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ABSTRAKT 

Transkutánní monitoring plynů u pacientů v neurointenzivní péči 
Bakalářská práce se zabývá transkutánním monitoringem plynů a jeho uplatněním v péči 

o pacienty po cévní mozkové příhodě. U těchto pacientů je velmi důležité kontinuálně 

monitorovat změny krevních plynů v čase, jelikož by odchýlení od fyziologických hodnot 

těchto plynů mohlo přispět k rozvoji nitrolební hypertenze a následně sekundárnímu 

poškození mozkové tkáně. Cílem práce byla analýza záznamu z transkutánního monitoru 

a softwarové zpracování tohoto signálu. 

 Bylo provedeno pilotní měření pomocí přístroje SenTec Digital Monitor           

SDMS-PO2 na pěti pacientech po cévní mozkové příhodě. Senzor byl vyhříván na teplotu 

42 °C a byl aplikován do podklíčkové oblasti. Hodnoty transkutánního parciálního tlaku 

oxidu uhličitého (tcpCO2) a transkutánního parciálního tlaku kyslíku (tcpO2) 

z transkutánního monitoru byly porovnány s hodnotami parciálního tlaku oxidu 

uhličitého v arteriální krvi (PaCO2) a parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi (PaO2 ) 

z analýzy dle Astrupa. Byl vyvinut softwarový prostředek na detekci artefaktů v záznamu 

měření transkutánních parametrů pomocí parametru výkon výhřevu senzoru. Dále byla 

vyvinuta aplikace pro personalizovanou analýzu transkutánních signálů, která umožňuje 

klinickému pracovníkovi zvolit vstupní parametry na základě diagnózy pacienta.  

Na základě výsledků bylo zjištěno, že hodnoty tcpCO2 odpovídají hodnotám PaCO2 

s průměrnou relativní chybou δ = 5,47 %. Parametr tcpO2 neodpovídal hodnotám PaO2. 

Větší počet artefaktů byl v záznamu detekován pro tcpO2 než pro tcpCO2. Doba 

stabilizace překročila dobu stabilizace udávanou výrobcem průměrně o 1 minutu. Na 

základě pilotního měření je možné upravit protokol budoucí studie a vyvinutý software 

použít k vyhodnocení studie.  

Klíčová slova 

Transkutánní monitoring, krevní plyny, cévní mozková příhoda, Astrup  



 

 

  

ABSTRACT 

Transcutaneous monitoring of gases in neurointensive care patients 

This Bachelor thesis focuses on transcutaneous monitoring of gases and its use in patients 

with stroke. Continuous monitoring of gases is essential for patients recovering from 

stroke because any change in the concentration of blood gases alters the cerebral blood 

flow and thus contributes to the elevation of intracranial pressure which can result in 

intracranial hypertension. The aim of this thesis was to analyze signals from 

transcutaneous monitor and develop a software for analysis of this data. 

A pilot study was conducted using SenTec Digital Monitor SDMS-PO2 on five 

patients recovering from stroke. The sensor was heated to 42 °C and under collar bone 

area was chosen as place of application of the sensor. During the measurement, control 

blood draws were performed. The values of transcutaneous partial pressure of carbon 

dioxide (tcpCO2) and transcutaneous partial pressure of oxygen (tcpO2) from 

the transcutaneous monitor and arterial blood gases from blood gas analysis were 

compared. A software for detection of artifacts was developed using the heating power 

parameter. Application for more personalized data analysis was created allowing the 

doctor to choose input parameters based on the patient’s diagnosis.  This software was 

then applied on the conducted data. 

The results show that parameter tcpCO2 corresponds to the values of partial pressure 

of carbon dioxide in arterial blood (PaCO2) with average relative error δ = 5,47 %. 

Parameter tcpO2 did not correspond with partial pressure of oxygen in arterial blood 

(PaO2). More artifacts were detected in the tcpO2 signal. The stabilization period was 

approximately one minute longer than the producer says. Based on this pilot study, further 

changes can be made in the protocol of future study and the software can be used for 

study’s data analysis. 

Keywords 

Transcutaneous monitoring, blood gases, stroke, ABG
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Seznam symbolů a zkratek 

Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

pO2 mmHg parciální tlak kyslíku 

pCO2 mmHg parciální tlak oxidu uhličitého 

PaO2 mmHg parciální tlak kyslíku v arteriální krvi 

PaCO2 mmHg parciální tlak oxidu uhličitého v arteriální krvi 

tcpO2 mmHg transkutánní parciální tlak kyslíku 

tcpCO2 mmHg transkutánní parciální tlak oxidu uhličitého 

etCO2 % obsah oxidu uhličitého na konci výdechu (end-tidal CO2) 

SpO2 % saturace hemoglobinu kyslíkem v periferní krvi 

PI - pulzační index (pulsation index) 

PR BPM tepová frekvence (pulse rate) 

HP mW výkon výhřevu (heating power) 

coxyHb mol  l-1 koncentrace oxygenovaného hemoglobinu 

cdeoxyHb mol  l-1 koncentrace deoxyhemoglobinu 

SaO2 % saturace hemoglobinu kyslíkem v arteriální krvi 

rSO2 % regionální oxygenace tkáně 

RR dechů  min-1 počet dechů za minutu (respiratory rate) 

pH - záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity vodíkových 

iontů, udává kyselost/zásaditost roztoku 

ε podle veličiny absolutní chyba 

δ podle veličiny relativní chyba 

R - korelační koeficient 

   

Seznam zkratek  

Zkratka Význam 

TCM transkutánní monitoring (Transcutaneous monitoring) 

CMP cévní mozková příhoda 

CBF průtok krve mozkovou tkání (Cerebral blood flow) 

NIRS blízká infračervená spektroskopie (Near infrared spectroscopy) 

oxyHb molekula hemoglobinu s navázaným kyslíkem 

deoxyHb molekula hemoglobinu neobsahující kyslík 

Ag/AgCl elektroda argent-chloridová elektroda 

H+ vodíkový kationt 

HCO3- bikarbonátový aniont 

H2O molekula vody 

OH- hydroxidový iont 

NIHSS National Institute of Health Stroke Scale 

JIP Jednotka intenzivní péče 

POCT point of care testing 

KAPIM Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny 

BPM údery za minutu (Beats per minute) 
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1 Úvod 

Monitoring oxidu uhličitého (CO2) a kyslíku (O2) v krvi pacienta je nedílnou součástí 

sledování stavu pacienta v řadě odvětví medicíny, a tak i v neurointenzivní péči. Pro 

vyhodnocení krevních plynů se zde běžně uplatňují ordinované krevní odběry. Tato 

metoda ovšem nepodává kontinuální přehled parciálních tlaků kyslíku (pO2) a oxidu 

uhličitého (pCO2) v čase. S rozvojem medicíny navíc stoupá tlak na co nejmenší 

invazivitu používaných metod a zajištění co nejlepší péče o pacienty. V moderní 

medicíně jsou tedy upřednostňovány neinvazivní metody monitoringu krevních plynů, 

což jsou takové metody, u kterých není porušena kožní bariéra a nejsou pro pacienta 

bolestivé či nepříjemné.  

Mezi příklady neinvazivních metod, které se v klinické praxi běžně používají, 

patří pulsní oxymetrie pro měření saturace hemoglobinu kyslíkem v periferní krvi (SpO2) 

a kapnometrie pro měření koncentrace oxidu uhličitého na konci výdechu (etCO2). Tyto 

metody mají ovšem jiné limitace, jelikož SpO2 podává informaci o obsahu kyslíku 

v arteriolách prstu a etCO2 představuje obsah oxidu uhličitého ve vydechovaném 

vzduchu. Pro splnění jak požadavku kontinuity, tak požadavku měření obsahu plynů 

přímo v tkáních lze použít jiné metody monitoringu jako je např. transkutánní monitoring 

krevních plynů.  

Hlavní výhodou této metody monitoringu krevních plynů je již právě zmíněná 

neinvazivnost. Eliminuje se potřeba častých odběrů krve pacienta pro analýzu krevních 

plynů [1]. Transkutánní monitoring podává ovšem informaci o zastoupení plynů 

v kapilárách, které je ovlivněné např. lokálním průtokem krve nebo metabolismem kůže 

samotné [2]. Arteriální hodnoty parciálního tlaku plynů a hodnoty transkutánní se tedy 

nebudou přesně rovnat [1, 2]. Transkutánní monitoring je běžně používanou metodou 

vyhodnocení krevních plynů v neonatologii a má velký potenciál na uplatnění i v mnoha 

jiných oborech.  

Jedním z potenciálních uplatnění TCM je v rámci péče o pacienty po cévní 

mozkové příhodě na jednotkách neurointenzivní péče. U těchto pacientů je nezbytné 

kontinuálně monitorovat obsah krevních plynů v krvi, zvláště pak jejich změny v čase, 

jelikož tyto změny mohou vést k sekundárnímu poškození mozkové tkáně a zhoršení 

stavu pacienta. Pacienti po cévní mozkové příhodě ve většině případů spontánně ventilují, 

proto není monitoring oxidu uhličitého pomocí kapnometrie vhodnou metodou. Naopak 

transkutánní monitoring může být pro svojí neinvazivnost a minimální diskomfort pro 

pacienta vhodnou alternativou pro monitoring krevních plynů u těchto pacientů.  
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2 Přehled současného stavu 

Pro stanovení krevních plynů jsou v medicíně používané metody invazivní a neinvazivní. 

Mezi invazivní metody patří odběr vzorku z arteriální krve a jeho následná analýza 

v analyzátoru plynů. Mezi neinvazivní metody patří pulzní oxymetrie, měření obsahu 

CO2 na konci výdechu, blízká červená spektroskopie a transkutánní monitoring. Všechny 

tyto metody jsou popsány v následujících podkapitolách.  

2.1 Krevní plyny 

Krevní plyny jsou takové plyny, které jsou rozpuštěné v krvi. Z principu fyziologie 

dýchání je zřejmé, že největší zastoupení budou mít v krvi oxid uhličitý a kyslík. 

