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ABSTRAKT 

 

Název práce: Analýza charakteristiky šumu v signálu SpO2 v závislosti na délce 

průměrovacího času pulzního oxymetru 

Úroveň šumu v signálu SpO2 je výrazně ovlivňována nastavenou délkou 

průměrovacího času pulzního oxymetru. Cílem práce bylo navrhnout a provést 

experiment na zdravých dobrovolnících pro určení charakteristiky šumu v signálu SpO2 

během pohybových artefaktů v závislosti na nastavené délce průměrovacího času u 

pulzního oxymetru Masimo Radical-7. Experimentu se zúčastnilo 17 dobrovolníků. 

Pohybové artefakty byly simulovány pomocí specifických pohybů při nastaveném 

průměrování 2–4 s, 8 s a 16 s. Naměřený signál SpO2 byl srovnáván se signálem během 

klidového stavu. Charakteristika šumu v signálu SpO2 byla definována rozložením 

odchylek SpO2 od skutečné hodnoty definované hodnotou SpO2 v klidovém stavu a 

časovou variabilitou signálu SpO2. Při průměrování 16 s je nulová odchylka zastoupena 

o 4–11 % více, než při průměrování 2–4 s. Kratší průměrování vykazuje vyšší variabilitu 

signálu SpO2 v čase. Navržené charakteristiky šumu v signálu SpO2 v závislosti na 

nastaveném průměrovacím čase budou implementovány do modelu pulzního oxymetru. 

Klíčová slova 

Pulzní oxymetrie, SpO2, pohybové artefakty, průměrovací čas, odchylka SpO2, časová 

variabilita signálu  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The title of the Thesis: Analysis of the noise characteristics of the SpO2 signal as a 

function of the pulse oximeter averaging time 

Level of noise in SpO2 signal is mostly affected by set averaging time of the pulse 

oximeter. Main goal of this study was to design and provide an experiment in order to 

characterize the noise in the SpO2 signal during motion artefacts at different averaging 

times of Masimo Radical-7 pulse oximeter. The experiment was performed on 17 healthy 

volunteers. Motion artefacts was simulated by specified induced motion at set averaging 

times 2-4 s, 8 s and 16 s. Measured signal was compared to the signal at calm state. 

Characteristics of the noise was defined by two parameters – the deviation of SpO2 from 

the true value and SpO2 time variability. Zero deviation of SpO2 was present 4–11% more 

often at 16 s averaging time than at 2–4 s averaging time. Shorter averaging shows higher 

variability of SpO2 signal in time. Defined characteristics of the noise in signal SpO2 at 

different averaging times will be implemented into a model of a pulse oximeter. 

Keywords 

Pulse oximetry, SpO2, motion artifacts, time averaging, SpO2 noise, time variability
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Seznam symbolů a zkratek 

Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

pO2 mmHg Parciální tlak kyslíku 

A - Absorbance 

ACr - absorbance pulsující složky při vlnové délce červeného 

záření 

ACir - Absorbance pulsující složky při vlnové délce 

infračerveného záření 

DCr - Absorbance statické složky při vlnové délce červeného 

záření 

DCir - Absorbance statické složky při vlnové délce 

infračerveného záření 

r - Hodnota r – poměr poměrů AC/DC složek absorbance 

HR tep/min (bpm) Srdeční frekvence 

SaO2 % Saturace arteriální krve kyslíkem 

SpO2 % Saturace periferní krve kyslíkem 

PI -  Perfuzní index 

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

O2 Molekula kyslíku 

CO2 Molekula oxidu uhličitého 

Hb Molekula hemoglobinu 

HbCO Kaboxyhemoglobin 

Fe2+ Dvojmocný kationt železa 

EKG Elektrokardiogram 

AC Aktivní, pulsující složka (analogie střídavého proudu AC) 

DC Stálá, nepulsující složka (analogie stejnosměrného proudu DC) 

PO Pulzní oxymetr 

ID Identifikační číslo 
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1 Úvod 

Pulzní oxymetrie je neinvazivní měřicí metodou, která na základě 

spektrofotometrického měření určuje saturaci periferní krve kyslíkem (SpO2), která je 

odhadem míry okysličení arteriální krve (SaO2). Měření je však citlivé na přítomnost 

rušivých faktorů, mezi které patří pohybové artefakty, nízká perfuze, interference 

vnějšího záření a další. Za účelem odstranění artefaktů se využívá mimo jiné průměrování 

výstupního signálu SpO2 přes delší časový interval.  

