a napětí stimulační sekvence po zesílení 

zesilovačem společně s vybraným elektrofyziologickým signálem bylo využito AD 

převodníků (NI USB-6259).  

Karta s převodníky (NI USB-6259) byla obsluhována pomocí programu vytvořeného 

v prostředí LabView. Měřené signály byly využity k okamžité analýze vedoucí ke 

stanovení parametrů pro LEAP metodu. Pro kalibraci dodané energie byl implementován 

také výpočet mezielektrodové impedance. 

Použitý výstupní zesilovač omezoval maximální napětí pulsů ve výboji na ±100 V a 

maximální dodaný proud na 4 A. Což znamená, že nehledě na mezielektrodovou 

impedanci, byla maximální energie pro jeden 8 ms pulz, ze kterých se skládal defibrilační 

výboj rovna 3,2 J.  
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4 Cíle práce 

Hlavním cílem práce je návrh, realizace a ověření zařízení 

(defibrílátoru/kardiovertru) schopného generovat časově variabilní sekvence pulsů 

s výstupem na 3 páry elektrod a zároveň schopného záznamu generovaných stimulačních 

sekvencí. Generované sekvence by měly být schopny napodobit sekvenci metody LEAP 

a zároveň by možnost stimulace třemi páry elektrod měla umožnit napodobit podmínky 

pro prostorovou defibrilaci. 

Dílčím cílem práce je navrhnout vyrobit a otestovat modul pro měření 

mezielektrodové impedance bez ovlivnění měřeného subjektu. Tento modul bude do 

zařízení implementován tak, aby umožnil měření impedance pro každý pár elektrod a 

zároveň jeho bezpečné odpojení. 

Pro aplikaci výbojů vícesměrovou metodou je nutné navrhnout a vyrobit pomůcku, 

která umožní bezpečné přiložení defibrilačních elektrod na srdce v požadované 

geometrii. Cílem je navrhnout a vyrobit vhodné víceelektrodové defibrilační lžíce. 

Cílem práce je vyhodnotit s pomocí metod BSPM (Body surface potencial maping – 

Mapování povrchových potenciálů) možnost využití defibrilátoru pro kardioverzi AF, 

případně defibrilaci VF. 

Vytvořený přístroj bude sloužit v dalším výzkumu na Fyziologickém ústavu 1. 

Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
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5 Návrh a realizace zařízení defibrilátoru-kardioverteru 

V této kapitole je popsán celkový návrh zařízení a stanovení jeho požadovaných 

technických vlastností. V této kapitole je také popsán realizovaný modul pro měření 

mezielektrodové impedance. Pro snadnou aplikaci metody vícesměrové defibrilace byly 

navrženy a vyrobeny také vícelektrodové lžíce, které jsou zde také popsány. 

Po analýze konvenčních a nízkoenergetických defibrilačních metod, které jsou 

popsány v kapitole 3.4, byly po konzultaci s lékaři Fyziologického ústavu 1. Lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy a zvážení technických možností stanoveny níže popsané 

technické vlastnosti zařízení. 

5.1 Stanovené vlastnosti zařízení 

Realizované zařízení defibrilátoru bude určeno pro stimulaci pomocí elektrod 

přiložených přímo na srdce, případně intrakardiálními elektrodami. Vzhledem 

k energiím, které byly publikovány u zkoumaných metod a předpokladu, že 

mezielektrodová impedance při použití elektrod přiložených přímo na srdci se pohybuje 

mezi 40 až 90 Ω bylo určeno, že zkonstruovaný defibrilátor bude schopen dodat 

defibrilační výboj s napětím až  300 V. To odpovídá energii 18 J při mezielektrodové 

impedanci 50 Ω za předpokladu referenčního 10 ms dlouhého monofazického výboje. 

Programovatelný defibrilační výboj by měl být složen z maximálně 1 ms dlouhých 

úseků, ve kterých bude možno nastavit směr toku proudu mezi elektrodami, nebo jejich 

odpojení od zdroje napětí. Jednotlivé úseky by měly být nastavitelné pro každý kanál 

zvlášť a pro jednotlivé kanály by měly být úseky synchronizovány v čase. Napětí 

defibrilačního výboje by mělo být stabilní po celou délku sekvence pulsů a stejné pro 

jednotlivé páry elektrod. Změnu napětí bude možné provádět pouze před započetím 

výboje složeného ze sekvence pulsů. 

Shrnutí navrhovaných vlastností: 

 Maximální napětí výboje: ± 300 V 

 Energie 10 ms dlouhého výboje při impedanci 50 Ω 18 J 

 Délka jednoho segmentu programovatelného výboje 1 ms 

 Schopnost generovat bifazických výbojů 

 Synchronizovaně nastavitelné 3 páry výstupů (elektrod) 

Pro měření mezielektrodové impedance bude vytvořen samostatně použitelný modul, 

jehož použití nepovede ke změnám srdečního rytmu při měření na intrakardiální 

elektrodách nebo elektrodách přiložených přímo na srdce, či povrch hrudníku subjektu u 

kterého bude probíhat měření. Rozsah měřené impedance bude alespoň v rozsahu 15 až 

300 Ω. Výstup modulu bude ve formě napěťového signálu v takovém rozsahu, aby mohl 

být měřen pomocí přenosného voltmetru, nebo vhodného AD převodníku 
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 Průběh a řízení stimulace 

Stimulace bude probíhat na uživatelem předem nastaveném napětí, na které bude 

nabita kondenzátorová baterie. Průběh nabíjení bude sledován pomocí modulu pro měření 

napětí kondenzátorové baterie, a po dosažení požadovaného napětí, bude nabíjení 

ukončeno. Průběh defibrilačního výboje bude složen z uživatelem předem definované 

sekvence pulsů. Stimulace bude zahájena připojením napětí kondenzátorové baterie 

k výstupním obvodům defibrilátoru přepnutím odpojovače. Stimulační pulsy budou 

s vybranou polaritou spouštěny na jednotlivých párech elektrod pomocí koncových H-

můstků. Po provedení celého defibrilačního výboje bude přepnut odpojovač do 

rozepnutého stavu a bude možno pokračovat změnou stimulačního napětí, nebo 

opakováním nové, či stejné sekvence se stimulačním napětím odpovídajícím aktuálnímu 

nabití kondenzátorové baterie. 

Celý systém bude řízen pomocí obslužného programu v PC, který umožní nastavení 

stimulačního napětí od 0 do 300 V. Načtení a uložení hodnot mezielektrodové impedance 

v čase stisknutí příslušné funkce pro každý pár elektrod. Obslužný program také umožní 

záznam EKG  signálu dodaného výstupem monitoru životních funkci. Ze zaznamenaného 

EKG umožní program také vypočet hlavní frekvence při fibrilaci. Při zvoleném 

stimulačním výboji a jeho napětí provede program odhad energie výboje pomocí dříve 

uložených hodnot mezielektrodové impedance. 

Formát záznamu dat 

Pro záznam dat je užit formát .csv, ve kterém budou data uložena v řádcích 

s opakovací frekvencí 10 kHs-1. Data budou zaznamenána v přepočetné formě hodnot 

odpovídajících měřené veličině Jednotlivé sloupce dat jsou rozděleny středníkem. 

Záznam prvního řádku souboru bude odpovídat datům v dalších řádcích záznamu: 

„Uecg[v];U1out[V];U2out[V];U3out[V];I1out[A];I2out[A];I3out[A]“. 

Formát pro nastavení sekvence defibrilačního výboje 

Pro definování defibrilačního výboje je použito souborů ve formátu .csv. Zápis 

sekvence pulsů pro defibrilační výboj se provádí třemi znaky pro každou 1 ms trvání 

výboje. Každý znak představuje nastavení jednoho výstupního H-můstku pro danou 1 ms 

výboje. Jednotlivé skupiny znaků jsou do sebe odděleny středníkem. Každý z těchto tří 

znaků může nabývat hodnot „+“, „-“, nebo „0“.  Hodnota „+“ znamená positivní polaritu 

pulsu, hodnota „-“ označuje negativní polaritu pulsu a hodnota „0“ znamená, že elektrody 

nebudou připojeny ke zdroji defibrilačního napětí ani v jedné polaritě 

 Následuje příklad zápisu bifazického výboje o celkové délce trvání 10 ms v poměru 

6:4 bez časové prodlevy. Výboj je aplikován prvním párem elektrod. 

„+00;+00;+00;+00;+00;+00;-00;-00;-00;-00;“ 
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Příklad vícesměrového výboje, který je sekvencí složenou z předchozího tvaru 

výboje postupně přes všechny tři páry elektrod, vypadá takto: 

„+00;+00;+00;+00;+00;+00;-00;-00;-00;-00; 

„0+0;0+0;0+0;0+0;0+0;0+0;0-0;0-0;0-0;0-0; 

„00+;00+;00+;00+;00+;00+;00-;00-;00-;00-;“ 

Řádkování je do příkladu vloženo pouze pro přehlednost. 
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5.2 Popis realizovaného zařízení 

Zařízení lze rozdělit do několika bloků podle funkce. Jeho blokové schéma je 

vyobrazeno na Obr. 19 a realizované zařízení je na následující fotografii (Obr. 20). 

Hlavními funkčními bloky jsou: Kondenzátorová baterie, blok regulace napětí 

kondenzátorové baterie, blok výstupních obvodů defibrilátoru, který reguluje výstup 

defibrilátoru a v neposlední řadě také funkční modul měření mezielektrodové impedance 

Výstupní blok se skládá ze tří H-můstků a sériově-paralelního převodníku společně 

s modulem pro měření elektrických vlastností výbojů. Celé zařízení je řízeno pomocí 

programu pro PC a převodníkové karty (NI USB-6218 OEM), která mimo řízení zařízení 

zajišťuje také vzorkování a převod všech měřených analogových  signálů do PC. 

Pro napájení jednotlivých modulů je využito systémové napětí 12V, jehož zdrojem 

je průmyslový spínaný zdroj napájený z elektrické sítě, výjimkou je nabíjecí modul, který 

je také připojen k elektrické síti. Zařízení může pracovat s připojením do rozvodů 

střídavého napětí o 200 až 240 V o nominální frekvenci 50 nebo 60 Hz. 

Obr. 19: Blokové schéma funkčních prvků zařízení. Černou barvou jsou vyobrazeny digitální signály. 