Množství těchto plynů v krvi se běžně vyjadřuje pomocí tzv. parciálních tlaků, jejichž 

běžné hodnoty jsou zobrazeny v Tabulce č. 2.1. Hodnota pCO2 ve venózní krvi je oproti 

hodnotě v krvi arteriální vyšší vlivem metabolických procesů v tkáních. Ze stejného 

důvodu je hodnota pO2 nižší ve venózní krvi než v arteriální [3]. Rozdíly těchto 

parciálních tlaků vytvářejí koncentrační gradient, pomocí kterého se plyny přesunují mezi 

tkáněmi a cévním systémem [3]. 

Tabulka č. 2.1: Parciální tlaky plynů v krvi [3]. 

 

2.2 Metody vyšetření krevních plynů 

2.2.1 Krevní odběry podle Astrupa 

Vyšetření krevních plynů podle Astrupa je hojně používaná metoda, která podává 

informace nejen o hodnotách parciálních tlaků kyslíku a oxidu uhličitého, ale také o pH 

krve, acidobazické rovnováze a dalších parametrech, které napomáhají klinickému 

rozhodování a jsou důležité pro správnou diagnostiku stavu pacienta. Pro analýzu 

arteriální krve je pacientovi odebrána arteriální krev, většinou z radiální tepny, která je 

následně přenesena do analyzátoru [4]. Tento přístroj obsahuje několik elektrod pro 

zjištění potřebných parametrů, např. skleněnou elektrodu pro zjištění hodnoty pH a pCO2 

nebo Clarkovu elektrodu, která se používá pro vyhodnocení pO2 v odebraném vzorku. 

Tato metoda analýzy krevních plynů je velmi přesná, ale bohužel i invazivní a krevní 

odběry nelze provádět velmi často [5]. Další limitací je prodleva mezi odběrem a 

Parciální tlak Hodnoty (mmHg) Hodnoty (kPa) 

pO2 v arteriální krvi 90–100 12,00–13,33 

pO2 ve venózní krvi 30–40 3,99–5,33 

pCO2 v arteriální krvi 40 5,33 

pCO2 ve venózní krvi 46 6,13 
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samotnou analýzou vzorku. Je třeba dbát na co nejrychlejší transport vzorku do 

analyzátoru, jelikož by mohl být vzorek znehodnocen procesy, které v krvi na vzduchu 

probíhají [4].  Pro eliminaci těchto nežádoucích procesů se v dnešní době na odděleních 

JIP aj. používají tzv. Point-of-care testing (POCT) přístroje, tedy analyzátory určené 

k in vitro analýze vzorků v místě péče o pacienta. Největší limitací této metody je ovšem 

to, že nepodává kontinuální přehled o změně parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi 

(PaO2) a parciálního tlaku oxidu uhličitého v arteriální krvi (PaCO2) v čase. 

Základní parametry měřené analyzátorem krevních plynů a jejich běžné hodnoty 

z vzorku arteriální krve jsou zaznamenány v Tabulce č. 2.2. 

Tabulka č. 2.2: Základní parametry měřené analyzátorem krevních plynů a jejich 

fyziologické hodnoty pro vzorek arteriální krve (Převzato z [4]). 

 

2.2.2 Pulzní oxymetrie SpO2 

Pulzní oxymetrie je metodou používanou nejen v intenzivní péči pro měření oxygenace 

periferních tkání. Principem této metody je prosvícení tkáně světlem o daných vlnových 

délkách a následná detekce prošlého záření. V tkáni se světlo absorbuje v závislosti na 

koncentraci hemoglobinu a jeho derivátů. Běžně užívané pulzní oxymetry používají dvě 

vlnové délky: 660 nm pro měření absorpce na molekulách deoxyhemoglobinu a 940 nm 

pro měření absorpce na molekulách oxyhemoglobinu [6]. V krvi se ovšem vyskytují 

i další deriváty hemoglobinu, jako např. karbonylhemoglobin nebo methemoglobin, 

jejichž přítomnost z principu výpočtu parametru SpO2 nemůžeme na těchto běžně 

užívaných pulzních oxymetrech detekovat. Rovnice pro výpočet hodnoty SpO2: 

𝑆𝑝𝑂2 =  
𝐶𝑜𝑥𝑦𝐻𝑏

𝐶𝑜𝑥𝑦𝐻𝑏+𝐶𝑑𝑒𝑜𝑥𝑦𝐻𝑏
∙ 100, 

kde coxyHb je koncentrace oxygenovaného hemoglobinu a cdeoxyHb je koncentrace 

deoxyhemoglobinu, výsledek SpO2 se poté udává v procentech.  

 

 

 

 

Parametr Hodnota 

PaO2  
80–100 mmHg 

10,67–13,33 kPa 

pH 7,35–7,45 

PaCO2  
35–45 mmHg 

4,67–6,00 kPa 

SaO2 95–100 % 

 H+ 35–45 mmol/l 

HCO3- 22–26 mEg/l 

(1) 
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Běžné hodnoty SpO2 se pohybují mezi 95–100 %  [7]. Jelikož se senzor pro měření SpO2 

umísťuje většinou na prst, naměřené hodnoty určují oxygenaci periferní tkáně. U pacientů 

s oxygenací arteriální krve vyšší než 90 % je rozdíl mezi saturací arteriální krve kyslíkem 

(SaO2) a SpO2 menší než 2 % [6]. Pokud ale SaO2 dále klesá, zvyšuje se rozdíl mezi těmito 

dvěma hodnotami a tím pádem klesá přesnost pulzní oxymetrie [8]. 

Obrázek č. 2.1 zobrazuje závislost absorbance derivátů hemoglobinu na vlnové 

délce. 

 

2.2.3 Kapnometrie etCO2 

Kapnometrie je neinvazivní metodou pro měření pCO2 ve vydechovaném vzduchu. 

Měřeným parametrem je etCO2, neboli koncentrace CO2 ve vydechovaném vzduchu na 

konci výdechu. Tato hodnota dobře koreluje s PaCO2, jelikož za normálních podmínek 

je rozdíl mezi etCO2 a PaCO2 5 mmHg a méně [7]. Koncentrace CO2 je měřena za pomocí 

absorpce infračerveného záření o vlnové délce 4,26 μm molekulami CO2 [9]. Parametr 

etCO2 je poté vyjádřen v milimetrech rtuťového sloupce či kilo pascalech, stejně jako 

pCO2, nebo jako procentuální zastoupení CO2 v celkovém objemu vydechovaného 

vzduchu.    

Obrázek č. 2.1 : Závislost absorbance derivátů hemoglobinu: 

methemoglobinu, oxyhemoglobinu, deoxyhemoglobinu (reduced 

hemoglobin) a karbonylhemoglobinu (carboxyhemoglobin) na vlnové 

délce (převzato z [6]). 
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2.2.4 Blízká infračervená spektroskopie NIRS 

NIRS, neboli near infrared spectroscopy, je neinvazivní metoda měření regionální 

oxygenace tkáně (rSO2). Metoda je opět založena na absorpci různých vlnových délek 

záření tkání a následné vyhodnocení obsahu kyslíku v této tkáni. NIRS senzor vyzařuje 

záření o čtyřech vlnových délkách z intervalu 700 až 1100 nm. V závislosti na vlnové 

délce se paprsek odrazí v určité hloubce tkáně a je následně detekován dvěma 

fotodetektory na senzoru [9]. Monitoring tkáňové regionální oxygenace pomocí NIRS se 

používá např. pro zjištění cerebrální oxygenace při chirurgických zákrocích [10]. 

2.3 Transkutánní monitoring 

Transkutánní monitoring je neinvazivní metoda monitoringu krevních plynů. Principem 

této metody je difuze plynů přes pokožku na senzor, který poté vyhodnocuje transkutánní 

parciální tlaky plynů. Tato metoda se poprvé začala používat v 70. letech 20. století, a to 

hlavně pro neonatologické pacienty [11]. Pro transkutánní monitoring je možné použít 

dva druhy senzorů – senzor fungující na elektrochemickém principu a novější optický 

senzor. 

2.3.1 Elektrochemický TCM senzor  

Pro tento typ monitoringu se využívá transkutánního senzoru, který funguje na 

elektrochemickém principu a měřicí prvky v senzoru tvoří elektrody. Pro měření pO2 je 

použita tzv. Clarkova elektroda. Pracovní elektrodu tvoří platinová katoda a výsledný 

signál je získávaný pomocí metody ampérometrie, tzn. indukovaný elektrický proud je 

úměrný koncentraci kyslíku v roztoku. Tento kyslík prochází membránou senzoru 

a redukuje se na platinové katodě podle rovnice [12]: 

O2 + 2H2O + 4e− → 4OH−,  

kde O2 je molekula kyslíku, H2O molekula vody, e- značí elektron a OH- hydroxidový 

iont. 

Pro měření pCO2 se používá skleněná elektroda. Tato elektroda je určena pro 

měření koncentrace CO2 pomocí změny pH za použití metody potenciometrie [1]. Oxid 

uhličitý, který se difuzí dostal z kůže přes membránu senzoru až do elektrolytu senzoru, 

reaguje s vodou, což vede ke změně koncentrace vodíkových kationtů, a tedy ke změně 

pH [1, 12].  

 

 

 

 

(2) 
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Reakce je popsána rovnicí: 

H2O + CO2  ⇆ H2CO3  ⇆  H+ +  HCO3−, 

kde H2O molekula vody, CO2 je molekula oxidu uhličitého, H2CO3 je kyselina uhličitá, 

H+ je vodíkový kationt a HCO3- bikarbonátový aniont. 

Referenční elektrodu k oběma indikačním elektrodám tvoří klasická Ag/AgCl 

elektroda [13].  

Pro transkutánní monitoring existují elektrody pro separátní měření pO2 a pCO2 

či senzory obsahující kombinovanu elektrodu. Tyto senzory obsahují membránu 

permeabilní pro O2 a CO2, element určený na zahřívání senzoru a NTC termistor fungující 

jako teplotní senzor. Transkutánní senzor je následně kabelem připojen k monitoru [13]. 