V praxi se využívají průměrovací časy v rozmezí cca 2–16 sekund. Delší časové 

průměrování výrazně snižuje zastoupení falešných alarmů nízké saturace, avšak dochází 

zároveň ke snížení citlivosti vůči krátkodobým skutečným desaturacím. Nastavení 

parametrů přístroje se tak odvíjí individuálně od účelu použití. Různé nastavení 

průměrování nemá vliv pouze na užitečný signál SpO2, ale i na hladinu šumu v signálu 

SpO2. 

Tato práce se zabývá vlivem nastavení různého průměrovacího času na průběh SpO2 

během pohybových artefaktů, zejména charakteristiku šumu v signálu SpO2. 

Charakteristika šumu v závislosti na průměrovacím čase nebyla dosud stanovena. Její 

experimentální stanovení je motivováno následnou implementací do modelu pulzního 

oxymetru, koncové části matematického modelu oxygenace nezralého novorozence 

vyvíjeného na FBMI ČVUT. 
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2 Přehled současného stavu 

Krev hraje zásadní roli při transportu kyslíku a oxidu uhličitého napříč organismem. 

Není to však její jediná funkce. Jedná se o jednu z hlavních součástí vnitřního prostředí 

organismu. Podílí se mimo jiné na dopravě živin, odvádění odpadních produktů, 

transportu buněk, imunitě, homeostáze, termoregulaci atd. 

Její objem činí 7–10 % tělesné hmotnosti – dospělý člověk jí má 4,5–6 litrů (ženy o 

něco méně, než muži) [1]. Jedná se o suspenzi krevních buněk, tzv. krvinek, ve vodném 

roztoku – plasmě. Krevní plasma je nažloutlý roztok elektrolytů, bílkovin a organických 

molekul, za fyziologických podmínek je její složení stálé [1]. V tomto roztoku jsou volně 

dispergovány krvinky – červené, bílé a krevní destičky. Tyto buňky neustále zanikají a 

jsou tak obnovovány během celého života z krvetvorných kmenových buněk. Produkce 

těchto buněk probíhá v červené kostní dřeni. Úloha bílých krvinek spočívá v imunitní 

reakci, zatímco krevní destičky se podílejí na srážlivosti krve. Z hlediska pulzní 

oxymetrie mají zásadní význam krvinky červené, odborně zvané erytrocyty [1]. 

2.1 Erytrocyty 

Erytrocyty, nebo také česky červené krvinky, jsou jedny z nejvíce specializovaných 

a zároveň nejjednodušších buněk celého organismu. Mají totiž v podstatě jedinou funkci, 

kterou je transport dýchacích plynů mezi plicními sklípky a tkáněmi. Erytrocyty tak 

během svého vývoje ztrácejí jak jádro, tak ostatní cytoplasmatické organely [1]. 

Erytrocyty mají tvar tzv. bikonkávního disku (viz obr. 2.1), díky němuž jsou pružné 

a dokážou se tak přizpůsobit tvaru miniaturních kapilár. Zejména tím ale získávají o 30 % 

větší povrch než kulová buňka stejného objemu [1]. Tento faktor je důležitý zejména pro 

výměnu dýchacích plynů přes cytoplasmatickou membránu erytrocytu. Metabolicky jsou 

tyto buňky také velice jednoduché, kvůli ztrátě jádra a membránových organel nejsou 

schopny aerobního mechanismu, jako většina ostatních tělesných buněk. Většinu energie 

tak získávají procesem anaerobní glykolýzy, která odbourává glukózu bez spotřeby 

Obrázek 2.1: Tvar a velikost erytrocytu [2]. 
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kyslíku. Tento způsob získání energie je méně efektivní nežli aerobní metabolismus, 

avšak sama díky tomu nespotřebovává cenný přenášený kyslík. Nadto její specializace 

redukuje spotřebu energie pouze na aktivní udržení funkčních molekul a vlastní 

homeostázy. Nejdůležitější složkou erytrocytu z hlediska jeho funkce je červené krevní 

barvivo – Hemoglobin.  