V červené barvě jsou vyvedeny signály vysokonapěťové a zelnou barvou jsou zobrazeny analogové nízkonapěťové 

signály. 
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5.3 Zdroj stimulačního napětí 

Jednou z hlavních částí zařízení je zdroj energie pro stimulační výboje. Jako uložiště 

energie pro defibrilaci byla použita kondenzátorová baterie. Velikost kapacity baterie 

byla zvolena s ohledem na snahu o udržení stejného napětí v průběhu celé sekvence 

pulsů, z nichž je složen defibrilační výboj. Pro nabíjení této kondenzátorové baterie byl 

vytvořen nabíjecí obvod, který byl doplněn o vybíjecí schnut pro případ potřeby snížení 

napětí stimulace.  

Nabíjecí obvod musel být v průběhu vývoje zařízení několikrát změněn, tak aby jeho 

provoz byl spolehlivý a bezpečný. 

 Kondenzátorová baterie 

Kondenzátorová baterie byla navržena s ohledem na dosažení co nejnižšího poklesu 

stimulačního napětí i během dlouhých stimulačních sekvencí. Po zjištění dostupnosti 

kondenzátorů na napětí, vyšší než 300 V s vysokou kapacitou, byly vybrány v čase 

dostupné elektrolytické kondenzátory značky United Chemi-Con o maximálním napětí 

350 V a kapacitě 15 mF. Vybrané kondenzátory jsou vybaveny šroubovacími terminály 

pro připojení vodičů. Paralelním řazením těchto kondenzátorů bylo dosaženo kapacity, 

Obr. 20: Sestrojený defibrilátor při použití v laboratoři Fyziologického ústavu 1. Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. 
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při které je předpokládaný pokles stimulačního napětí při odporu mezi elektrodami 20 Ω 

nižší než 15 % za 200 ms celkového času stimulace. V níže vloženém grafu na obr. 21 je 

vyobrazena závislost počtu použitých kondenzátorů a jejich celková kapacita na 

procentuálním poklesu napětí při výše definovaném způsobu stimulace. 

Pro zvolenou hranici poklesu byla jako dostatečná kapacita kondenzátorové baterie 

zvolena kapacita pěti paralelně zapojených kondenzátorů o celkové kapacitě 75 mF, při 

maximálním nabíjecím napětí 350 V. obr. 22 zachycuje pohled na umístění 

kondenzátorové baterie před montáží krycího panelu. Na fotografii je také zachycen 

propojovací box a konektor kondenzátorové baterie. 

 

Obr. 22: Pohled na kondenzátorovou baterii po sejmutí krytu a její propojovací box s konektorem 

pro spojení s hlavní částí zařízení. 
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Obr. 21: Vyobrazení možného počtu kondenzátorů (vedlejší osa) a jejich kapacity 

(hlavní osa) v závislosti na zvolené procentuální míře poklesu stimulačního napětí 

při 200 ms trvající stimulaci s 20 Ω mezieketrodovou impedancí. Čtvercová 

značka znázorňuje zvolený počet kondenzátorů a je u něj vyznačen 

předpokládaný procentuální pokles napětí. 
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 Obvody pro regulaci napětí kondenzátorové baterie 

Pro nabíjení kondenzátorové baterie byl použit komerčně dostupný spínaný zdroj 

proudu. Obvod pro vybíjení kondenzátorů je tvořen prostým odporovým schuntem, který 

je připojován do obvodu s kondenzátory pomocí relé v pevné fázi (SolidStateReley). 

Informaci o míře nabití kondenzátorů poskytuje analogový ukazatel napětí na čelním 

panelu přístroje a izolovaný dělič, který převádí napětí kondenzátorů na rozsah napětí 

vhodný pro záznam pomocí AD převodníku.  

Nabíjecí obvod 

Pro nabíjení kondenzátorů na požadovanou hladinu napětí byl použit modul 

spínaného zdroje proudu s galvanicky odděleným výstupem model: LPC-150-500 od 

výrobce MeanWell. Ilustrační fotografie použitého zdroje je na Obr. 23. Velikost proudu 

dodávaného zdrojem je 500 mA. Tento zdroj automaticky přeruší nabíjení po dosažení 

napětí kondenzátorové baterie 300V. Pro jeho ovládání bylo použito počítačem řízené 

relé, které přerušuje napájení modulu. 

Nabíjení kondenzátorové baterie pomocí spínaného zdroje proudu na maximální 

napětí 300 V  s nulovou počáteční hodnotou napětí kondenzátorové baterie trvá 

maximálně 1 minutu a 30 vteřin. 

Pro nabíjení kondenzátorové baterie byly také realizovány dva obvody spínaného 

zdroje proudu vlastní konstrukce. Tyto obvody jsou popsány v kapitole 5.10. 

Vybíjecí obvod 

Pro snížení napětí na výstupech kondenzátorové baterie byl zkonstruován vybíjecí 

obvod. Tento obvod je tvořen sérioparalelní kombinací čtyř výkonových odporů o 

velikosti 100 Ω. Soubor rezistorů je připojen mezi výstupní svorky kondenzátorové 

baterie. Tento vybíjecí obvod je přerušen pomocí polovodičového opticky izolovaného 

relé, které je řízeno počítačem. Řízení vybíjecího obvodu může být vyrušeno pomocí 

Obr. 23: Použitý modul spínaného zdroje proudu- Modul dodává proud o velikosti 500 mA 

až po dosažení napětí 300 V.(Zdroj: Katalog výrobce) 
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spínače na předním panelu zařízení, který při přepnutí aktivuje vybíjení bez ohledu na 

řídicí signál generovaný z PC.  

Snižování napětí kondenzátorové baterie probíhá připojením konstantní zátěže o 

velikosti100 Ω. Celková doba vybíjení na napětí maximálně 3 V je 40 s. 

Modul pro kontrolu napětí kondenzátorové baterie 

Pro bezpečné měření napětí na kondenzátorové baterii pomocí AD převodníku spojeného 

s PC byl vytvořen modul obsahující napěťový dělič s výstupem o velikosti 
1

10
 vstupního 

napětí pro panelové měřidlo na čelním panelu zařízení a napěťový dělič upravující napětí 

0-320 V na úroveň 0-225 mV, které je přivedeno do oddělovacího zesilovače ACPLC790 

(Avago) jehož výstupní signál je 0-5 V. Tento zesilovač je napájen dvojicí oddělených 

DC/DC měničů VSMU01M-05 (MeanWell).  

Hodnota napětí kondenzátorové baterie odpovídá 10násobku hodnoty zobrazené 

měřidlem na čelním panelu zařízení. Hodnota napětí na izolovaném výstupu určeném 

pro další zpracování je 176,3x menší než hodnota napětí kondenzátorové baterie. 

Hodnota měřená pomocí převodníkové karty vykazuje napěťový offset o velikosti 0,02 

V. Výsledná funkce, pro převod naměřené hodnoty napětí na hodnotu napětí 

kondenzátorové baterie má tvar: Ukondenzátoru = (U naměřené-0,02)*176,3. 

5.4 Obvody výstupní části defibrilátoru 

Moduly této části zajišťují tvarování výstupních stimulačních výbojů v časové 

oblasti a řízení jejich směru. Součástí této části je také modul pro měření výstupního 

napětí a proudu jednotlivých stimulačních kanálů. Jednotlivé funkční moduly, také 

vyobrazené na schématu na Obr. 19, jsou popsány v následujících částech. 

Napětí stimulace je určeno napětím kondenzátorové baterie pomocí obvodů 

popsaných výše. Po nabití kondenzátorové baterie na požadované napětí a odpojení 

obvodů regulátoru je možné provádět stimulaci. Délka, polarita a výběr kanálu stimulace 

je realizována sestavou tří H-můstků, které jsou paralelně připojeny ke kondenzátorové 

baterii pomocí odporovacího spínače na čelním panelu přístroje. 

 Moduly s H-můstky 

Řízení délky a polarity jednotlivých výstupních  pulsů v sekvencemi defibrilačního 

výboje je zajištěno moduly H-můstků vlastního návrhu. Při vývoji zařízení byly navrženy 

a zkonstruovány dva typy modulů s H-můstkem. První verze modulů se ukázala jako 

nedostatečně robustní a při testování docházelo k poškození spínacích prvků. V počáteční 

verzi autor také experimentoval s použitím výstupních výkonových zesilovačů. 
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Použité moduly s H-můstkem 

Výstupní moduly s H-můstky umožňují řízení jednotlivých spínačů v konstrukci H-

můstků digitálními signály, které jsou na ovládacím vstupu modulu opticky odděleny od 

ostatních obvodů modulu. Realizované moduly jsou vyfoceny na Obr. 24. 

Jako spínací prvek je použitý integrovaný obvod H-můstku model: 

APTGT30H60T1G od výrobce Microsemi. Pro řízení každého půlmůstku je použitý 

jeden integrovaný obvod IR2110 (Vishay). 

Každý modul s můstkem obsahuje obvody pro optické oddělení řídicích signálů 

pomocí optických oddělovačů ILD205 (Vishay).  

Pro napájení modulů je použito systémové napětí, o velikosti 12 V. Napětí 

v galvanicky oddělené části je zajištěno pomocí integrovaných spínaných zdrojů. Tyto 

zdroje generují 4 vzájemně izolovaná napětí. Tato napětí jsou použita pro napájení 

integrovaných ovladačů H-můstků a výstupní strany optických oddělovačů. 

Zkonstruované moduly s H-můstkem vyžadují pro ovládání každý 6 digitálních 

signálů. Pro každý řadič půlmůstku tři signály. Kdy dva signály ovládají spínané prvky 

v půlmůstku a třetí signál je určen pro vypnutí obvodu ovladače a jeho výstupů. 

Sériově-paralelní převodník pro řízení modulů s H-můstky 

Vzhledem k omezenému počtu osmi digitálních výstupů na převodníkové kartě byl 

pro ovládání H-můstků vytvořen modul se sériově-paralelním převodníkem, který je 

zachycen na levé straně fotografie na Obr. 24. Tento modul, který je realizován z obvodů 

Obr. 24: Realizovaná nové verze modulů s H-můstkem. Vyfoceno po osazení do defibrilátoru společně s 

serioparalelním přvovdníkem který je rachycen u levé strany fotografie. 
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74HC595, umožnuje použít pro řízení všech tří modulů s H-můstkem pouze 4 digitální 

sekvenční signály, které převádí na paralelní 16bitový výstup. 

V následující tabulce (Tabulka 2) je zachycena struktura 16 bitového slova, které 

slouží k nastavení jednotlivých spínacích prvků H-můstků. H-můstky jsou podle výstupu 

označeny čísly 1 až 3. Každý H-můstek je rozdělen na pravý a levý půlmůstek, ve kterém 

jsou jednotlivé spínací prvky označeny jako Horní a Spodní.  