Výstupem jsou hodnoty transkutánního parciálního tlaku kyslíku (tcpO2) 

a transkutánního parciálního tlaku oxidu uhličitého (tcpCO2). 

Jak bylo již zmíněno, senzor obsahuje kromě elektrod určených pro samotné 

měření i prvek určený pro zahřívání pokožky. V kapilárách proudí krev velmi blízko 

povrchu kůže a je tedy možné analyzovat množství kyslíku a oxidu uhličitého v krvi 

pomocí elektrochemických dějů. Difuze plynů přes pokožku by ovšem bez zahřátí 

probíhala velmi pomalu, proto je prvek pro zahřívání velmi důležitou součástí senzoru. 

Dodané teplo zapříčiní vazodilataci krevních kapilár, což vede k hyperperfuzi tkáně 

v místě ohřevu a k rychlé difuzi plynů na transkutánní senzor umístěný na kůži [1]. 

Teplota zahřívání pokožky transkutánním senzorem se liší podle podmínek 

aplikace (věk pacienta aj.). Lze ovšem obecně říci, že na čím nižší teplotu je pokožka 

zahřívána, tím je menší přesnost měření. Senzor zahřívá kůži u dospělých pacientů 

nejběžněji na 42–45 °C [13]. Takto vysoké teploty jsou důležité hlavně pro monitorování 

kyslíku, jelikož je potřeba dosáhnout co největší vazodilatace. Zároveň ale může docházet 

k lokálnímu popálení, proto je třeba pravidelně měnit místo aplikace senzoru v řádu 

několika hodin. Naopak pro transkutánní monitoring oxidu uhličitého je dostačující 

teplota 37 °C, jelikož CO2 difunduje přes kůži rychleji než kyslík [2]. Ovšem při zahřívání 

na takto „nízkou“ teplotu je problémem menší citlivost na rapidní změny pCO2 [13]. 

Limitací transkutánního monitoringu může být např. tloušťka kůže či otok [11]. 

2.3.2 Optický TCM senzor pro měření tcpO2 

Standardní TCM senzor fungující na elektrochemickém principu má určité limitace jako 

je např. potřeba vysoké teploty při používání senzoru pro zmenšení odchylky mezi PaO2 

a tcpO2 u dospělých pacientů. Měření tcpO2 na elektrochemickém senzoru probíhá 

pomocí redukce kyslíku, viz rovnici (2), proto dochází v místě měření k snižování obsahu 

kyslíku a měření proto přesně nedopovídá reálnému stavu. 

(3) 
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  Pro eliminaci těchto faktorů vyvinula švýcarská firma SenTec senzor OxiVenT™, 

který na rozdíl od jiných transkutánních senzorů měří tcpO2 pomocí optické metody, 

kyslík se tak v místě měření nespotřebovává  [14]. Tento senzor kombinuje klasickou 

metodu měření tcpCO2 pomocí Stow-Severinghausovy elektrody, měření tcpO2 pomocí 

zhášení fluorescence a pulsní oxymetrie SpO2. Zhášení fluorescence je proces, při kterém 

dochází kvůli přítomnosti kyslíku na molekule ke snížení kvantového výtěžku 

fluorescence. Přítomností zhášedla (kyslíku) dojde ke zkalení fluoroforu a je zabráněno 

emisi fotonu. Intenzita fluorescence materiálu je poté měřena fotodetektorem a přímo 

souvisí s přítomností kyslíku v tkáni. Studie [14] prokázala funkčnost senzoru pro použití 

v klinické praxi, jelikož všechny měřené parametry (tcpCO2, tcpO2, SpO2) odpovídali 

hodnotám z arteriální krve.  

2.3.3 Současné klinické využití transkutánního monitoringu a jeho 

potenciál pro neurointenzivní péči 

Transkutánní monitoring plynů našel největší pole uplatnění v neonatologii, má ovšem 

i velký potenciál v mnoha jiných odvětvích medicíny. Například ve spánkových studiích 

je používání etCO2 senzoru umístěného v nosních dírkách nepraktické, proto se 

monitoruje tcpCO2  [15]. Senzory fungující na principu transkutánního měření pCO2 a 

pO2 se také používají po transplantaci kůže pro zjištění, zda je transplantát správně 

prokrven, či u pacientů s diabetem pro kontrolu prokrvení dolních končetin [16]. 

V současnosti se ovšem transkutánní monitoring začíná čím dál více uplatňovat 

v intenzivní péči při neinvazivní plicní ventilaci pacientů [11, 15].  

Studie z roku 2016 [17] ukazuje lepší korelaci mezi tcpCO2 a PaCO2 (R = 0,97) 

než mezi etCO2 a PaCO2 (R = 0,62). Používání etCO2 pro odhad paCO2 v intenzivní péči 

není úplně vhodné, jelikož je u těchto pacientů velmi častá přítomnost různých 

patologických stavů jako např. nízký srdeční výdej nebo ventilačně-perfuzní nepoměr při 

ventilaci aj. Tyto stavy ovlivňují obsah CO2 ve vydechovaném vzduchu a naměřená 

hodnota pomocí etCO2 proto nekoreluje dobře s hodnotou PaCO2. Parametr etCO2 je 

navíc validně použitelný pouze u pacientů, kteří jsou invazivně ventilováni. Z tohoto 

důvodu je při spontánní ventilaci žádoucí použití transkutánního monitoringu. Studie [17] 

potvrdila, že transkutánní monitoring oxidu uhličitého spolehlivě vypovídá o hodnotě 

arteriálního parciálního tlaku tohoto plynu a tato metoda je tedy vhodná pro využití 

v intenzivní péči. Další studie toto tvrzení potvrdily pro dospělé pacienty hospitalizované 

na JIP [18] i pro těžce obézní pacienty [19]. 

Díky jeho neinvazivnosti a malým rozměrům používaného příslušenství, které 

nepůsobí pacientovi diskomfort, může mít transkutánní monitoring velký potenciál 

využití u spontánně ventilujících pacientů v neurointenzivní péči. 
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2.3.4 Požadavky na software pro analýzu transkutánního monitoringu 

Pro analýzu dat z transkutánního monitoru SDMS-PO2 (SenTec AG, Therwil, 

Švýcarsko) je od společnosti SenTec vyvinut softwarový prostředek V-STATS (SenTec 

AG, Therwil, Švýcarsko). Tento prostředek slouží k zobrazení naměřených dat, nelze 

v něm však např. porovnávat hodnoty s hodnotami arteriálních odběrů či analyzovat 

signál pro detekci významných událostí.  

2.4 Cévní mozková příhoda 

Cévní mozková příhoda (CMP) je onemocnění, u kterého dochází k postižení určité části 

mozkové tkáně způsobené nedostatečným přísunem kyslíku [20]. Z epidemiologického 

hlediska je CMP třetí nejčastější příčinou úmrtí celosvětově s mortalitou kolem 20 % 

během prvního roku po prodělání CMP. Cévní mozková příhoda se rozlišuje na dva 

základní typy – ischemická CMP a hemoragická CMP. Ischemická CMP se vyskytuje 

ve zhruba 85–90 % všech případů CMP. Při tomto typu CMP dochází k uzávěru mozkové 

tepny trombem. Hemoragická CMP vzniká při ruptuře cévy [21].  

Pro objektivní hodnocení stupně poškození tkáně u pacientů po CMP se používá 

tzv. NIHSS škála. Jedná se o standardizované vyšetření neurologického stavu pacienta 

pro vyhodnocení rozsahu poškození. Hodnocenými parametry jsou např. stav vědomí, 

řeč, motorika aj. Každému z jedenácti hodnocených parametrů je přiřazena hodnota od 

0 do 4, přičemž 0 reprezentuje normální stav. Po celkovém zhodnocení pomocí 

zmíněných parametrů je pacientovi přiřazeno tzv. celkové NIHSS skóre, které je součtem 

hodnot jednotlivých parametrů. V klinické praxe je NIHSS skóre velmi využívaným 

nástrojem pro indikaci terapeutických intervencí. Zároveň je NIHSS také používáno jako 

skórovací systém pro různé typy studií, ve kterých je např. zařazena určitá hodnota 

NIHSS jako vyřazovací kritérium  [22].  

Po prvotní léčbě CMP je pacient převezen na oddělení neurointenzivní péče, kde 

jsou monitorovány jeho vitální funkce a neurologický stav. V tomto okamžiku je velmi 

důležitý monitoring pCO2 a pO2, jelikož je u pacientů po CMP riziko vzniku 

sekundárního poškození mozku vlivem např. nitrolební hypertenze. Mozek spotřebovává 

přibližně 15 % srdečního výdeje, což má za následek velký průtok krve mozkem (CBF), 

přesněji 45–55 ml/100g/min. Tento průtok je velmi ovlivněn mimo jiné hodnotou PaCO2. 

V pásmu fyziologických hodnot PaCO2 je možné říci, že je tato závislost lineární 

(zvýšení průtoku o   1–2 ml/100g/min s každým vzestupem PaCO2 o 1 mmHg). Jinou 

situaci je možné vidět na závislosti průtoku na PaO2. Průtok krve mozkem je konstantní 

až do okamžiku, kdy PaO2 klesne pod hodnotu 60 mmHg. Od této hodnoty je možné 

pozorovat zvyšování CBF s nadále se snižující hodnotou PaO2 [23].  
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Závislost CBF na obsahu plynů v krvi je zobrazena na Obrázku č. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2.2: Závislost CBF na tlaku (převzato z [23]). 