2.2 Hemoglobin 

Červené krevní barvivo hemoglobin je jedna z nejvýznamnějších molekul živočišné 

říše. Má schopnost reverzně vázat a uvolňovat molekulární O2. Dále se účastní transportu 

oxidu uhličitého a podílí se na krevní homeostáze [3].  

Hemoglobin je konjugovaná bílkovina, která se skládá 

ze 4 podjednotek. Každou tuto jednotku tvoří 

polypeptidový řetězec, celá čtveřice bílkovinných řetězců 

se jako celek nazývá Globin. V globinu je vždy dvojice 

polypeptidových řetězců stejná, dospělý hemoglobin tvoří 

dvě a dvě podjednotky alfa a beta. Ke globinu se váže 

prostetická skupina Hem. Hem je komplex 

tetrapyrolového kruhu konjugovaného s centrálním 

atomem dvojmocného železa (viz obr. 2.2). Tetrapyrol 

propůjčuje hemoglobinu jeho typické červené zbarvení, 

zatímco molekula železa Fe2+ je zodpovědná za schopnost 

celé molekuly vázat kyslík. Pokud například dojde 

k nežádoucí oxidaci železa za trojmocné, hemoglobin ztrácí schopnost vázat kyslík. [3] 

Hemoglobin je také významnou molekulou pro udržení stálosti vnitřního prostředí, 

podílí se totiž na pufrační kapacitě krve.  

2.2.1 Deriváty hemoglobinu 

Oxyhemoglobin a deoxyhemoglobin 

Vazbou kyslíku s deoxyhemoglobinem (hemoglobin bez navázaného kyslíku) vzniká 

oxyhemoglobin. Jedna molekula hemoglobinu přenáší 4 molekuly kyslíku, které se vážou 

na dvojmocný iont železa [3]. Významnou veličinou pro vazbu kyslíku a hemoglobinu je 

afinita, která vyjadřuje ochotu tvořit vzájemnou vazbu. Afinita závisí na mnoha faktorech 

a je dána funkční strukturou molekuly hemoglobinu [1]. Například afinita vazby první 

molekuly kyslíku je nižší než afinita dalších tří. Jakmile dojde k navázání první molekuly 

kyslíku, indukuje vazba snadné navázání zbylých tří molekul do plného nasycení. Tento 

efekt se nazývá interakce hem-hem. Mezi další faktory patří změna pH a parciálního tlaku 

CO2. Kyslík se zároveň snáze váže v prostředí s vyšším parciálním tlakem, naopak se 

snáze uvolňuje v prostředí s nižším parciálním tlakem.  

Obrázek 2.2: Hem s centrálním 

atomem železnatého iontu [4]. 
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Afinitu můžeme vyjádřit graficky pomocí tzv. vazebné křivky, která znázorňuje 

velikost afinity v porovnání s různými faktory. Tvar a zakřivení vazebné křivky 

hemoglobinu má zásadní vliv na jeho správnou fyziologickou funkci [3]. 

Minoritní deriváty hemoglobinu 

 CO2 se krví transportuje rozpuštěný – s vodou reaguje za vzniku kyseliny uhličité, 

která disociuje na bikarbonát a vodíkový kation. Tato reakce probíhá spontánně velice 

pomalu, v erytrocytech však probíhá asi 10 000× rychleji díky enzymu karboanhydráza. 