Tabulka 2: Struktura 16 bitového slova pro sériové řízení výstupních modulů. 

bit 
Výstupní kanál 

(modul s H-
můstkem) 

Půlmůstek 
Spínací prvek 
v půlmůstku 

0  - - 

1 1. Pravý Horní 

2   Spodní 

3  Levý Horní  

4    Spodní 

5 2. Pravý Horní 

6   Spodní 

7  Levý Horní 

8  - - 

9    Spodní 

10 3. Pravý Horní 

11   Spodní 

12  Levý Horní 

13    Spodní 

14     - 

15     - 

Označení spínacích prvků v tabulce odpovídá rozložení na následujícím obrázku: 

Obr. 25: Označení spínacích prvků H-můstku pro vysvětlení struktury názvu řídicích signálů vně SIPO 

převodníku. 
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 Modul pro měření výstupních veličin 

Pro ověření správnosti dodaných stimulačních pulsů a ověření dodané energie byl 

navržen modul pro měření výstupních veličin stimulačního bloku. Tento modul byl 

navržen pro měření proudu a napětí mezi elektrodami během stimulace. Modul byl 

realizován jako jedna DPS pro tři kanály.  

Každý kanál umožňuje měření napětí a proudu pro jeden pár elektrod. Pro měření 

proudu je použit odporník o hodnotě 10 mΩ, jehož napětí je snímáno pomocí izolačního 

zesilovače ACPL-790 (Avago). Tento obvod pracuje se zesílením 8,2 V/V. rozsah 

výstupních napětí je tedy 0-2,5 V pro rozsah měřeného napětí 0 až 30 A, 

 Pro měření mezieketrodového napětí je použit dělič upravující rozsah napětí 0 

až320 V na rozsah 0-200 mV. Výstup děliče je sledován pomocí oddělovacího zesilovače 

ACPL-790 (Avago). Izolační zesilovače jsou na vstupní straně napájeny samostatnými 

plovoucími DC/DC měniči z 12 V na 5 V SMU01M-05 (MEAN WELL). Výstupní strana 

je napájena pouze jedním měničem a výstupní signály mají tedy společnou napěťovou 

referenci. 
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5.5 Modul pro měření meziektrodové impedance 

Po nastudování několika metod měření elektrodové impedance užívaných 

v implatabilních zařízeních [33] [34] [35] [36]byla zvolena metoda měření napěťového 

úbytku mezi elektrodami vyvolaného průchodem malého alternujícího proudu vyšší 

frekvence. Zapojení modulu bylo inspirováno realizací popsanou v patentu „Impedance 

measurement circuit, US 4870341 A“ [37].  

Měřici modul je složen z plovoucího zdroje měřicího signálu, který tvoří s odporem 

měřeného objektu napěťový dělič. Vzhledem k vysokému vnitřnímu odporu zdroje vůči 

rozsahu měřených hodnot je možné uvažovat o zapojení jako o zdroji konstantního 

proudu, a měřenou impedanci obvodu odhadovat pouze z napěťového úbytku na 

měřeném objektu podle Ohmova zákona. Zjednodušené schéma bloku je zobrazeno na 

obr. 26. 

Jako měřicí signál byl použit sinusový signál o frekvenci 10 kHz. Pro měření 

napěťové odezvy tohoto signálu byl použit integrovaný přístrojový zesilovač a soustava 

filtrů pro získání informace o velikosti napěťového úbytku mezi elektrodami ve formě 

stejnosměrného signálu vhodného pro převod AD převodníkem a další softwarové 

zpracování nebo zobrazení pomocí voltmetru a přepočet na velikost impedance mezi 

elektrodami. 

 Zapojení 

Zapojení modulu je možné rozdělit na část generující měřicí signál a část měřící, 

která obsahuje vstupní zesilovač filtraci a úpravu signálu na napěťový vhodný k přímému 

měření multimetrem nebo převodu AD převodníkem.  

Pro napájení obvodů v bloku byl použit DC/DC měnič DCW05A-12 

(MEAN-WELL) se symetrickým výstupem ± 12 V. Rozsahem vstupního napětí 

9 až 18 V. Takto zvolený zdroj umožňuje připojit blok ke zdroji 12 V, který je v zařízení 

instalován, nebo jeho oddělené napájení pomocí různých typů baterií. Bylo vyzkoušeno, 

že zdroj funguje se zdrojem napětí od 7,7 V, pro napájení je tedy možno použít i jeden 

kus 9V baterie (IEC: 6F22, 6LR61). 

V 

Obr. 26: Zjednodušené schéma zapojení měření mezielektrodové impedance. Značka V 

(Voltmetr) nahrazuje celý měřicí blok. V modrém rámečku je uzavřeno zjednodušené schéma 

zdroje měřícího proudu. 
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Generátor měřicího signálu na schématu níže (Obr. 27), byl realizován pomocí 

komparátoru LM393 (Texas Instruments), označen ve schématu značkou U1. 

Komparátor byl zapojen jako astabilní klopný obvod generující obdélníkový signál se 

střídou 50 % a frekvenci 10 kHz, tuto frekvence lze doladit pomocí trimeru RV1. Druhá 

polovina obvodu dvojnásobného komparátoru byla využita pro zlepšení kvality výstupu. 

Pro úpravu obdélníkového signálu byl použit tvarovací filtr typu pásmová propust o 

střední frekvenci 10 kHz, zesílení 0,35 V/V a faktoru kvality Q = 10.  

Výstupní signál s frekvencí 10 kHz o amplitudě ± 5 V byl zaveden do invertujícího 

zesilovače se zesílením -0,07 až -1 V/V. Signál toho zesilovače byl zapojen přes střídavou 

vazbu kondenzátoru C13 na primární vinutí oddělovacího transformátoru. Zesilovač je 

chráněn před překročením napětí výstupu ochrannými diodami D5 a D6. 

Zdroji měřícího signálu byla zajištěna vysoká vnitřní impedance připojením sériové 

kombinace rezistoru a kondenzátoru na obě větve sekundárního vinutí transformátoru. 

Sekundární vinutí transformátoru nebylo připojeno k napěťové referenci (zemi) a 

výstupní signál je tedy plovoucí. Impedance zdroje byla nastavena dvěma odpory o 

velikosti 16 kΩ, a dvěma kondenzátory o velikosti 1 nF, na hodnotu Xz = 45 kΩ pro 

frekvenci 10 kHz. Tabulka 3 obsahuje vypočtené hodnoty měřícího proudu (Im) a úbytku 

napětí na měřeném objektu (VRm) mezi elektrodami v rozsahu předpokládaných hodnot 

impedance měřeného objektu (Rm). Pro výpočet byl uvažován rozkmit napětí signálu na 

sekundárním vinutí oddělovacího transformátoru 4 V. Pro výpočet výsledného proudu 

byl užit vztah Ohmova zákona. 

Obr. 27: Obvody generátoru měřícího signálu v bloku pro měření elektrodové impedance. 
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Tabulka 3: Vypočtené hodnoty úbytku napětí na zkoumaném objektu s předpokládaným měřicím 

proudem při výstupním rozkmitu napětí signálu za oddělovacím transformátorem 4 V. Xz je 

označena impedance zdroje, Rm je označen odpor měřeného objektu, VRm je označen předpokládaný 

rozkmit signálu na měřeném objektu, a Im je označen předpokládaný měřící proud. 

Předpokládané napětí výstupu děliče a měřicí proud 

Xz Rm Xz/(Rm+Xz) VRm Im 

Ohm Ohm   mV uA 

45135,483 10 0,000222 0,89 88,60 

45135,483 20 0,000443 1,77 88,58 

45135,483 30 0,000664 2,66 88,56 

45135,483 40 0,000885 3,54 88,54 

45135,483 50 0,001107 4,43 88,52 

45135,483 60 0,001328 5,31 88,50 

45135,483 70 0,001548 6,19 88,48 

45135,483 80 0,001769 7,08 88,47 

45135,483 90 0,001990 7,96 88,45 

45135,483 100 0,002211 8,84 88,43 

45135,483 120 0,002652 10,61 88,39 

45135,483 150 0,003312 13,25 88,33 

45135,483 170 0,003752 15,01 88,29 

45135,483 200 0,004412 17,65 88,23 

45135,483 220 0,004851 19,40 88,19 

45135,483 250 0,005508 22,03 88,13 

45135,483 1000000 0,956814 3827,25 3,83 

 

Hodnoty v tabulce ukazují, že na předpokládaném rozsahu měřených hodnot 

můžeme měřící proud Im považovat za konstantní, a vztah mezi zkoumanou impedancí a 

naměřeným napěťovým úbytkem může být považován za lineární funkci. 
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Astabilní klopný obvod byl pomocí osciloskopu nalezen na frekvenci 10 kHz, 

výstupní signál má amplitudu ± 12 V. Sinusový signál na výstupu tvarovacího filtru má 

frekvenci 10 kHz a jeho napětí špička-špička je 4,5 V. Tyto průběhy jsou zachyceny na 

Obr. 28. 

 Hodnota napětí špička-špička měřicího signálu na svorkách elektrod byla nastavena 

na 4 V při otevřeném obvodu. Nastavitelné zesilovací stupně byly nastaveny při odporu 

mezi elektrodami 330 Ω na maximálně polovinu zesílení, při kterém by signál zasahoval 

do napěťové výstupní limitace některého ze zesilovačů.  

 

Obr. 29 zobrazuje schéma vstupního zesilovače, který byl sestaven z přístrojového 

zesilovače AD620 (Analog Devices) ve schématu označeného jako U3 zapojeném v 

katalogovém zapojení se zesílením nastavitelným v rozsahu 2 až 50 V/V. Za vstupním 

zesilovačem následuje kaskáda filtrů.  

Jako první byl zaveden filtr charakteristiky horní propust s propustnou frekvencí 

0,5 Hz (míra útlumu 3 dB) a poklesem 30 dB na frekvencí 80 mHz. Filtr byl navržen 

s frekvenční charakteristikou Butterworthova typu v zapojení topologie Sellen-Key. 

 V signálu byla utlumena frekvence 50 Hz pomocí notch filtru s útlumem 17 dB na 

frekvenci 50 Hz a faktorem kvality Q = 11. Dále byl do cesty signálu vřazen kondenzátor 

pro odstranění případné stejnosměrné složky následovaný neinvertujícím zesilovačem 

pro úpravu velikosti výstupního signálu. Operační zesilovač pro filtry a úpravu zesílení 

byl použit jeden integrovaný obvod se čtyřmi zesilovači TL074 (Texas Instruments). 

Obr. 28:Signály generátoru měřicího signálu. Červeně je vykreslen signál generovaný astabilním 

klopným obvodem. Modře je vykreslen výstupní signál tvarovacího filtru.  
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Obr. 30 obsahuje schéma obvodů pro generování stejnosměrného napěťového 

signálu reprezentujícího odpor měřeného objektu. Pro zpracování signálu byla použita 

dvojnásobná pásmová propust se střední frekvencí 10 kHz a koeficientu kvality Q = 10. 