Nitrolební hypertenze je stav zvýšeného nitrolebního tlaku, tedy tlaku uvnitř 

lebeční dutiny, nad 20 mmHg trvající déle než 5 minut (fyziologické hodnoty se pohybují 

mezi 0 a 15 mmHg) [24]. Nitrolební tlak je závislý na zmíněném průtoku krve mozkem 

a je tak ovlivněn hodnotami PaO2 a PaCO2. Při zvýšení PaCO2 a snížení PaO2 se tento 

tlak zvyšuje, což může vést až k zmíněné nitrolební hypertenzi. Přímý monitoring 

nitrolebního tlaku se u pacientů po CMP standardně neprovádí, jelikož většina pacientů 

je při vědomí a spontánně ventilují [25]. Může dojít k situaci, kdy spontánně ventilující 

pacient hypoventiluje a zvyšuje se mu tedy pCO2, což má za následek zvýšení 

nitrolebního tlaku. V tomto případě je proto zvláště důležité kontinuálně monitorovat 

krevní plyny. U spontánně ventilujících pacientů je možné použít metodu microstream 

etCO2. Studie [26] ukazuje vhodnost tohoto typu monitoringu pro dětské pacienty. Pro 

dospělé pacienty ukázala studie [27] slabou shodu při porovnáním s hodnotami z analýzy 

krevních plynů dle Astrupa. Transkutánní monitoring je díky své neinvazivnosti metodou, 

která má u pacientů po CMP velký potenciál využití.  
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3 Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit software pro analýzu signálu z transkutánního 

monitoru kyslíku a oxidu uhličitého u spontánně ventilujících pacientů po cévní mozkové 

příhodě hospitalizovaných na jednotce neurointenzivní péče. Vytvořený výpočetní 

nástroj v prostředí MATLAB bude sloužit ke zhodnocení signálů tcpCO2 a tcpO2 

z transkutánního monitoru. Program se dále zaměří na identifikaci artefaktů a 

personalizovanou analýzu transkutánních signálů podle potřeb klinického pracovníka.  

 Bude provedeno porovnání hodnot parciálních tlaků krevních plynů 

z transkutánního monitoru a z analýzy krevních plynů dle Astrupa. Bude zkoumána 

korelace mezi signálem SpO2 z transkutánního monitoru a z monitoru vitálních funkcí. 

 Tyto dílčí výsledky budou podkladem pro vyhodnocení plánované studie, 

na základě které bude provedena evaluace, zda je transkutánní monitoring vhodnou 

alternativou monitoringu krevních plynů pro pacienty pro cévní mozkové příhodě. 

Na základě pilotního měření bude možné upravit protokol studie.  



 

20 

 

4 Metody 

Kapitola Metody je rozdělena na dvě podkapitoly. První podkapitola se zabývá návrhem 

studie, pro kterou byla získána pilotní data, která byla dále v této práci zpracována. Druhá 

podkapitola se metodami analýzy těchto dat a vývojem softwaru pro tuto analýzu. 

4.1 Studie 

Pro tuto bakalářskou práci byla použita data z pilotního měření v rámci prospektivní 

randomizované jednoduše zaslepené studie realizované na Klinice anesteziologie, 

perioperační a intenzivní medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem (KAPIM). 

Cílem studie je zjištění, zda je transkutánní monitoring vhodným prostředkem pro 

monitoraci krevních plynů u spontánně ventilujících pacientů po cévní mozkové příhodě. 

4.1.1 Charakteristika účastníků studie 

Subjekty studie jsou pacienti hospitalizovaní na jednotce intenzivní péče (JIP) KAPIM 

po cévní mozkové příhodě, splňující všechna níže zmíněná kritéria. Pro zařazení pacienta 

do studie je nutný podpis informovaného souhlasu. 

Do studie byli zařazeni pacienti hospitalizovaný na lůžku KAPIM, jenž prodělali 

CMP s NIHSS skóre min. 5 bodů v intervalu předešlých 24 hodin. Zároveň musel mít 

každý pacient zavedený arteriální katetr a musel být spontánně ventilující (v případě 

nutnosti intubace během hospitalizace nebyl subjekt vyřazen ze studie). 

Vyřazujícím kritériem je: 

• hospitalizace na KAPIM JIP kratší než 24 hodin, 

• absence či nefunkčnost arteriálního katetru pro provádění odběrů,  

• invazivně zajištěné dýchací cesty již při zařazování do studie,  

• zavedený invazivní vstup, porušený koží kryt či jiná kožní afekce, případně 

známky hypoperfuze v místě plánované aplikace senzoru.  
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4.1.2 Použité přístroje 

4.1.2.1 Transkutánní monitor SenTec SDMS-PO2 

Pro měření bylo použito transkutánního monitoru SenTec Digital Monitor SDMS-PO2 

(SenTec AG, Therwil, Švýcarsko). Senzor je zobrazen na Obrázku č. 4.1. 

Jako transkutánní senzor byl použit senzor OxiVenT™ zmíněný v kapitole 2.3.2. 

Tento senzor využívá měření tcpCO2 pomocí Stow-Severinghausovy elektrody založené 

na elektrochemickém principu a měření tcpO2 a SpO2 pomocí optických metod, zhášení 

fluorescence a pulsní oxymetrie [14].  

Hlavička senzoru váží méně než 3 g a rozměry jsou taktéž velmi malé 

(14 mm na 9 mm), nepůsobí tak pacientovi žádný diskomfort. Senzor je také voděodolný 

a opakovaně použitelný [28]. Na senzoru se kvůli elektrochemickému principu měření 

tcpCO2 nachází selektivní membrána, kterou je potřeba jedenkrát měsíčně vyměnit. Firma 

SenTec má pro výměnu membrány vyvinutý velmi jednoduchý a malý mechanický 

nástroj, který po trojitém otočení automaticky vymění starou membránu za novou [29].  

Před použitím senzoru je nutná kalibrace, která se provádí pomocí kalibračního 

plynu poté, co je senzor vložen do dokovací stanice v přístroji. Po použití je nutné senzor 

řádně otřít a zbavit zbytku gelu, aby byla kalibrace úspěšná. Maximální doba použití 

senzoru je 12 hodin, poté je nutná kalibrace. Doba monitoringu je také závislá na teplotě 

senzoru, např. při 44 °C lze monitorovat na jednom místě po dobu maximálně 4 hodin 

[28]. 

Aplikace senzoru na pokožku pacienta je jednoduchá. Pro připevnění senzoru 

se používá buď kruhový aplikátor, jenž se nalepí na místo měření, nebo v případě měření 

na ušním laloku se senzor vloží do klipu, který se připne pacientovi na ucho. Vhodná 

místa pro aplikaci senzoru jsou např. předloktí, čelo, oblast klíční kosti, ušní lalok aj. 

Obrázek č. 4.1: OxiVenT senzor se skládá z a) tcpO2 optického modulu, b) tcpCO2 

elektrochemického modulu, c) LED diody pro pulsní oxymetrii, d) fotodiody a e) destičky 

s mikroprocesorem, teplotním senzorem a dalšími komponenty. Převzato z [14]. 
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Do aplikátoru se poté nanese kapka kontaktního roztoku, který zaručí správný kontakt 

senzoru a pokožky. Jako kontaktní roztok se použije Kontaktní gel SenTec, případně lze 

použít sterilní fyziologický roztok či sterilní vodu [28]. 

Přípravek na výměnu membrány, kontaktní gel, aplikátor senzoru a ostatní 

příslušenství je zobrazeno na Obrázku č. 4.2. 

 

Po začátku monitoringu se SpO2 a tepová frekvence stabilizují během několika 

sekund. Stabilizace transkutánního měření plynů trvá o něco déle, hodnota tcpCO2 

postupně narůstá až na stabilní hodnotu, zatímco u tcpO2 je vidět postupný pokles. 

Stabilních hodnot se dosáhne zhruba po 2–10 minutách od začátku měření [28]. 

Kromě transkutánních parametrů tcpCO2 a tcpO2 je přístrojem měřena i saturace 

krve kyslíkem SpO2, tepová frekvence (PR), pulzační index (PI) a výkon výhřevu sondy 

(HP). Parametry SpO2 a PR jsou získávány pomocí metody pulzní oxymetrie. U přístroje 

SenTec SDMS-PO2 je tato metoda použita v reflektivním módu. Pro evaluaci síly těchto 

signálů je použit parametr pulzační index, který je definován jako poměr pulzativních a 

nepulzativních infračervených signálů. Pokud přístroj zaregistruje pomocí tohoto 

parametru slabé arteriální pulzace, označí parametry SpO2 a PR jako slabé. Pulzační index 

je také možné použit pro rychlé zjištění, zda je místo aplikace senzoru vhodné pro měření, 

tzn. jestli je v tomto místě dostatečná perfuze tkáně. 

 Parametr výkon výhřevu sondy je definován jako celková energie potřebná 

k výhřevu senzoru na určitou nastavenou teplotu. Krev protékající tkání pod senzorem 

senzor ochlazuje, jelikož je teplota senzoru ve většině případů nastavena na vyšší teplotu, 

než je teplota krve. Pokud tedy v tkáni protéká větší objem krve, dochází k ochlazování 

senzoru a je tedy větší spotřeba energie pro výhřev senzoru. Měření transkutánních 

Obrázek č. 4.2 : Příslušenství k přístroji SenTec SDMS-PO2. Převzato z [29]. 
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parametrů je velmi závislé na průtoku krve místem aplikace senzoru, proto je parametr 

HP velmi dobrým ukazatelem kvality snímaného transkutánního signálu. Pokud 

se změnou transkutánního parametru nastane změna výkonu výhřevu sondy, jedná 

se pravděpodobně o fenomén způsobený změnou lokálního průtoku krve. V opačném 

případě, kdy změna transkutánního signálu není doprovázena změnou signálu HP, je 

možné předpokládat změnu v reálných hodnotách parciálních tlaků krevních plynů.  

Samotný přístroj SenTec SDMS-PO2 je zobrazen na Obrázku č. 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4.3: Přístroj SenTec SDMS-PO2. Převzato z [29]. 
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Technická specifikace přístroje SenTec SDMS-PO2 je zobrazena v Tabulce č. 4.1.  

Tabulka č. 4.1 : Technická specifikace přístroje SDMS-PO2. Převzato z [28]. 

Parametr  

tcpCO2 • Rozsah měření: 0–200 mmHg 

• Rozlišení: 0,1 mmHg při naměřené hodnotě pod 

100 mmHg, 1 mmHg při naměřené hodnotě nad 

100 mmHg 

• Drift:  <  0,5 %/hod 

• Čas odezvy: < 80 sec 

tcpO2 • Rozsah měření: 0–800 mmHg 

• Rozlišení: 1 mmHg  

• Drift:  <  0,1 %/hod 

• Čas odezvy: < 150 sec 

SpO2 • Rozsah měření: 1–100 % 

• Rozlišení: 1 % 

Heating Power 

(HP) 

• Rozsah měření: 0–999 mW 

• Rozlišení: 1 mW 

Teplota senzoru • Rozsah měření: 0,0–70,0 °C  

• Rozlišení: 0,1 °C 

• Přesnost:  ± 0,2 °C 

Pulsation Index 

(PI) 

• Rozsah měření: 0,1–10,0 % 

• Rozlišení: 0,1 % 

Pulse Rate (PR) • Rozsah měření: 30–250 BPM 

• Rozlišení: 1 BPM 

• Přesnost:  ± 3 BPM 

 

4.1.2.2 Monitor vitálních funkcí GE B450 

Pro monitoring vitálních funkcí byl použit pacientský monitor CareScape B450 

(GE Healthcare, Helsinki, Finsko). Sledována byla přednostně hodnota SpO2, dále pak 

i krevní tlak, tepová frekvence a dechová frekvence. 
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4.1.3 Design studie  

4.1.3.1 Postup měření 

Pacient hospitalizovaný na JIP byl při splnění kritérií zařazen do studie a byl náhodně 

zařazen do skupiny se zahříváním senzoru na 39–40 °C (skupina A) nebo 42–43 °C 

(skupina B). Pacient byl standardně monitorován pomocí monitoru vitálních funkcí 

(monitoring SpO2, dechové frekvence, tepové frekvence a invazivního krevního tlaku). 

Zároveň byl proveden transkutánní monitoring, pomocí kterého bylo monitorováno SpO2, 

tcpO2 a tcpCO2. Transkutánní senzor byl pacientovi aplikován do podklíčkové oblasti, 

podle Obrázku č. 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Umístění senzoru se každých 8 hodin měnilo. Před relokací senzoru se provedl 

krevní odběr z arteriálního katetru a vzorek arteriální krve byl podroben analýze dle 

Astrupa. Zároveň bylo místo aplikace senzoru kontrolováno zdravotnickým personálem 

každé 4 hodiny pro eliminaci nežádoucích účinků tepla na kůži pacienta. Celé měření 

probíhalo po dobu 24 hodin, přičemž vzorek arteriální krve pro analýzu krevních plynů 

byl odebrán při přijetí na oddělení, po 8 hodinách od přijetí, po 16 hodinách od přijetí a 

za 24 hodin od přijetí společně s ukončením transkutánního monitoringu, pokud ošetřující 

lékař nerozhodl z důvodu klinické situace jinak.  

 

4.1.3.2 Zpracování dat  

Naměřená data z monitoru vitálních funkcí byla zaznamenávána pomocí softwaru 

iCollect (verze 5, GE Healthcare, Helsinki, Finsko). Data z transkutánního monitoru byla 

zobrazena v softwaru V-STATS. Data byla následně exportována pro analýzu v softwaru 

MATLAB (verze R2020b, The MathWorks, Inc., Natick, Massachusetts, Spojené státy 

americké).  

Obrázek č. 4.4: Umístění TCM senzoru (červeně označená místa aplikace 

v podklíčkové oblasti/na předloktí vhodná pro kombinovanou monitoraci tcpO2 a 

tcpCO2). Zelená místa jsou výrobce udávána jako ideální pro kombinované měření 

tcpCO2 a SpO2. Převzato z [28]. 
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4.2 Analýza dat v programu MATLAB R2020b 

V programovém prostředí MATLAB byly vytvořeny skripty pro každé jednotlivé měření. 

Každý skript nejprve zobrazí měření tcpCO2 a tcpO2 v čase s červeně zvýrazněnými 

hodnotami parciálních tlaků krevních plynů zjištěných pomocí analýzy dle Astrupa. 

Příklad zobrazení je na Obrázku č. 4.5. 

 

Pro analýzu signálu a identifikaci artefaktů bylo využito parametru HP. Pokud 

došlo k prudké změně parametru tcpCO2 a tcpO2, která byla doprovázena změnou 

parametru HP od své stabilní hodnoty, je možné předpokládat výskyt artefaktu v tomto 

místě záznamu a úsek byl v grafu zvýrazněn. Změna transkutánních parametrů tcpCO2 a 

tcpO2, u které byl předpokládán jako zdroj artefakt, byla definována jako změna 

o 7,5 mmHg za 5 minut. Tato hodnota byla stanovena po dohodě s klinickým 

pracovníkem. Změna HP poté jako změna o 5 mW za 5 minut. Stabilizace senzoru byla 

identifikovaná jako úsek záznamu od začátku měření po ustálení hodnot HP na stabilní 

hodnotě. 

Artefakty jsou v grafu zvýrazněny společně s dobou stabilizace měření 

transkutánních parametrů po začátku měření a relokaci senzoru.  

 

Obrázek č. 4.5: Příklad záznamu tcpCO2 zobrazeného v prostředí MATLAB. 
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Příklad zobrazení je na Obrázku č. 4.6. 

Dále program zobrazí data SpO2 společně s hodnotami PI. Hodnota pulzačního 

indexu vypovídá o síle arteriálních pulzací a je tedy možné jej použít pro evaluaci síly 

signálu SpO2. Příklad zobrazení je na Obrázku č. 4.7. 

 

Obrázek č. 4.6: Příklad analýzy signálu za pomoci parametru výkon výhřevu. 

Obrázek č. 4.7: Příklad zobrazení parametrů SpO2 a PI. 



 

28 

 

Dále byl použit integrovaný prostředek programu MATLAB určený pro vývoj 

aplikací MATLAB AppDesigner. AppDesigner je interaktivní prostředí, které umožní 

uživateli vytvořit aplikaci za pomocí různých komponent, jako jsou tlačítka, editovatelná 

pole, vypínače aj. Přes tyto komponenty je poté vytvořena cesta ke skriptu, který je 

spuštěn při interakci s tímto komponentem.  

V prostředí MATLAB AppDesigner byl vytvořen softwarový prostředek určený 

k detekci a zvýraznění dat překračující určité klinicky významné limitní hodnoty tcpCO2 

a tcpO2 určené lékařem. Po spuštěný aplikace je zobrazen průběh transkutánního 

parametru v čase. Na pravé straně plochy se nachází editovatelná pole, do kterých 

klinický pracovník napíše limitní hodnoty transkutánního parametru následně klikne 

na červené tlačítko „PLOT“.  

Inicializační okno aplikace je zobrazeno na Obrázku č. 4.8. 

 

 

 

Obrázek č. 4.8: Inicializační okno aplikace pro analýzu dat pro transkutánní monitoring oxidu 

uhličitého. 
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Aplikace zobrazí průběh měření společně s určenými limity. Data překračující 

tyto limitní hodnoty jsou v grafu zvýrazněna a na pravé straně od grafu je vypsáno jejich 

procentuální zastoupení v celém záznamu měření, viz Obrázek č. 4.9. Pro aplikaci na 

pilotní měření byly limitní hodnoty parciálních tlaků krevních plynů zvoleny podle 

Tabulky č.2.2 v Úvodu práce. Tedy pro tcpCO2 byla nastavena limitní hodnota na           

35–45 mmHg, pro tcpO2 jsou limitní hodnoty nastaveny na 80–100 mmHg. 

4.3 Vyhodnocení dat 

Pro porovnání hodnot PaCO2 a PaO2 z krevního odběru a tcpCO2 a tcpO2 

z transkutánního monitoru byl použit výpočet absolutní a relativní chyby, jelikož se 

nejedná o soubor dat, ale pouze hodnoty z měření v jeden čas. Jako referenční hodnotu 

byla brána hodnota parciálního tlaku plynů v arteriální krvi, jejíž hodnota byla získána 

pomocí analyzátoru krevních plynů. 

Absolutní chybu 휀 definujeme jako odchylku parciálního tlaku krevních plynů 

zjištěné pomocí analýzy dle Astrupa od aritmetického průměru hodnot transkutánního 

parametru naměřených v průběhu 60 s od provedení arteriálního odběru: 

휀 = |𝑋 − 𝑥| 

kde 𝑋 je referenční hodnota parciálního tlaku z odběru krve a x je průměr hodnot 

naměřených transkutánním monitorem. Absolutní chyba má stejný rozměr jako měřená 

veličina. 

 

 

(4) 

Obrázek č. 4.9: Výsledek aplikace pro analýzu dat pro transkutánní monitoring oxidu uhličitého 

po zadání limitů. 
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Relativní chybou δ rozumíme poměr absolutní chyby ku naměřené hodnotě x: 

𝛿 =
휀

𝑥
 

kde ε je absolutní chyba a x je naměřená hodnota. Udáváme ji v procentech. 

(5) 
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5 Výsledky 

5.1 Vývoj softwarového prostředku pro analýzu TCM dat 

Byl vyvinut softwarový prostředek v prostředí MATLAB určený pro analýzu dat 

z transkutánního monitoru, který byl využit pro analýzu signálů z TCM monitoru v rámci 

pilotního měření studie. Software zobrazuje všechny důležité měřené parametry, jako je 

tcpCO2 a tcpO2 se získanými hodnotami paCO2 a paO2 z analýzy dle Astrupa, 

viz Obrázek č.4.5. Dalším zobrazeným parametrem je SpO2 společně s parametrem PI 

pro jednoduché zjištění validity SpO2, viz Obrázek č. 4.7. Detekce artefaktů proběhla na 

základě změny transkutánních parametrů společně se změnou výkonu výhřevu sondy. 

Na Obrázku č. 5.1 je zobrazen příklad výstupu pro jednoho z pacientů v rámci pilotního 

měření studie. Červeně zobrazené úseky jsou detekované jako artefakty, zelené úseky 

představují stabilizaci dat. 

  

 Pro zhodnocení amplitud signálů byl použit nástroj vytvořený v prostředí 

MATLAB AppDesigner, který po aplikaci na daný signál a zadaní mezních hodnot vypíše 

procentuální zastoupení dat v celkovém záznamu vyskytující se nad či pod těmito limity.  