První pásmová propust byla navržena s nastavitelným zesílením 0,8 až 1,1 V/V. Druhá 

propust byla navržena s pevným zesílením 1,1 V/V.  

Obr. 29: Vstupní zesilovač bloku pro měření impedance. 
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Pro zjištění velikosti amplitudy byl použit detektor špiček složený ze zesilovače ve 

schématu označeného jako U5B diody D kondenzátoru C20 a odporu R49. Kapacita 

paměťového kondenzátoru C20 a hodnota odporu vybíjecího odporu R49 byly zvoleny 

experimentálně tak, aby byla vyvážena rychlost odezvy na změnu měřeného odporu, a 

zároveň bylo dosaženo nízkého zvlnění výstupního signálu. Výstupní signál označený ve 

schématu jako Vimp je dále veden paralelně do dvou výstupních zesilovačů pro 

přizpůsobení rozsahu výstupního signálu výstupnímu AD převodníku nebo voltmetru, 

podle potřeby. 

Signál ze vstupního zesilovače byl také zaveden do sestavy pásmové zádrže 50 Hz o 

střední frekvenci a dolní propustí o mezní frekvenci 150 Hz a zesilovače s nastavitelným 

zesílením. Tyto prvky realizované pomocí jednoho integrovaného obvodu TL074 (Texas 

Instruments) je možné využít pro zobrazení signálu EKG mezi elektrodami. V modulu 

není osazen integrovaný obvod zesilovače. Pro záznam EKG se očekává použití 

profesionálního monitoru životních funkci. 

5.6 Řídicí signály defibrilátoru a propojení s PC 

Pro propojení defibrilátoru s ovládacím softwarem v PC je využita převodníková 

karta NI USB-6218 OEM. Digitální výstupy karty jsou využity pro řízení nabíjecího a 

vybíjecího obvodu defibrilátoru a pro řízení výstupních modulu s H-můstky. Zároveň je 

použito analogově-digitálních převodníků karty pro akvizici potřebných informací o 

stavu systému, záznam signálu o průběhu defibrilace a záznam EKG. 

Obr. 30: Obvody pro úpravu měřicího střídavého signálu na stejnosměrný signál. 
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Signály použité pro o ovládání defibrilátoru jsou popsány následující tabulce: 

Tabulka 4: Signály převodníkové karty pro řízení defibrilátoru. 

Název signálu 
Označení kanálu 

převodníkové karty 
Logický 

stav  
Funkce 

Charge P1.0 H Nabíjení kondenzátorů aktivní. 

    L Nabíjení kondenzátorů neaktivní 

Uncharge P1.1 H Vybíjecí obvod připojen  - vybíjení  

    L Vybíjecí obvod odpojen 

Serial Data P1.4   Sekvenční signál obsahující bity k 
řízení výstupních H-můstků 

Serial Clk P1.5   Hodinový signál pro vstupní 
registr sériově-paralelního 
převodníku  

Out Clk P1.6   Hodinový signál pro ovládání 
výstupního registru sériově-
paralelního převodníku 

SD P1.7 H Výstupy vypnuty, ovládaní H-
můstků blokováno 

    L Ovládni H-můstků povoleno 

 

Převodníková karta je využita také pro akvizici signálů. Všechny signály jsou 

zaznamenávány diferenciálně, s vzorkovací frekvencí 10 kHs-1. Zaznamenávané signály 

jsou popsány v následující tabulce: 

Tabulka 5: Seznam využití kanálů analogově digitálního převodníku s názvy zaznamenávaných signálů s 

popisem jejich obsahu. 

Využité kanály 
převodníkové karty Název Význam 

AI 0 AI 8 EKG Záznam EKG signálu z externího zdroje 

AI 1 AI 9 V1 Záznam napětí mezi elektrodami pro první kanál 

AI 2 AI 10 V2 Záznam napětí mezi elektrodami pro druhý kanál 

AI 3 AI 11 V3 Záznam napětí mezi elektrodami pro třetí kanál 

AI 4 AI 12 I1 Záznam proudu tekoucího elektrodami pro první kanál 

AI 5 AI 13 I2 Záznam proudu tekoucího elektrodami pro druhý kanál 

AI 6 AI 14 I3 Záznam proudu tekoucího elektrodami pro třetí kanál 

AI 7 AI 15 Vkond Okamžitá hodnoty velikosti napětí kondenzátorové baterie 

AI 16 AI 24 Imp Výstupní signál modulu pro měření mezielektrodové impedance. 



 

53 

 

5.7 Tříelektrodové defibrilační lžíce 

Pro testování vícesměrové defibrilační metody bylo zapotřebí navrhnout a vyrobit 

pomůcku, která by umožnila bezpečně přiložit na srdce více páru elektrod. Pro tyto účely 

byly navrženy lžíce s třemi oddělenými kruhovými elektrodami. Zkonstruované 

defibrilační lžíce jsou zachyceny na následující fotografii. 

Konstrukce lžic je zhotovena z PVC (Polyvinilchlorid). Na držadla lžic byla použita 

trubka z neměkčeného PVC o průměru 32 mm, v délce 35 cm. Dutinou použité trubky 

jsou vedeny elektrické vodiče k defibrilačním elektrodám. Elektrody jsou připevněny na 

konzoli z plochého PVC o tloušťce 6 mm. Krajní dvě elektrody jsou umístěny v úhlu 

60°vůči prostřední elektrodě na ramenech konzole. Středy krajních elektrod jsou od sebe 

vzdáleny 8 cm. Pro defibrilační lžíce byly vyrobeny dvě sady elektrod z plochého nerezu. 

Jedna sada s průměrem elektrod 6 cm a druhé s elektrodami o průměru 4 cm. 

Lžíce jsou na vzdálenějším konci od pacienta uzavřeny víčkem s otvorem pro 

průchod kabelu a na proximální straně jsou utěsněny pomocí silikového tmelu.  

Pro připojení lžic byly použity kabely s třemi vodiči o průřezu 1,5 mm v délce 3 m. 

Kabely jsou zakončeny banánkovými konektory o průměru 4 mm, které jsou kompatibilní 

se zdířkami na čelním panelu defibrilátoru. 

Obr. 31: Třísměrové defibrilační lžíce. 



 

54 

 

5.8 Ovládací prvky na čelním panelu zařízení 

Na čelním panelu defibrátoru, který je na fotografii na Obr. 32, jsou úplně vlevo 

vyvedeny očíslované páry konektorů pro defibrilační elektrody v provedení zdířky pro 4 

mm tlustý banánkový konektor.  

V levé polovině čelního panelu, se vpravo od konektorů pro připojení elektrod 

nachází přepínač pro volbu elektrodového páru pro měření mezielektrodové impedance, 

který umožňuje vybrat jeden z páru elektrod nebo bezpečně odpojit měřicí systém od 

výstupních konektorů defibrilátoru. 

Přibližně uprostřed čelního panelu se nachází analogový ukazatel napětí 

kondenzátorové baterie. Tento ukazatel ukazuje na své stupnici 1/10 hodnoty napětí 

kondenzátorové baterie a funguje bez dalšího zdroje energie. Díky tomu lze použít pro 

ověření stavu kondenzátorové baterie i při poruše defibrilátoru, nebo ovládacího softwaru 

a ověřit tak bezpečnost manipulace s vnitřními částmi defibrilátoru nebo kondenzátory. 

Blíže pravé polovině čelního panelu je umístěn konektor pro připojení 

kondenzátorové baterie, nebo jiného zdroje defibrilačního napětí. 

Dále na pravé polovině čelního panelu jsou dva páčkové přepínače s indikačními led 

diodami. Tyto přepínače slouží k přemostění řídicích signálů pro nabíjení a vybíjení 

kondenzátorů. V horní poloze je ovládání přenecháno softwaru. Levý vypínač přepnutím 

do dolní polohy aktivuje vybíjecí obvod. Pravý vypínač při přepnutí do dolní polohy 

deaktivuje nabíjecí obvod. Kontrolky umístěné nad vypínači signalizují svým 

rozsvícením aktivní stav vybíjecího (levá) nebo nabíjecího (pravá) obvodu. Kontrolky 

signalizují jak aktivaci z čelního panelu, tak pomocí ovládacího sw. Třetí kontrolka je 

aktivní v případě, že probíhá defibrilační výboj.  

Úplně vpravo na čelním se nachází vypínač, který mechanicky odpojuje napětí 

kondenzátorové baterie od výstupních obvodů a slouží jako ochrana pře nechtěnými 

výboji při chybné manipulaci s obslužným sw defibrilátoru. Vedle odpojovače se nachází 

kontrolka osazená intenzivním červeným zdrojem, která upozorňuje na stav připojení 

výstupních obvodů ke kondenzátorové baterii.  

 

  

Obr. 32: Čelní panel defibrilátoru. 
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5.9 Software pro obsluhu defibrilátoru a záznam 

Pro obsluhu defibrilátoru byl na společném pracovišti FBMI ČVUT a 1. LF UK 

vytvořen počítačový program. Funkce programu jsou dostupné z jeho grafického 

uživatelského prostředí (GUI – grafic user interface), které je zobrazeno na dalším 

obrázku (Obr. 33). 

Jednotlivé funkce programu jsou spojeny s prvky GUI 

Program umožňuje změření a uložení hodnot impedance pro jednotlivé páry elektrod, 

tato funkce je v GUI zastoupena v levém horním rohu. Pro její využití je potřeba na 

čelním panelu nastavit pomocí přepínače požadovaný pár elektrod a poté v programu 

pomocí tlačítka s označením příslušného kanálu aktivovat měření. Naměřená hodnota 

bude zobrazena v čtverci nad ovládacím prvkem. 

Dalším ovládacím prvkem je rozevírací menu pro výběr předefinovaného 

defibrilačního výboje, jehož průběh je uložen ve formátu .csv v konfigurační složce.  

Pomocí posuvníku je možné nastavit požadované napětí defibrilačního výboje a 

ovládacími prvky „voltage up“, nebo „voltage down“ aktivovat úpravu napětí 

kondenzátorové baterie, jehož aktuální hodnota je zobrazována vpravo od těchto prvků 

v ukazateli s titulkem „Condesator volt.“. 

V případě, že je kondenzátorová baterie nabita na konkrétní hodnotu, je vybrána 

defibrilační sekvence a jsou změřeny hodnoty mezielektrodové impedance program 

Obr. 33: Uživatelské prostředí sw pro obsluhu defibrilátoru. 
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provede výpočet odhadu dodané energie v jednotkách joule, který zobrazí v ukazateli 

s titulkem „Expected energy“.  

Software průběžně ukládá posledních 10 vteřin průběhů na všech kanálech. Tento 

záznam pro kanál EKG využije při stisknutí ovládacího prvku „FFT“. V takovém případě 

provede analýzu signálu pomocí metody rychlé Fourierovy transformace a hodnotu 

dominantní frekvence v signálu. 

Při stisku prvku „Record“ dojde k uložení posledních 10 s záznamu signálů EKG a 

výstupních signálů defibrilátoru, tj.: Napětí mezi jednotlivými páry elektrod a proud, 

který mezi nimi tekl. 

Při stisku tlačítka „Shot“ provede defibrilátor nastavený výboj a uloží 5 s záznamu 

před zahájením výboje a 5 s záznamu od zahájení výboje. 

5.10 Realizované moduly, které byly během testování zařízení 
nahrazeny 

V prvním pokusu o realizaci přístroje autor vyzkoušel zapojení s využitím 

výkonového audiozesilovače jako výstupního prvku defibrilátoru. V tomto zapojení bylo 

možno dosáhnout maximálního napětí stimulace ± 180 V a dodané energie tak byly 

značně omezené. Vzhledem k vstupní střídavé vazbě zesilovače byly výstupní signály 

deformovány zpravidla do tvarů, které odpovídaly exponenciální funkci vybíjení 

kondenzátorů. Dosažený stimulační výkon zařízení nebyl pro další výzkum pomocí přímé 

defibrilace uspokojivý. 

Při realizaci přístroje autor navrhnul a vyrobil například modul spínaného zdroje pro 

nabíjení kondenzátorů, více verzí výstupních H-můstků a také různé ovládací obvody, 

které nebyly ve finální verzi použity. Vybrané moduly jsou popsány níže. 
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Modul pro regulaci napětí kondenzátorové baterie 

Pro regulaci napětí kondenzátorů byl také navržen a vyroben spínaný zdroj 

konstantního proudu, který byl doplněn o spínače, které umožňují jeho zapojení v režimu 

nabíjení, v režimu vybíjení, nebo čekání.  

Funkce modulu je patrná ve zjednodušeném schématu (Obr. 34), modul je vyobrazen 

ve stavu čekání. Spínač V2 je ovládán výstupem komparátoru. Jednotlivé funkce modulu 

jsou ovládány pomocí spínačů Vybíjení, Nabíjení a V1. Zapojení modulu obsahuje 

spínaný regulátor proudu, který je složen ze spínače V2, tlumivky, měřícího odporu Rs a 

komparátoru s hysterezí. Obvod spínaného regulátoru je podle požadované funkce 

uzavřen přes spínač Vybíjení, nebo Nabíjení. Znázorněné diody v obvodu upravují cestu 

proudu obvodem podle zvoleného režimu, dioda D1 slouží k uzavření proudové smyčky 

samotného regulátoru v době, kdy je V2 rozpojen. 

V režimu nabíjení je sepnut spínač V1 a spínač Nabíjení, v této kombinaci je nabíjecí 

obvod uzavřen přes kondenzátorovou baterii a připojen k zdroji stejnosměrného napětí 

320 V. V režimu vybíjení kondenzátorů je spínač V1 rozpojen a spínač Vybíjení je sepnut, 

v tomto režimu je kondenzátorová baterie zapojena z pohledu regulátoru proudu jako 

zdroj a Odporník je připojen na výstup regulátoru. 

Výše popsaný modul byl v zapojení během testování přístroje nahrazen modulem 

s katalogovým zapojením integrovaného obvodu pro řízení odděleného zvyšujícího 

zdroje napětí LT3750. Bohužel toto zapojení se ukázalo jako nespolehlivé a bylo finálně 

nahrazeno komerčním odděleným spínaným zdrojem proudu, který je popsán v kapitole 

5.3.2. 

Obr. 34: Zjednodušené schéma modulu nabíjení a vybíjení kondenzátorů. Spínače jsou ve stavu 

modulu: čekání. 
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Prvotní verze modulu s H-můstkem 

Jako spínací prvky H-můstku byly zvoleny unipolární tranzistory s indukovaným 

vodivostním kanálem a materiálem hradla typu N, N-MOSFet. Pro řízení tranzistorů byly 

použity integrované řadiče půl můstků. Vybraná část schématu jednoho modulu 

s H-můstkem je na OBR. 35. 

S ohledem na maximální napětí stimulace a předpokládaný maximální proud 15 A 

byly zvoleny výkonové transistory IRF740 (Vishay), označeny ve schématu jako Q1, Q2, 

Q3 a Q4. Pro řízení tranzistorů signály logické úrovně byly vybrány půl můstkové řadiče 

IRS2104 (International Rectifier), označeny jako U1 a U2.  

Použité řadiče IRS2104 potřebují pro správnou funkci řízení horních transistorů 

v půlmůstku (Q1 a Q3) plovoucí zdroj napětí pro řízení hradla transistoru, značky Vbn a 

Vsn ve schématu na Obr. 35. Tento zdroj plovoucího napětí o hodnotě 10 V byl navržen 

jako obdoba proudové pumpy s kapacitní vazbou. Kapacitní vazba, kterou zajišťují 

kondenzátory, představuje stejnosměrné oddělení. Průchozí obdélníkový signál o 

frekvenci 10 kHz je usměrněn diodami a Zenerova dioda omezuje úroveň nabití 

výstupního kondenzátoru na úroveň svého Zenerova napětí, díky čemuž je na výstupních 

svorkách generováno plovoucí napětí přibližně 10 V.  

Jako zdroj obdélníkového signálu pro výše zmíněné plovoucí zdroje v modulech 

H-můstků byl použit integrovaný obvod časovače NE555 (Texas Instruments). Časovač 

je zapojen jako astabilní klopný obvod podle katalogového listu. 

Pro řízení každého výstupního můstku jsou použity signály In1, In2 a Enable. Signály 

In1 a In2 svou hodnotou určují, který tranzistor půl můstku bude otevřen. Hodnota H je 

přiřazena hornímu a hodnota L je přiřazena dolnímu transistoru. Tranzistor zvolený 

hodnotou signálu In je následně ovládán hodnotou signálu Enable, při hodnotě H je 

tranzistor otevřen. Signál Enable je v každém modulu H-můstku veden k oběma řadičům 

půlmůstku, signály In1 a In2 jsou každý k jednomu z půlmůstku modulu. Při normální 

funkci volby polarity stimulace jsou signály In1 a In2 inverzní. 

Obr. 35: Schéma realizace výstupního H-můstku. 
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Realizace tří modulů H-můstku je na následující fotografii (Obr. 36), vlevo nahoře 

zachycena svorkovnice rozvodu stimulačního napětí k H-můstkům. Vpravo nahoře na 

fotografii je zachycen modulu zdroje obdélníkového signálu o frekvenci 10 kHz a 

amplitudou 12 V. 

  

Obr. 36: Tři moduly H-můstků osazené ve stimulační části přístroje. Vpravo nahoře zachycen také zdroj 10 kHz 

signálu pro plovoucí zdroje napětí. Tyto zdroje jsou na DPS dobře identifikovatelné podle modrých pouzder 

oddělovacích kondenzátoru a řad tří vývodových pouzder typických pro diody. 
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6 Dosažené parametry zařízení 

Výsledné parametry zkonstruovaného defibrilátoru byly ověřeny s pomocí pasivního 

modelu o impedanci 20 Ω a 50 Ω. A na biologickém modelu mladé svině. 

6.1 Metody ověření dosažených parametrů 

 Ověření na neživém fantomu 

Testovací fantom byl sestaven z kombinace výkonových odporů tak aby umožňoval 

měření při impedanci 50 Ω, nebo po přepnutí přepínače s impedancí 20 Ω. Výstupní 

signály byly zaznamenány pomocí přenosného digitálního osciloskopu HDS1022M 

(OWON). 

Ověření maximálního dosaženého napětí výboje 

Pro zjištění maximálního napětí výboje byla kondenzátorová baterie defibrilátoru 

nabita na maximální napětí až do automatického vypnutí nabíjecího obvodu. Při 

maximálním nabití byl defibrilátorem proveden monofazický výboj o délce 10 ms. Výboj 

byl proveden 10x, s připojením testovacího fantomu o impedanci 50 Ω. Průběh 

výstupního signálu byl zaznamenán pomocí osciloskopu. Z oscilogramu bylo odečteno 

maximální napětí výboje.  

 

Ověření velikosti energie dodané defibrilátorem při referenčním výboji 

Jako referenční výboj byl zvolen 10 ms dlouhý monofazický výboj při maximálním 

nabití kondenzátorové baterie. Tento Výboj byl 10x aplikován do 50 Ω fantomu. 

Výstupní napětí stimulace bylo zaznamenáno pomocí osciloskopu. Proud tekoucí zátěží 

byl změřen pomocí můstku o odporu 0,1 Ω. Jednotlivé vzorky záznamu byly společně 

vynásobeny a výsledné hodnoty dodaného výkonu byly sečteny přes celou dobu trvání 

výboje. Zaznamenaný výboj měl stejný průběh jako vyobrazený výboj na Obr. 37. 

Obr. 37: Oscilogram napěťového průběhu monofazického výboje o délce 10 ms. 



 

61 

 

Ověření časování pulsů defibrilační sekvence 

Časování přepínání výstupních stavů při generování sekvence výboje bylo ověřeno 

generováním výboje, složeného z pulsů dlouhých 1 ms následovaných 1 ms dlouhou 

mezerou. Pro ověření byl použit výboj o 10 periodách, tedy celkovou dobou 20 ms. Výboj 

byl aplikován s použitím 50 Ω fantomu. Průběh výboje byl zaznamenán osciloskopem a 

délka pulsů byla porovnána v polovině maximálního napětí výboje. Jednotlivé délky byly 

určení pomocí automatické funkce osciloskopu. Měření bylo provedeno pro napětí 50, 

80, 120 a 300 V. 

Sestavení kalibrační funkce modulu pro měření impedance 

Kalibrační funkce modulu pro měření impedance byla stanovena s použitím 

odporové dekády s 1% přesností. Tato dekáda byla připojena na vstup modulu stejným 

způsobem jako by byly připojeny defibrilační elektrody. Během ověřování byl modul 

napájen stejnosměrným napětím o velikosti 12 V. Pro měření výstupního napětí (Uout) 

byl použit digitální voltmetr. Přesnost voltmetru byla pro daný rozsah udána jako ± (0,5 

% + 1 LSD), v daném rozsahu měření bylo LSD = 0,0001 V. Hodnota nastavená na 

dekádě (Rd) byla ověřena pomocí digitálního ohmmetru s přesností udanou jako ± (0,8 

% + 1 LSD), v daném rozsahu měření bylo LSD = 0,1 Ω. Hodnota změření ohmmetrem 

byla označena jako  Rm. Z naměřených dat byla v programu MS Excel stanovena 

kalibrační funkce pomocí funkce: „linregrese()“. 