 Příklady výstupů jak ze samotného softwarového prostředku, tak z vytvořené 

aplikace jsou zobrazeny v rámci kapitoly 5.2 po aplikaci na jednotlivá měření.  

Obrázek č. 5.1: Detekce artefaktů a zobrazení doby stabilizace pomocí softwaru. 
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5.2 Pilotní měření v rámci studie na pacientech po CMP 

Bylo provedeno měření na 5 pacientech. Senzor byl vyhříván na teplotu 42 °C. Tato 

teplota byla nastavena z rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Jednalo se o pilotní měření, 

z tohoto důvodu nejsou data pro všechny pacienty kompletní, liší se časy odběru 

arteriálních vzorků i délka zaznamenaných dat.  Pro zachování anonymity pacientů jsou 

pacienti identifikováni pomocí písmen A, B, C, D a E. Zároveň bylo odstraněno datum a 

čas měření. 

5.2.1 Pacient A 

Záznam měření pro pacienta A je dlouhý přibližně 20 hodin. V průběhu měření byly 

provedeny tři arteriální odběry pro analýzu dle Astrupa. Teplota senzoru byla nastavena 

na 42 °C. Všechna výstupní data programu pro pacienta A jsou zobrazena v Příloze A. 

Záznamy měření   parametrů tcpCO2 a tcpO2 při 42 °C u pacienta A jsou 

zaznamenány v Obrázcích č. 5.2 a 5.3. Kontrolní hodnoty parciálních tlaků krevních 

plynů získané pomocí analýzy dle Astrupa jsou v obrázku zobrazeny červeně.  

 
Obrázek č. 5.2: Transkutánní monitoring oxidu uhličitého při 42 °C u pacienta A. Červeně 

zvýrazněné hodnoty značí hodnoty paCO2 zjištěné pomocí analýzy dle Astrupa. 
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Výsledky analýzy arteriálního vzorku dle Astrupa, hodnoty absolutních a relativních 

odchylek pro měření tcpCO2 a tcpO2 pro pacienta A jsou zobrazeny v Příloze A. Výpočet 

odchylek byl proveden pomocí rovnic (4) a (5). Druhý odběr byl proveden v době, kdy 

se na transkutánním monitoru stabilizoval signál a přístroj tak nezaznamenával hodnoty 

transkutánních parametrů. Záznam pokračuje až 5 minut po provedení 2. odběru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5.3: Transkutánní monitoring kyslíku při 42 °C u pacienta A. Červeně zvýrazněné 

hodnoty značí hodnoty paO2 zjištěné pomocí analýzy dle Astrupa. 
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Analýza signálů tcpCO2 a tcpO2 je zobrazena na Obrázku č. 5.4. Systém identifikoval 

v signálu tcpCO2 výskyt dvou artefaktů a v signálu tcpO2 6 artefaktů. Za dobu měření 

byla dvakrát provedena relokace senzoru, přičemž průměrná doba stabilizace 

transkutánních signálů byla 15 minut a 40 sekund. 

 Analýza amplitud signálů pomocí vyvinuté aplikace detekovala 100% zastoupení 

dat tcpCO2 nad horním limitem 45 mmHg a 100% zastoupení dat tcpO2 pod dolním 

limitem 80 mmHg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5.4: Analýza transkutánního monitoringu u pacienta A.  
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Vybraný úsek ze záznamu signálu SpO2 je zobrazen na Obrázku č. 5.5. Po 

15. hodině záznamu došlo k propadu hodnoty SpO2 až pod 70 %. Tento fenomén ovšem 

není doprovázen významnou změnou PI. 

5.2.2 Pacient B 

Záznam měření pro pacienta B je dlouhý přibližně 24 hodin. V průběhu měření bylo 

provedeno šest arteriálních odběrů pro analýzu dle Astrupa. Záznam transkutánních 

parametrů probíhal po třech 4 hodinových úsecích. Teplota senzoru byla nastavena na 

42 °C. Všechna výstupní data programu pro pacienta B jsou zobrazena v Příloze B. 

Obrázek č. 5.5: Evaluace síly signálu SpO2 pomocí parametru PI u pacienta A.  
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U pacienta B byly detekovány vysoké hodnoty tcpCO2. Po celou dobu měření byla 

hodnota tcpCO2 nad horním limitem parciálního tlaku CO2, viz Obrázek č. 5.6. Stejnou 

tendenci potvrdila i analýza krevních vzorků dle Astrupa, viz Obrázek č. 5.7. 

 

Výsledky analýzy arteriální vzorku dle Astrupa, hodnoty absolutních a relativních 

odchylek pro měření tcpCO2 a tcpO2 pro pacienta B jsou zobrazeny v Příloze B. Výpočet 

odchylek byl proveden pomocí rovnic (4) a (5). 

Systém identifikoval v signálu tcpO2 výskyt jednoho artefaktu. Za dobu měření byla 

dvakrát provedena relokace senzoru, přičemž průměrná doba stabilizace transkutánních 

signálů byla 10 minut a 20 sekund. 

Obrázek č. 5.6: Analýza signálu tcpCO2 u pacienta B. 

Obrázek č. 5.7: Záznam tcpCO2 u pacienta B. 
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5.2.3 Pacient C 

Záznam měření pro pacienta C je dlouhý přibližně 12 hodin. V průběhu měření byly 

provedeny tři arteriální odběry pro analýzu dle Astrupa. Teplota senzoru byla nastavena 

na 42 °C. Všechna výstupní data programu pro pacienta C jsou zobrazena v Příloze C. 

U pacienta C je na Obrázku č. 5.8 možné pozorovat stoupající trend tcpO2 a paO2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5.8: Transkutánní monitoring O2 u pacienta C. 
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Vybraný úsek ze záznamu signálu SpO2 je zobrazena na Obrázku č. 5.9. Mezi 6 a 

8 hodinou měření došlo k přerušení záznamu dat SpO2 a následnému prudkému poklesu 

SpO2 k 70 % společně se zvýšením pulzačního indexu. 

 

Výsledky analýzy arteriálního vzorku dle Astrupa a hodnoty absolutních a relativních 

odchylek pro měření tcpCO2 a tcpO2 u pacienta C jsou zobrazeny v Příloze C. Výpočet 

odchylek byl proveden pomocí rovnic (4) a (5).  

Systém identifikoval v signálu tcpO2 výskyt jednoho artefaktu. Za dobu měření byla 

dvakrát provedena relokace senzoru, přičemž průměrná doba stabilizace transkutánních 

signálů byla 11 minut a 40 sekund. 

5.2.4 Pacient D 

Záznam měření pro pacienta D je dlouhý přibližně 24 hodin. V průběhu měření byly 

provedeny tři arteriální odběry pro analýzu dle Astrupa. Teplota senzoru byla nastavena 

na 42 °C. Všechna výstupní data programu pro pacienta D jsou zobrazena v Příloze D. 

Výsledky analýzy arteriální vzorku dle Astrupa a hodnoty absolutních a 

relativních odchylek pro měření tcpCO2 a tcpO2 u pacienta D jsou zobrazeny v Příloze D. 

Výpočet odchylek byl proveden pomocí rovnic (4) a (5).  

Systém neidentifikoval v signálu transkutánních parametrů výskyt artefaktu. 

Za dobu měření byla čtyřikrát provedena relokace senzoru, přičemž průměrná doba 

stabilizace transkutánních signálů byla 12 minut. 

Obrázek č. 5.9: Výseč ze záznamu SpO2 a PI pro pacienta C. 
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V rámci měření transkutánního monitoringu u pacienta D bylo provedeno zkušební 

propojení a snímání SpO2 z monitoru vitálních funkcí. Nahraný záznam z obou monitorů 

je zobrazen na Obrázku č. 5.10. 

 

 

5.2.5 Pacient E 

Záznam měření pro pacienta E je dlouhý přibližně 8 hodin. V průběhu měření byly 

provedeny dva arteriální odběry pro analýzu dle Astrupa. Teplota senzoru byla nastavena 

na 42 °C. Všechna výstupní data programu pro pacienta E jsou zobrazena v Příloze E. 

Výsledky analýzy arteriální vzorku dle Astrupa a hodnoty absolutních a relativních 

odchylek pro měření tcpCO2 a tcpO2 u pacienta E jsou zobrazeny v Příloze E. Výpočet 

odchylek byl proveden pomocí rovnic (4) a (5).  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5.10: Porovnání signálů SpO2 z monitoru vitálních funkcí a transkutánního 

monitoru. 
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Analýza signálů tcpCO2 a tcpO2 je zobrazena na Obrázku č. 5.11. Systém 

identifikoval v signálu tcpO2 výskyt jednoho artefaktu. Doba stabilizace transkutánních 

signálů při začátku měření byla 6 minut a 16 sekund. 

Vybraný úsek ze záznamu signálu SpO2 je zobrazena na Obrázku č. 5.12. Po 

3. hodině záznamu měření došlo k poklesu SpO2 společně se změnou pulzačního indexu.  

Obrázek č. 5.11: Analýza transkutánního monitoringu u pacienta E.  

Obrázek č. 5.12: Výseč ze záznamu SpO2 a PI pro pacienta E. 
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5.3 Celkové zhodnocení výsledků studie pomocí vyvinutých 
softwarových nástrojů 

 

V Tabulce č. 5.1 jsou zaznamenány souhrnné výsledky pilotního měření a jejich 

vzájemné porovnání u pěti dostupných pacientů. 

 

 

 Pacient A Pacient B Pacient C Pacient D Pacient E 

  pro měření 

tcpCO2 
5,65 % 9,45 % 2,57 % 5,50 % 4,17 % 

  pro měření tcpO2 56,56 % 178,87 % 45,81 % 111,57 % 158,72 % 

Počet artefaktů 

tcpCO2 
2 0 0 0 0 

Počet artefaktů 

tcpO2 
6 1 1 0 1 

Průměrná doba 

stabilizace 

15 min 

40 s 

10 min 

20 s 

11 min 

40 s 
12 min 6 min 16 s 

Zastoupení dat nad 

limitem tcpCO2 
100 % 100 % 0 % 6,20 % 1,65 % 

Zastoupení dat pod 

limitem tcpCO2 
0 % 0 % 7,25 % 4,54 % 0 % 

Zastoupení dat nad 

limitem tcpO2 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Zastoupení dat pod 

limitem tcpO2 
100 % 100 % 100 % 99,66 % 100 % 

 

 

 

 

Tabulka č. 5.1 : Celkové zhodnocení signálů pomocí vyvinutých softwareových prostředků 
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6 Diskuse 

Hlavním zjištěním této bakalářské práce je, že parametr tcpCO2 dobře koreluje 

s aktuálními hodnotami PaCO2 zjištěnými pomocí analýzy dle Astrupa u skupiny pěti 

pacientů v rámci pilotního měření. Relativní chyba pro všech pět měření byla menší než 

10 %, průměr relativní chyby přes všechna měření pak byl   = 5,47 %. Určitý rozdíl mezi 

tcpCO2 a PaCO2 se dá přikládat fyziologickým principům, jelikož měření pomocí 

transkutánního senzoru podává informaci o parciálním tlaku krevních plynů v tkáni, 

na které je aplikován senzor. Parciální tlak v arteriích a v tkáních se z fyziologických 

důvodů liší, aby mohlo docházet k přenosu krevních plynů mezi tkáněmi a cévním 

systémem pomocí koncentračního gradientu. Relativní chybu δ = 5 % pro porovnání 

hodnot PaCO2 a tcpO2 snímané při teplotě senzoru 44 °C potvrzuje i studie z roku 2011 

[30]. Dobrou korelaci (R = 0,97) mezi tcpCO2 a PaCO2 potvrzuje i studie [17]. 

Na druhé straně parametr tcpO2 vykazoval velmi výrazné odchylky od hodnot 

PaO2. Ve třech případech z pěti měření průměrná relativní odchylka značně přesahovala 

100 %. Senzor byl dle instrukcí výrobce umístěn na podklíčkovou oblast, která by měla 

vyhovovat pro snímání parametru tcpO2, viz Obrázek č. 4.4. Všechna měření probíhala 

dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře pouze při jedné stálé teplotě 42 °C. Snímání tcpO2 je 

velmi závislé na teplotě senzoru, proto lze předpokládat, že při zvýšení teploty by mohlo 

dojít k lepší korelaci mezi tcpO2 a PaO2. Vyšší teplota by ale s sebou nesla potřebu 

častější relokalizace senzoru a přísné sledování, zda nedochází k iritaci kůže. Z obrázku 

č. 5.8 u pacienta C lze vidět, že hodnoty tcpO2 mají určitý stoupající trend, který mají 

i hodnoty PaO2 kontrolních krevních odběrů. Pro zjištění korelace by ale bylo nutné větší 

množství pacientů v kombinaci se zvýšením teploty.  

Doba stabilizace transkutánních parametrů je výrobcem udávána v rozsahu                     

2–10 minut [31]. Pro provedené měření se signál ustálil za dobu kratší než 10 minut jen 

v jednom případě z pěti. Průměrná doba ustálení signálu byla 11 minut a 12 sekund. Jak 

je udáváno výrobcem [31], v případě tcpCO2 docházelo před ustálením k prudkému 

nárůstu hodnot. Pro tcpO2 bylo možné pozorovat naopak prudký pokles před ustálením. 

Chování signálů při stabilizaci je zobrazeno na Obrázku č. 5.11. 

Pro analýzu signálů z transkutánního monitoru byl vyvinut softwarový prostředek 

v programu MATLAB AppDesigner s nastavitelnými limitními hodnotami, který 

zhodnotí části signálu přesahující tyto limitní hodnoty. Tento prostředek byl aplikován na 

signály z transkutánního monitoru s nastavenými fyziologickými limitními hodnotami, 

které jsou zmíněné v Tabulce č. 2.2. v úvodu práce. Tyto hodnoty jsou typické pouze pro 

pacienty, kteří například netrpí chronickým respiračním onemocněním. Např. u pacienta 

B je možné na Obrázcích č.  5.6 a 5.7 vidět, že naměřené hodnoty tcpCO2 jsou vysoké a 

nespadají do rozmezí fyziologických hodnot. Tento pacient dle doplňujících klinických 

informací dlouhodobě trpí chronickou obstrukční plicní nemocí. Vyvinutá aplikace 
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obsahuje editovatelná okna a dává tak klinickému pracovníkovi prostor pro personalizaci 

analýzy, lékař by si tak může v aplikaci nastavit limitní hodnoty odpovídající reálnému 

stavu pacienta. Tento nástroj pomáhá lékaři zhodnotit čas, který pacient strávil 

v nastaveném nadlimitním pásmu, což je klinicky významný údaj. Např. pacient D, 

na Obrázku č. 4.9, strávil pouze 6,2 % monitorovaného času v pásmu nad 45 mmHg 

tcpCO2, což lze hodnotit z hlediska péče o pacienty po CMP jako vhodný management, 

který nepřispíval k možnému rozvoji otoku mozku. 

Dále byl vyvinut pro každé měření software v prostředí MATLAB určený na 

detekci artefaktů a analýzu všech výstupních parametrů z transkutánního monitoru. 

Pro detekci artefaktů bylo využito parametru výkon výhřevu (HP) senzoru, kterým 

přístroj SenTec disponuje. Program detekuje artefakt, pokud dojde k prudké změně 

transkutánního parametru společně s prudkou změnou v parametru HP, tzn. pro detekci 

artefaktu, musí být splněny dvě podmínky. Na Obrázku č. 6.1 je zobrazen signál, 

ve kterém by při vizuální inspekci bylo možné identifikovat i další podezřelé úseky, které 

se jeví jako artefakty, které program nedokázal nezachytil. Pro dosáhnutí co největší 

úspěšnosti v detekci artefaktů by bylo potřeba zřejmě upravit hodnoty parametrů, které 

definují úseky s artefakty. K tomu by byla nutná analýza většího počtu vzorků signálů 

s artefakty, popřípadě i s označením úseků během monitorace pacienta, kde například 

manipulace s pacientem či senzorem může být zdrojem těchto artefaktů. Bylo by tedy 

nutné program aplikovat na větší vzorek dat a dodefinovat přesné hodnoty změny HP a 

transkutánních parametrů za jednotku času.  

Identifikované artefakty pomocí softwaru mohou být různého původu. Jelikož je 

měření velmi závislé na teplotě, projeví se i velmi malá změna okolní teploty na kvalitě 

Obrázek č. 6.1: Analýza transkutánního monitoringu u pacienta C.  



 

44 

 

signálu. Výrobce udává, že měření může ovlivnit i např. otevřené okno, či blízkost topení 

[31]. Dále se může jednat o artefakty způsobené elektromagnetickým polem či pohybové 

artefakty. V signálu se artefakty častěji vyskytovali v rámci signálu tcpO2, což může být 

způsobeno již zmíněnou velkou závislostí na teplotě, jelikož je měření tcpO2 na změny 

teploty citlivější než měření tcpCO2. Identifikace artefaktů je důležitým krokem při 

analýze signálu, jelikož artefakty zanáší do signálu falešně nízké či vysoké hodnoty a 

mohou tak zkreslit vyhodnocená data a ovlivnit tím výsledky studie. Po identifikaci 

artefaktu může být daný úsek vyřazen z analýzy nebo jinak ošetřen.  

 Pro evaluaci spolehlivosti signálu SpO2 z transkutánního monitoru je možné 

využít pulzační index. Na Obrázku č. 5.12 je vidět závislost kvality signálu SpO2 

na pulzačním indexu. K prudkému poklesu SpO2 došlo společně se změnou parametru PI, 

lze tedy říct, že se pravděpodobně jednalo o artefakt. 

V rámci pilotního měření měla být provedena korelace mezi signálem SpO2 

z transkutánního monitoru a SpO2 z monitoru vitálních funkcí. Během pilotního měření 

se ovšem vyskytly potíže s konektivitou přístrojů se softwarem pro získávání 

synchronizovaných dat jako podkladu pro tuto analýzu. Důsledkem je pouze krátký 

záznam v rámci měření pacienta D. Signály jsou zobrazeny na Obrázku č. 5.10. Signál 

z transkutánního monitoru je nespojitý a velmi nekvalitní, nelze tedy provézt korelaci 

mezi těmito dvěma signály. Důvodem nekvality signálu může být nesprávně zvolené 

místo senzoru, jelikož přístroj SenTec SDMS-PO2 využívá reflektivní metodu měření 

oxygenace krve a pro měření SpO2 je výrobcem doporučeno umístit senzor spíše 

do oblasti, kde jsou pod měkkými tkáněmi kostěné struktury (např. čelo, spánky, apod). 

Pokud by součástí hodnocení dat měla být i tato korelace SpO2 signálů, bylo by vhodné 

použít i další lokalizace senzoru a popřípadě zvolit jinou vhodnější lokalizaci. 

V rámci tohoto pilotního měření můžeme definovat několik limitací. Největší 

limitací měření je počet subjektů. Jelikož se jednalo pouze o pilotní měření pro 

připravovanou studii, byl počet pacientů omezený.  Dále bylo pro měření použito pouze 

jedno místo aplikace senzoru, a to podklíčková oblast, která by dle výrobce sice měla být 

vhodná pro měření tcpO2, ale bylo by vhodné naměřit další data i pro jiná místa aplikace 

pro zjištění závislosti kvality signálu na místě aplikace senzoru. Na Obrázku č. 5.3 lze 

vidět skokovou změnu stabilní hodnoty tcpO2 po přerušení měření. Pravděpodobně došlo 

k relokalizaci senzoru na jiné místo, což mělo dobrý vliv na kvalitu snímání tcpO2. Dále 

byla použita pouze jedna teplota senzoru, která má na kvalitu snímaného signálu velký 

vliv. V případě širší analýzy by bylo nutné provézt měření s několika teplotami 

prozjištění rozsahu této závislosti. Tyto body jsou součástí připravované studie, ale pro 

toto pilotní měření nebyl plně dodržen protokol studie. Na základě tohoto měření je 

možné protokol studie upravit. 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat signály z transkutánního monitoru kyslíku a 

oxidu uhličitého u spontánně ventilujících pacientů po cévní mozkové příhodě 

hospitalizovaných na jednotce neurointenzivní péče. 