Pro učení přesnosti kalibrační funkce a tím měření impedace pomocí modulu byla 

vypočtena chyba měření pro jednotlivé body převodní funkce. Výstupní hodnoty napětí 

(Uout), ze kterých byla sestavena kalibrační funkce, byly zpětně touto funkcí převedeny 

na hodnoty odporu (Rp).  

Pro změřené hodnoty Rm a Uout, byly vypočteny absolutní chyby δ(Rm) a δ(Uout) a 

relativní chyby ξ(Rm) a ξ(Uout). Podle následujících vztahů (1) a (2). 

𝛿(𝑅𝑚) =  ±(𝑅𝑚. 0,8% + 1 𝐿𝑆𝐷) [Ω]    (1) 

𝜉(𝑅𝑚) = (
𝛿(𝑅𝑚) 

𝑅𝑚
) . 100 [%]  (2) 

Pro každou hodnotu byla poté vypočtená celková relativní ξ(M) podle vztahu (3) a 

absolutní chyba δ(M) způsobená měřidly podle vztahu (4):  

𝜉(𝑀) =  √𝜉(𝑅𝑚)2 + 𝜉(𝑈𝑜𝑢𝑡)2  [%]  (3) 

𝛿(𝑀) =  ±(𝑈𝑜𝑢𝑡 . 𝜉(𝑀)) [𝑉]  (4) 

Výše zmíněným postupem byla pro každý bod měření nalezena Uout ± δ(M) [V]. 

Tato hodnota představuje odhad hodnoty Uout  která by odpovídala skutečnému odporu 

mezi elektrodami a její absolutní chyby ± δ-(M). 
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Tato hodnota byla porovnána z hodnotou Rp, který byla získána dosazením hodnot 

Uout do vypočtené kalibrační funkce. Pro jednotlivé hodnoty Rp byla určena absolutní 

δ(k) a relativní ξ(k) chyba kalibrace. Podle následujících vztahů (5) a (6): 

𝛿(𝑘) = ABS(𝑅𝑝 − 𝑅𝑚) [Ω]  (5) 

𝜉(𝑘) =
𝛿(𝑘)

𝑅𝑝
. 100 [%]   (6) 

Z relativní chyby měřidel ξ(M) a relativní chyby kalibrace ξ(k), již bylo možno 

pomocí vztahu (7) a (8) určit celkovou relativní ξ(A) chybu měření a celkovou absolutní 

chybu měření δ(A). 

𝜉(𝐴) = √𝜉(𝑀)2 +  𝜉(𝑘)2  [%]  (7) 

𝛿(𝐴) =  ±(𝑅𝑝 . 𝜉(𝐴)) [Ω]  (8) 

Z výsledných hodnot již je možné učit chybu měření pro vybrané rozsahy. Jako 

relativní chyba, pro vybraný rozsah byla vybrána nejvyšší hodnota relativní chyby, která 

byla zaokrouhlena směrem nahoru. 

Porovnání naměřených hodnot impedance s měřením pomocí komerčního 

defibrilátoru 

Hodnoty naměřené pomocí odporové dekády byly porovnány s hodnotami, které 

byly naměřeny pomocí systému pro měření impedance zabudovaného v komerčním 

defibrilátoru značky: Nihon Kohden, model: TEC-5500. Použitý defibrilátor umí 

odhadnout impedanci mezi elektrodami v rozmezí od 25 do 350 Ω s tolerancí ± 10 %. 

[38] 

 Na použitém referenčním defibrilátoru nebylo možné přímo zobrazit hodnotu 

impedance, ale pomocí servisního menu bylo možné zobrazit 3 kalibrační body AD 

převodníku defibrilátoru. Z těchto hodnot bylo možné sestavit, pomocí lineární regrese, 

převodní funkci a následně měřené hodnoty pomocí AD převodníku defibrilátoru převést 

na hodnoty impedance Rp. Hodnoty zobrazované v servisním menu byly vyobrazeny 

v hexadecimální soustavě, pro jednodušší práci byly převedeny do desítkové soustavy. 

Před výpočtem koeficientů převodní funkce byla od všech hodnot odečtena hodnota, která 

odpovídala spojení pádel defibrilátoru. 

Následně byly porovnány přepočtené hodnoty impedance z referenčního 

defibrilátoru Rd [Ω] s hodnotou impedance stanovenou měřicím modulem Rp [Ω], pro 

každou z měřených hodnot impedance. Toto porovnání bylo provedeno jako výpočet 

absolutní chyby podle vztahu 9: 

𝛿(𝑅𝑝 − 𝑅𝑑) = ABS(𝑅𝑝 − 𝑅𝑑) [Ω]  (9) 

Následně byla podle vztahu 10 stanovena relativní chyba obou hodnot: 

𝜉(𝑘) =
𝛿(𝑅𝑝−𝑅𝑑)

𝑅𝑑
. 100 [%]    (10) 
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Výsledná relativní chyba byla porovnána s relativní chybou měření referenčního 

defibrilátoru. 

 Ověření na biologickém modelu 

Pro ověření na biologickém modelu byl využit animální model mladé svině o váze 

přibližně 22 kg. Tento model byl připraven lékaři v laboratoři Fyziologického ústavu 1. 

Lékařské fakulty univerzity Karlovy. Během testování byl model v celkové anestezii, 

připojen na konvekční umělou plicní ventilaci a mimotělní krevní oběh. Při zahájení 

testování bylo zvíře déle než 4 hodiny v celkové anestezii, ale vykazovalo normální 

srdeční rytmus. Pro udržení celkové anestezie bylo užito nitrožilně aplikované 

anestetikum Propofol v kombinaci s opiodními analgetiky 

Experimenty na Fyziologickém ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v 

Praze. Provedené animální experimenty byly schváleny Odbornou komisí Lékařské 

fakulty pro laboratorní zvířata ve shodě se zákonem č. 359/2012 Sb. o ochraně zvířat proti 

týrání a s vyhláškou č. 419/2012 Sb. o ochraně pokusných zvířat.(MSMT-6316/2014-28) 

Ověření schopnosti modulu pro měření impedance nevyvolat změny srdečního 

rytmu 

Pro ověření schopnosti modulu pro měření mezielektrodové impedance nevyvolat 

změnu srdečního rytmu byl využit model popsaný výše.  

Při prvním ověření byl modul pro měření impedance připojen pomocí balonkových 

elektrod na hrudník modelu zhruba v místech pro přiložení defibrilačních elektrod a 

ponechán v režimu měření po dobu 15 minut. Stejné měření bylo opakováno s použitím 

nalepovacích defibrilačních elektrod, také po dobu 15 minut. 

V druhém testu byl modul připojen ke katetru s dvěma kroužky, který byl lékařem 

zaveden do pravé komory srdce. Měřidlo bylo postupně připojeno mezi hrot a oba 

kroužky katetru. Celkem byly vyzkoušeny 3 kombinace (hrot  a 1. kroužek, hrot a 2. 

kroužek, 1. a 2. kroužek) zapojení katetru k měřidlu. Každá kombinace byla testována 

minimálně po dobu 3 minut Varianta zapojení katetru, kdy byl modul připojen mezi 

špičku a vzdálenější kroužek od špičky bylo zařízení ponecháno minimálně 20 minut. 

Srovnání měření impedance při použití hrudních elektrod s komerčně dostupným 

defibrilátorem 

Pro ověření měřicích vlastností modulu pro měření impedance byl jako referenční 

přístroj použit defibrilátor značky: Nihon Kohden, model: TEC-5500. Pro určení hodnoty 

impedance měřené defibrilátorem byla užita stejná převodní funkce jako při porovnání 

naměřených hodnot impedance s měřením pomocí komerčního defibrilátoru.  

Lžíce defibrilátoru byly přiloženy k biologickému modelu, jaký byl popsán výše 

v kapitole 6.1.2, v poloze jako při defibrilaci. Nejprve byla zaznamenána hodnota AD 
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převodníku referenčního defibrilátoru (AD(hex)). Následně byl konektor přiložených 

elektrod připojen, pomocí vyrobeného adaptéru, k modulu pro měření impedance. 

Výstupní napětí modulu (Uout) bylo zaznamenáno z displeje voltmetru. Zaznamenané 

hodnoty byly přepočteny na hodnoty impedance Rp a Rd. Pro přepočet byla použita dříve 

získaná převodní (12) a kalibrační funkce (11). Pro každé měření byla stanovena 

absolutní chyba δ(b) a relativní chyba měření modulu ξ(b). 

Ověření vhodnosti velikosti, vytvořených defibrilačních vicesměrových lžic 

Vyrobené vícesměrové lžíce byly použity při testování vícesměrové defibrilační 

metody v laboratoři Fyziologického ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. Velikost lžic byla posouzena vizuálně lékařem při provádění experimentu. 

Záznam BSPM při nízkoenergetické defibrilaci 

Pro záznam povrchových potenciálů je využito 32svobodného, nebo více než 

32svodového systému pro měření a záznam BSPM. Elektrody jsou umístěny na povrch 

hrudního koše biomodelu v přesné geometrii pomocí pomůcek, v nichž jsou elektrody 

fixovány, nebo přesným rozměřením poloh. Přesnost umístění elektrod má značný vliv 

na kvalitu výsledného záznamu. Díky vysokému počtu elektrod je možné detekovat malé 

změny elektrické potenciálu uvnitř těla a také lokalizovat jejich zdroje.  

Pro následně vyhodnocení je vhodné použití Okamžitých potenciálových map, ze 

kterých mohou být vytvořeny mapy rozdílové. Taková obrazová prezentace výstupních 

dat je vhodná k odhadu šíření potenciálů vykovaných defibrilačními výboji. 

Vzhledem k potřebě dodržení přesné geometrie umístění elektord na hrudníku ej 

metoda použitelná pouze s intrakardiálními elektrodami.  

Pro získaní záznamu potenciálu na povrchu těla biomodelu je lékaři zaveden do hrotu 

pravé komory defibrilační katetr s jedním kroužkem. Pomocí střídavého signálu 

vedeného na hrot katetru je v srdci biomodelu vyvolána fibrilace. V době počátku 

fibrilace je zahájen záznam mapovacím zařízením. Následně jsou činěny pokusy o 

defibrilaci nejprve podle metody LEAP. S nastavením defibrilátoru od 15 V se 

zvyšujícím se napětím výboje o 10 V s každým neúspěšným pokusem. Všechny tyto 

pokusy jsou zaznamenány a v záznamu je doba jejich aplikace označena značkou. 