Bylo provedeno pilotní měření pomocí transkutánního monitoru SenTec SMDS-

PO2 na vzorku pěti pacientů hospitalizovaných na JIP KAPIM. Výsledky naznačují, že 

parametr tcpCO2 dobře koreluje s parciálním tlakem CO2 v arteriálním vzorku. Pro 

parametr tcpO2 se hodnoty významně liší.  

V prostředí MATLAB AppDesigner byla vytvořena aplikace pro analýzu 

transkutánních signálů. Aplikace umožňuje uživateli zadávat do editovatelných polí 

personalizované limitní hodnoty. Program poté dokáže zjistit procentuální zastoupení dat 

nad a pod těmito limitními hodnotami. Výhodou této aplikace je možnost personalizace 

analýzy podle diagnózy pacienta.  

 Dále byl vyvinut software na identifikaci artefaktů v transkutánním signálů 

pomocí parametru HP. Systém odhalil větší množství artefaktů v měření parametru 

tcpO2. Doba stabilizace měření transkutánních parametrů byla průměrně 11 minut a 12 s, 

což je delší doba, než udává výrobce.  
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Příloha A: Pacient A 

Tabulka č. A.1: Výsledky analýzy dle Astrupa pro pacienta A. 

 1. odběr 2. odběr 3. odběr 

Čas od začátku 

měření 

3 h 40 min  6 h 25 min  15 h 55 min  

FiO2 (%) 30  32  32  

pH (-) 7,421 7,391 7,37 

pCO2 (mmHg) 53,85  57,83  63,15  

pO2 (mmHg) 56,93  61,88  59,70  

 

Tabulka č. A.2: Absolutní a relativní odchylky pro měření tcpCO2 pro pacienta A. 
 

1. odběr 2. odběr 3. odběr 

naměřená hodnota tcpCO2 (mmHg) 58,84 - 64,98 

kontrolní odběr paCO2 (mmHg) 53,85 57,83 63,15 

absolutní odchylka x (mmHg) 4,99 - 1,83 

relativní odchylka   (%) 8,48 - 2,82 

 

Tabulka č. A.3: Absolutní a relativní odchylky pro měření tcpO2 pro pacienta A. 
 

1. odběr 2. odběr 3. odběr 

naměřená hodnota tcpO2 (mmHg) 28,29 - 53,35 

kontrolní odběr paO2 (mmHg) 56,93 61,88 59,70 

absolutní odchylka x (mmHg) 28,63 - 6,35 

relativní odchylka   (%) 101,21 - 11,91 
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Obrázek č. A.1: Záznam SpO2 a PI pro pacienta A 
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Příloha B: Pacient B 

Tabulka č. B.1: Výsledky analýzy dle Astrupa pro pacienta B. 

 1. odběr 2. odběr 3. odběr 4. odběr 5. odběr 

Čas od 

začátku 

měření 

6 h 14 min  10 h 9 min  13 h 46 min  17 h 43 min 21 h 14 min 

SaO2 (%) 89,6  88,1  86,6  87,9  87,0  

pH (-) 7,347 7,314 7,320 7,325 7,317 

pCO2 

(mmHg) 

51,00  54,90 53,55  52,13 53,93 

pO2 (mmHg) 62,63 61,05  56,93 58,05 58,88 

 

Tabulka č. B.2: Absolutní a relativní odchylky pro měření tcpCO2 pro pacienta B. 
 

1. odběr 2. odběr 3. odběr 4. odběr 5. odběr 

naměřená hodnota 

tcpCO2 (mmHg) 

- 59,50 - 58,68 - 

kontrolní odběr 

paCO2 (mmHg) 

51,00  54,90 53,55  52,13 53,93 

absolutní odchylka x 

(mmHg) 

- 4,60 - 6,56 - 

relativní odchylka   

(%) 

- 7,73 - 11,16 - 
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Tabulka č. B.3: Absolutní a relativní odchylky pro měření tcpO2 pro pacienta B. 
 

1. odběr 2. odběr 3. odběr 4. odběr 5. odběr 

naměřená hodnota tcpO2 

(mmHg) 

- 30 - 20,81 - 

kontrolní odběr paO2 

(mmHg) 

62,63 61,05  56,93 58,05 58,88 

absolutní odchylka x 

(mmHg) 

- 31,05 - 37,23 - 

relativní odchylka   (%) - 103,5 - 178,87 - 

 

 

 

 

Obrázek č. B.1: Transkutánní monitoring kyslíku v čase pro pacienta B. 
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Obrázek č. B.2: Detekce artefaktů pro záznam transkutánních parametrů u pacienta B 

Obrázek č. B.3: Záznam SpO2 a PI u pacienta B 
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Příloha C: Pacient C 

Tabulka č. C.1: Výsledky analýzy dle Astrupa pro pacienta C. 

 1. odběr 2. odběr 3. odběr 

Čas od začátku měření 29 min  4 h 51 min  10 h 32 min  

SaO2 (%) 99,3  99,2  99,0  

pH (-) 7,432 7,402 7,426 

pCO2 (mmHg) 35,93  35,03  39,30  

pO2 (mmHg) 76,50  77,25  84,00  

 

Tabulka č. C.2: Absolutní a relativní odchylky pro měření tcpCO2 pro pacienta C. 
 

1. odběr 2. odběr 3. odběr 

naměřená hodnota tcpCO2 (mmHg) 36,92 35,40 37,80 

kontrolní odběr paCO2 (mmHg) 35,93 35,03 39,30 

absolutní odchylka x (mmHg) 0,99 0,37 1,50 

relativní odchylka   (%) 2,68 1,06 3,97 

 

Tabulka č. C.3: Absolutní a relativní odchylky pro měření tcpO2 pro pacienta C. 
 

1. odběr 2. odběr 3. odběr 

naměřená hodnota tcpO2 (mmHg) 48,00 48,00 71,73 

kontrolní odběr paO2 (mmHg) 76,50 77,25 84,00 

absolutní odchylka x (mmHg) 28,50 29,25 12,28 

relativní odchylka   (%) 59,38 60,94 17,12 
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Obrázek č. C.1: Transkutánní monitoring oxidu uhličitého pro pacienta C. 

 

  

  

Obrázek č. C.2: Detekce artefaktů pro záznam transkutánních parametrů u pacienta C. 
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Obrázek č. C.3: Záznam SpO2 a PI pro pacienta C. 
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Příloha D: Pacient D 

Tabulka č. D.1: Výsledky analýzy dle Astrupa pro pacienta D. 

 1. odběr 2. odběr 3. odběr 

Čas od začátku měření 11 h 52 min  18 h 05 min  22 h 7 min  

SaO2 (%) 97,3  97,3  96,3  

pH (-) 7,437 7,473 7,463 

pCO2 (mmHg) 42,98  39,00  41,48  

pO2 (mmHg) 89,25  84,00  84,00  

 

Tabulka č. D.2: Absolutní a relativní odchylky pro měření tcpCO2 pro pacienta D. 
 

1. odběr 2. odběr 3. odběr 

naměřená hodnota tcpCO2 (mmHg) 44,34 43,00 43,25 

kontrolní odběr paCO2 (mmHg) 42,98 39,00 41,48 

absolutní odchylka x (mmHg) 1,36 4,00 1,77 

relativní odchylka   (%) 3,08 9,30 4,11 

 

Tabulka č. D.3: Absolutní a relativní odchylky pro měření tcpO2 pro pacienta D. 
 

1. odběr 2. odběr 3. odběr 

naměřená hodnota tcpO2 (mmHg) 65,30 32,30 35,30 

kontrolní odběr paO2 (mmHg) 89,25 84,00 84,00 

absolutní odchylka x (mmHg) 23,95 51,70 48,70 

relativní odchylka   (%) 36,68 160,06 137,96 
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Obrázek č. D.1: Záznam tcpCO2 v čase pro pacienta D. 

 

  

Obrázek č. D.2: Záznam tcpO2 v čase pro pacienta D.   
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Obrázek č. D.3: Záznam SpO2 a PI v čase pro pacienta D.  

Obrázek č. D.4: Detekce artefaktů v záznamu z TCM monitoru pro pacienta D.  
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Příloha E: Pacient E 

Tabulka č. E.1: Výsledky analýzy dle Astrupa pro pacienta E. 

 1. odběr 2. odběr 

Čas od začátku měření 5 h 42 min  8 h 1 min  

SaO2 (%) 97,2  96,2  

pH (-) 7,418 7,473 

pCO2 (mmHg) 39,98  38,18 

pO2 (mmHg) 93,75 85,50 

 

Tabulka č. E.2: Absolutní a relativní odchylky pro měření tcpCO2 pro pacienta E. 
 

1. odběr 2. odběr 

naměřená hodnota tcpCO2 (mmHg) 41,71 - 

kontrolní odběr paCO2 (mmHg) 39,98  38,18 

absolutní odchylka x (mmHg) 1,74 - 

relativní odchylka   (%) 4,17 - 

 

Tabulka č. E.3: Absolutní a relativní odchylky pro měření tcpO2 pro pacienta E. 
 

1. odběr 2. odběr 

naměřená hodnota tcpO2 (mmHg) 36,24 - 

kontrolní odběr paO2 (mmHg) 93,75 85,50 

absolutní odchylka x (mmHg) 57,51 - 

relativní odchylka   (%) 158,72 - 
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Obrázek č. E.1: Záznam tcpCO2 pro pacienta D.  

Obrázek č. E.2: Záznam tcpO2 pro pacienta D.  
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Příloha F: Obsah přiloženého ZIP souboru 

1. Elektronická verze bakalářské práce 

2. Zadání práce 

3. Abstrakt česky 

4. Abstrakt anglicky 

5. MATLAB skripty 
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