 



 

65 

 

6.2 Výsledky ověření 

 Ověření na neživém fantomu 

Ověření maximálního dosaženého napětí výboje 

Hodnoty v tabulce Tabulka 6 ukazují dosažené hodnoty maximálního napětí výboje. 

Z hodnot je patrné, že maximální stimulační napětí výboje je 298.8 V ± 1,6 V. 

Tabulka 6: Hodnoty dosaženého maximálního napětí výboje, při použití testovacího průběhu výboje. 

Výboj číslo Hodnota max. napětí 

 (V) 

1 298 

2 299 

3 300 

4 296 

5 301 

6 298 

7 298 

8 297 

9 300 

10 301 

Průměr 298,8  

Směrodatná odchylka 1,6 
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Ověření velikosti energie dodané defibrilátorem při referenčním výboji 

Tabulka 7: Hodnoty měření energie referenčního výboje o maximálním napětí 300 V, délce 10 ms. Výboj 

byl aplikován do 50Ω fantomu. 

  Výboj č. 

Výsledná 
energie 
výboje 

  n E 

  [-] [J ] 

 1 18,1 

 2 17,5 

 3 17,8 

 4 18,2 

 5 17,5 

 6 17,9 

 7 17,6 

 8 18 

 9 18,1 

 10 17,7 

Průměr x ̄ 17,84 

Rozptyl σ2 0,06 

Směrodatná 
odchylka σ 0,25 

Z dat uvedených ve výše uvedené tabulce bylo spočteno, že dodaná energie do 50Ω 

fantomu byla při použití referenčního monofazického pulsu o délce 10 ms a maximálním 

napětí defibrilátoru je 17,84 ± 0,25 J 
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Ověření časování pulsů defibrilační sekvence 

Získaný oscilogram průběhu testovacího výboje je vyobrazen na Obr. 38. 

Pomocí automatické funkce pro měření šířky pulsů, kterou osciloskop disponuje, bylo 

učeno, že všechny úseky mají stejnou délku, 1,006 ms. Stejného výsledku bylo dosaženo 

při napětí stimulace 50, 80, 120 a 300 V. Délka jednotlivých pulsů v defibrilační sekvenci 

je tedy stabilní. 

Sestavení kalibrační funkce modulu pro měření impedance 

V následující tabulce 7 jsou zaznamenány hodnoty napětí (Vout) na výstupu modulu 

pro měření mezielektrodové impedance v závislosti na měřeném odporu (Rm). 

Tabulka 8: Výstupní napětí modulu pro měření impedance v závislosti na měření impedanci. 

Odpor R 
dekády 

Odpor změřený 
multimetrem 

Výstupní napětí 
modulu 

[Ω] [Ω] [V] 

0 0,33 0,02 

10 10,3 0,041 

20 20,3 0,218 

30 30,3 0,406 

50 50,3 0,800 

100 100,7 1,826 

150 150,6 2,875 

200 200,6 3,934 

250 250,5 5,001 

300 300,8 6,080 

350 350,8 7,153 

 

Obr. 38: Oscilogram průběhu napětí při měření délky 

kroku pulsů sekvence defibrilačního výboje. 
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Vztah měřených hodnot impedance a výstupního napětí je vyobrazen následujícím 

grafu na Obr. 39. Tato data jsou proložena přímkou lineární funkce, ze které je získána 

kalibrační funkce: 

𝑅𝑝 =  48,16 . 𝑈𝑜𝑢𝑡 +  9 [Ω, V]  (11) 

V následující tabulce Tabulka 9 jsou zapsány hodnoty jednotlivých naměřených a 

vypočtených hodnot podle vztahů 1 až 4. Zejména kombinované chyby měřidel užitých 

pro kalibraci, ξ(M) a δ(M). 

Tabulka 9: Naměřené hodnoty výstupního napětí měřidla společně s vypočtenými relativními a 

absolutními chybami měřidel a jejich společné chyby. 

Odpor 
změřený 
ohmmetrem 

Absolutní 
chyba 
ohmmetru 

Relativní 
chyba 
ohmmetru 

Napětí 
změřené 
voltmetrem 

Absolutní 
chyba 
voltmetru 

Relativní 
chyba 
voltmetru 

Společná 
relativní 
chyba 
měřidel 

Společná 
absolutní 
chyba 
měřidel 

Rm δ(Rm) ξ(Rm) Uout δ(Uout) ξ(Uout) ξ(M) δ(M) 

[Ω] [Ω] [%] [V] [V] [%] [%] V 

10,3 0,182 1,771 0,041 0,0003 0,744 1,921 0,001 

20,3 0,262 1,293 0,218 0,0012 0,546 1,403 0,003 

30,3 0,342 1,130 0,406 0,0021 0,525 1,246 0,005 

50,3 0,502 0,999 0,800 0,0041 0,513 1,123 0,009 

100,7 0,906 0,899 1,826 0,0092 0,505 1,032 0,019 

150,6 1,305 0,866 2,875 0,0145 0,503 1,002 0,029 

200,6 1,705 0,850 3,934 0,0198 0,503 0,987 0,039 

250,5 2,104 0,840 5,001 0,0251 0,502 0,979 0,049 

300,8 2,506 0,833 6,080 0,0305 0,502 0,973 0,059 

350,8 2,906 0,829 7,153 0,0359 0,501 0,968 0,069 

y = 0,0209x - 0,2344
R² = 0,9998
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Obr. 39: Graf naměřených hodnot při kalibraci modulu pro měření impedance proložený 

lineární funkci. 
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Pomocí kalibrační funkce (9) a vztahů 5 až 8 byla sestavena následující Tabulka 10, 

která obsahuje  relativní ξ(k) a absolutní chybu δ(k) kalibrační křivky, která je 

zkombinována s chybou měřidel (ξ(M) a δ(M)) v celkovou chybu měření pro jednotlivé 

hodnoty kalibrace ξ(A) a δ(A). 

Tabulka 10: Vypočtené hodnoty impedance pomocí kalibrační funkce, společně s výpočtem absolutní a 

relativní chyby kalibrační křivky a celkové absolutní a realitní chyby měření. 

Impedance 

vypočtená 

pomocí 

kalibrační 

funkce 

Absolutní 

chyba 

kalibrační 

křivky 

Relativní 

chyba 

kalibrační 

křivky 

Celková 

relativní 

chyba 

Celková 

absolutní 

chyba 

Rp δ(k) ξ(k) ξ(A) δ(A) 

[Ω] [Ω] % % [Ω] 

10,976 0,676 6,157 6,450 0,708 

19,505 0,795 4,074 4,309 0,840 

28,565 1,735 6,073 6,200 1,771 

47,552 2,748 5,779 5,887 2,799 

96,995 3,705 3,820 3,957 3,838 

147,546 3,054 2,070 2,300 3,393 

198,579 2,021 1,017 1,418 2,815 

249,998 0,502 0,201 0,999 2,497 

301,995 1,195 0,396 1,050 3,171 

353,703 2,903 0,821 1,269 4,490 

Celková relativní chyba na rozsahu 10 až 350 Ω byla určena jako maximální relativní 

chyba ξ(A) na pro daný rozsah a to jako ± (Uout . 6,5%). 
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Porovnání naměřených hodnot impedance s měřením pomocí komerčního 

defibrilátoru 

Hodnoty užité pro stanovení převodní funkce pro měření impedance referenčním 

defibrilátorem jsou vypsány v následující tabulce Tabulka 11.  

Tabulka 11: Hodnoty uložené v paměti komerčního defibrilátoru použité pro sestavení převodní funkce 

hodnot AD převodníku na hodnotu impedance. V dolní části tabulky koeficienty lineární  funkce získané 

lineární regresí. 

Vnitřní uložená 
hodnota 

impedance hodnota AD 

Hodnota AD po 
odečtení nulové 

hodnoty. ( 0,3 Ω) 

Ω hex dec dec 

0,3 33 51 0 

50 83 131 80 

100 d1 209 158 

200 1b4 436 385 

350 320 800 749 

lineární regrese   a 0,458 

Rd=AD(dec) . a +b b 14,367 

Výsledná převodní funkce má tvar: 

𝑅𝑑 =  𝐴𝐷(𝑑𝑒𝑐).0,458 + 14,367  (12) 

  

Tabulka 12: Hodnoty porovnání měření impedance pomocí referenčního defibrilátoru a zhotoveného 

modulu. Tučně jsou vyznačeny hodnoty relativní chyby měření modulu v rozsahu měření, které umožnoval 

referenční defibrilátor. 

Odpor 
změřený 

ohmmetrem 

Impedance 
stanovená 
měřicím 

modulem 
Hodnoty AD převodníku 
komerčního defibrilátoru 

Vypočtená 
hodnota odporu 

měřeného 
defibrilátorem 

Absolutní 
rozdíl 

měření 

Relativní chyba 
měření 

modulem vůči 
měření 

defibrilátorem 

Rm Rp AD Rd δ(Rp-Rd) ξ(Rp-Rd)/Rd 

[Ω] [Ω] hex dec [Ω] [Ω] [%] 

0,33 0,30 33 0 14,24 13,94 97,89 

10,3 10,98 35 2 15,16 4,19 27,60 

20,3 19,51 43 16 21,58 2,07 9,59 

30,3 28,57 58 37 31,20 2,63 8,44 

50,3 47,56 7a 71 46,78 0,78 1,66 

100,7 97,01 ee 187 99,95 2,93 2,93 

150,6 147,58 15a 295 149,44 1,87 1,25 

200,6 198,62 1ca 407 200,77 2,15 1,07 

250,5 250,05 23d 522 253,47 3,42 1,35 

300,8 302,06 2b4 641 308,01 5,95 1,93 

350,8 353,77 332 767 365,75 11,98 3,28 
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Maximální relativní chyba měření byla na rozsahu, ve kterém je známa chyba měření 

referenčního defibrilátoru (25 až 350 Ω) menší, než výrobcem udávaná chyba měření 

± 10 %. Zmíněné hodnoty v daném rozsahu jsou v tabulce vyvedeny tučně. 

 Výsledky měření na biologickém modelu 

Ověření schopnosti modulu pro měření impedance nevyvolat změny srdečního 

rytmu 

Při testování s použitím balonkových i nalepovacích elektrod po dobu 15 minut 

nedošlo k žádné změně srdečního rytmu. Při testovaní, pomocí katetrizačních elektrod, 

trpěl model tachykardii a jeho srdeční frekvence se pohybovala kolem 160 tepů za 

minutu. V kombinaci připojení na hrot katetru a proximální kroužek (blíže hrotu) nedošlo 

během 3 minut testování k žádné změně srdečního rytmu. Stejně jako při kombinaci 

proximálního a distálního kroužku elektrody, nedošlo během měření k žádné změně 

srdečního rytmu. V zapojení modulu na hrot katetru a distálního kroužku, které bylo 

ponecháno po dobu  delší než 15 minut nedošlo k žádné změně srdečního rytmu. 

Srovnání měření impedance při použití hrudních elektrod s komerčně dostupným 

defibrilátorem 

Porovnáním vypočtených impedancí  Rp a Rd, byla určena absolutní δ(b) a relativní 

chyba měření ξ(b) pro každé měření. Nejvyšší relativní chyba měření zkonstruovaným modulem 

má hodnotu ξ(b)=5,86 % z vypočtené hodnoty impedance. 

Tabulka 13: Srovnání hodnot impedance měřených referenčním defibrilátorem (Rd) a hodnot impedance 

zkonstruovaným modulem (Rp). S vyjádřením chyb měření. 

Výstupní 
napětí 

změřené 
voltmetrem 

Vypočtená 
impedance 

měřená 
modulem 

Hodnoty AD převodníku 
komerčního defibrilátoru 

Vypočtená 
impedance 

měřená 
defibrilátorem 

Absolutní 
chyba 

měření 

Relativní 
chyba 

měření 

Uout Rp AD Rd δ(b) ξ(b) 

[V] [Ω] hex dec [Ω] [Ω] [%] 

1,42 77,44 80 128 72,91 4,54 5,86 

1,72 91,90 92 158 86,65 5,25 5,71 

1,21 67,32 6e 110 64,66 2,67 3,96 

1,01 57,68 5d 93 56,87 0,82 1,41 

1,68 89,98 a5 165 89,86 0,11 0,13 

1,19 66,36 79 121 69,70 3,34 5,03 

0,99 56,72 62 98 59,16 2,44 4,30 

1,22 67,80 75 117 67,86 0,06 0,09 
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Ověření vhodnosti velikosti, zkonstruovaných defibrilačních vicesměrových lžic 

Podle vyjádření lékaře provádějícího defibrilaci pomocí vytvořených lžic 

přiložených přímo na srdce by bylo vhodné zmenšit vzdálenost mezi elektrodami a 

zmenšit tak pomyslný vepsaný kruh mezi elektrody při přiložení lžic. Lžíce přiložené na 

srdce před defibrilací jsou vyobrazeny na následující fotografii: 

 

 

  

Obr. 40: Zhotovené vicesměrové lžíce přiložené na srdce biologického modelu (mladé svině) 
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7 Diskuse 

Výsledné zařízení je schopno dodávat bifazické výboje o napětí až 298.8 V ± 1,6 V.. 

Takový výboj při trvání výboje 10 ms při odporu mezi elektrodami 50 Ω znamená 

dodanou energii 18 J. Tento Výkon defibrilátoru otestovaný na pasivních fantomech by 

měl být dostačující pro výbojů při zkoumání metody LEAP i metody vícesměrové 

defibrilace. V obou přídech převyšuje vyrobený defibrilátor svým výkonem zařízení 

použitá autory metod v publikacích zmíněných v kapitole3.4.  

V případě, že bude zařízen použito pro přímou defibrilaci, může jeho výkon být 

dostatečný i pro úspěch při defibrilaci bifazickýcm výbojem. A tím sloužit také jako zdroj 

referenčního výboje při výzkumu.  

Zařízení umožňuje volit průběh defibrilačního výboje po 1 ms dlouhých úsecích, 

Tato vzorkovací perioda se zdá z pohledu napodobení metod LEAP a vícesměnové 

defibrilace jako dostatečně krátká. Průběh výboje i jeho čas jsou variabilní a 

s přihlédnutím k poklesu napětí kondenzátorové baterie je možné generovat i velmi 

dlouhé výboje na 120 ms. Ačkoli je dosaženo určité variability průběhy defibrilačních 

výbojů, o které si myslím, že je pro replikaci vybraných metod dostatečná, mnohem 

zajímavějším zařízen by bylo zařízení schopné generovat libovolné tvary samotných 

pulsů, ze kterých se skládá výsledný defibrilační výboj. Takové zařízení by mohlo být 

zkonstruováno s použitím výkonných lineárních zesilovačů.  

Zařízení bylo použito v laboratoři Fyziologického ústavu 1. Lékařské fakulty UK. 

Při jeho používání bohužel došlo k potížím se záznamem defibrilačních výbojů. Ačkoli 

během krátkého testu vícesměrové metody (10 pokusů) údajně došlo k obnově srdečního 

rytmu, není pro tento test dostatečný záznam. Přesto se lékaři ústavu rozhodli, že 

perspektivnější metodou k dalšímu výzkumu a zdokonalování zařízení bude více směrová 

defibrilace.  

Modul pro měření mezielektrodové impedance se ukázal v porovnání s dostupným 

defibrilátorem jako vhodné měřidlo pro další použití. Při testování ani při dlouhém měření 

intrakardiálními elektrodami nedošlo ke změnám na srdečním rytmu biomodelu. Jeho 

princip je jednoduchý a dobře realizovatelný i analogovými prostředky. Výsledná zjištěná 

chyba měření ξ(A) =. 6,5 % je na daném rozsahu lepší než očekávání. V souvislosti s měřením 

impedace považuji za zajímavý fakt, že pro použitý referenční defibrilátor při měření 

impedance před defibrilací nejsou zajímavé hodnoty pod 25 Ω. Jak je vidět v tabulce 12 

měření nižších hodnot bylo pro referenční přístroj naprosto nespolehlivé. 

Při experimentech v laboratoři Fyziologického ústavu se zdálo, že i přes dobré 

výsledky při testování a teoretickou chybu měření pod 10 %, jsou hodnoty měřené 
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přístrojem při použití vicelektrodových lžic mnohem výše než byly předpokládané 

hodnoty.  

Vyšší hodnoty mezielektrodové impedance mohly být způsobeny nedostatečným 

přítlakem viceelektrdových lžic, malou plochou použitých elektrod, nebo jejich 

nevhodným, plochým tvarem. 

Zhotovené vicelektrodové lžíce je nutné považovat za prototyp, pro další 

experimenty je nutné upravit polohy elektrod tak, aby byly blíže k sobě. Bylo by také 

vhodné zvážit výrobu leštěných elektrod konkávního tvaru. V rámci výroby nového páru 

lžic by bylo vhodné zvážit také umístění vhodného ovládací prvku pro aplikaci výboje 

přímo na držadla. Tím by byla zabezpečena aplikace výboje v momentě, kdy si je obsluha 

pádel jistá, že jsou správně přiloženy. 

Ověřování přístroje na biomodelech bylo výrazně zdrženo opravami a úpravami 

stimulační části přístroje, nebylo možné stihnout více animálních experimentů s plnou 

funkcí zařízení. Nerealizované měření povrchových potenciálů mohlo přinést zajímavý 

pohled na šíření defibrilačního výboje zvláště u metody LEAP. Tento pohled by mohl při 

vyhodnocení poskytnout určitou představu o postupné aktivaci myokardu jednotlivými 

výboji. Pro takové měření bylo nutné použití defibrilaci odolného zařízení pro mapovaní 

biopotenciálů, takové zařízení ne nepodařilo zajistit. 

Výsledné zařízení jako celek je využito v laboratoři Fyziologického ústavu 

1. Lékařské fakulty UK. Přesto, kdybych konstruoval nové zařízení pro podobné účely, 

zaměřil bych se v jeho konstrukci na širší možnost tvarování výboje a vyšší výkon. 

Takové zařízení bych konstruoval s použitím lineárního zesilovače jako výstupního 

stupně společně s kombinací výstupních H-můstků. Zároveň bych již nekonstruoval 

analogový systém pro měření impedance, ale realizoval bych jej pomocí mikropočítače 

s nutným minimem analogových obvodů.  
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8 Závěr 

V této práci je popsán návrh a realizace zařízení kardiverteru/defibrilátoru 

zaměřeného na možnost využití pro další výzkum metod prostorové defibrilace a metod 

LEAP, případně dalších nízkoenergetických metod defibrilace, který probíhá na 

Fyziologickém ústavu 1. Lékařské fakulty UK. Zároveň je v práci popsán přípravek pro 

měření mezielektrodové impedance, který neovlivňuje měřený objekt a výstup jeho 

vstupního zesilovače se dá využit také pro záznam jednoduchého EKG signálu. 

Vyrobené zařízení je schopno generovat počítačem řízené defibrilační výboje 

s variabilním průběhem složené z 1 ms dlouhých pulsů s volitelnou polaritou.  Maximální 

doražené napětí stimulace je 298.8 V ± 1,6 V. Při maximálním napětí je zařízení schopno 

dodat 10 ms do 50 ohmové zátěže s energii 17,84 ± 0,25 J. 

Pro měření mezielektrodové impedance byl zkonstruován modul s rozsahem měření 

10 až 350 Ω s chybou ± 6,5 % na daném rozsahu. Modul při svém použití nezpůsobuje 

změny na srdečním rytmu měřeného subjektu. Tento modul byl porovnán s integorvaným 

měřením impedance v komerčním defibrilátoru, kdy nejvyšší relativní chyba impedance 

změřené modulům vůči výstupu defibrilátoru na rozsahu měření udaného výrobce 

defibrilátoru byla ± 8,44 % a to u dolního konce rozsahu. 

Zkonstruovaný defibrilátor je schopen záznamu defibrilačních výboju, změřené 

mezielektrodové impedance a jednoho kanálu EKG z externího zdroje. Zároveň je možno 

pomocí sw vypočítat hlavní frekvenci zaznamenané fibrace, kterou lze využít pro správne 

nastavení výboje v metodě LEAP.- 
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Příloha A: Obsah přiloženého CD 

1. klíčová slova (čj i aj) 

2. abstrakt česky 

3. abstrakt anglicky 

4. naskenované zadání diplomové práce 

5. kompletní diplomová práce 

6. Soubor podklady_KICAD.rar, tento soubor obsahuje podklad pro 

výrobu jednotlivých modulů, které vznikly při realizaci práce. 

7. Soubor schémata a DPS.rar, tento soubor obsahuje pdf soubory 

se jmeny jednotlivých modulů s označením DPS, nebo schéma. 

V těchto souborech jsou vyobrazeny kompletní schémata 

modulů a předlohy desek plošných spojů s osazením. 

8. Soubor Flexidef.rar, tento soubor obsahuje zdrojové kódy pro 

obslužný program defibrilátoru 
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