Bikarbonát tvoří velmi významný krevní pufr. Přirozený výskyt bikarbonátu v krvi je 

zásadní pro stálé krevní pH. Plazmatický bikarbonát tvoří asi 50 % přenosu CO2, 

rozpuštěno v erytrocytech jej zůstává dalších 27 %. Část CO2 se váže na bílkoviny a mezi 

nimi i na hemoglobin. Vzniká tak karbaminohemoglobin, který váže asi 11 % 

přenášeného CO2 na aminoskupiny. Zbylých 11 % je přenášeno jako volně rozpuštěný 

CO2. [1] 

Karboxyhemoglobin (HbCO) vzniká vazbou oxidu uhelnatého (CO) na železitý ion 

hemoglobinu podobně, jako kyslík, avšak s 25 000× větší afinitou [3]. Vazba se rozpadá 

asi 200× pomaleji, hemoglobin tak není schopen přenášet kyslík. CO je tak i v malém 

množství ve vzduchu zdrojem otrav [3]. 

Působením oxidačních činidel na hemoglobin se oxiduje železnatý kation na železitý 

za vzniku methemoglobinu. Ten nemá schopnost vázat kyslík. V normálně fungující 

buňce je redukován působením methemoglobin-reduktáz zpět na hemoglobin [1].  

2.2.2 Saturace krve kyslíkem 

Pro organismus je přenos kyslíku krví zásadní pro přežití, je tak vhodným 

indikátorem fyziologického stavu organismu. Množství faktorů, které ovlivňují přenos 

kyslíku, či naopak narušení přenosu a následné vychýlení homeostázy, může být ranným 

ukazatelem patologických stavů v organismu. Z tohoto důvodu je vhodné sledovat jak 

v akutní, tak preventivní medicíně hodnoty saturace krve kyslíkem.  

Saturace arteriální krve kyslíkem (SaO2) vyjadřuje procentuální nasycení 

hemoglobinu kyslíkem neboli poměr oxyhemoglobinu vůči celkovému hemoglobinu 

v arteriálním řečišti. Krev, která je okysličena v plicích a vstupuje do levé části srdce, má 

obvykle saturaci 97–98 %. Ne všechna krev proudící do plic prochází plicními sklípky, 

její část (asi 2 %) prochází tzv. bronchiální cirkulací, kde není okysličena [5]. Díky tomu 

má tato složka parciální tlak kyslíku (pO2) zhruba 40 mmHg, zatímco krev opouštějící 

kapiláry alveol asi 104 mmHg. Obě tyto složky se slévají v levé síni, kde dosahuje pO2 

asi 95 mmHg [5]. Díky tomu není saturace krve za normálních okolností nikdy 100 %.  
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Saturaci krve kyslíkem je možné určit chemickou analýzou, která je ale invazivní, 

časově náročná a vyžaduje odběr alespoň malého objemu krve. Na základě rozdílných 

fyzikálních vlastností derivátů hemoglobinu byl v polovině minulého století objeven 

princip stanovení saturace krve pomocí spektrofotometrického měření. 

2.3 Pulzní oxymetrie 

Neustálý tlak na zjednodušování a zpřístupnění vyšetřovacích a monitorovacích 

metod vyústil v objevení principu pulzní oxymetrie. Za vynálezce moderního pulzního 

oxymetru je označován japonský bioinženýr Takuo Aoyagi, který sestrojil fungující 

oxymetr okolo roku 1970 [6]. Měření PO (pulzním oxymetrem) je realizováno na 

principu spektrofotometrického měření. 

2.3.1 Spektrofotometrie 

Mezi charakteristické vlastnosti opticky aktivních látek patří pohlcování záření. 

Tento jev se nazývá absorpce záření. Každá látka má jiné optické vlastnosti, jakož i 

charakteristickou vlnovou délku záření, na které záření nejvíce pohlcuje. Zároveň bylo 

zjištěno, že míra absorpce (tzv. absorbance) je závislá na množství dané látky ve vzorku 

[7]. Z těchto poznatků byl odvozen Lambert-Beerův zákon – rovnice 2.1. 

 𝐴 =  𝜀 ∙ 𝑐 ∙ 𝑑  (2.1) 

A – Absorbance (-), ε – molární absorpční koeficient (dm3·mol-1·cm-1), c – koncentrace 

(mol·dm-3), d – tloušťka vrstvy (cm-1) [7]. 

V praxi tak je možné umístit vzorek o neznámé koncentraci do zařízení fotometru, 

které je pomocí měření intenzity procházejícího světla o dané charakteristické vlnové 

délce schopné určit koncentraci této látky.  

2.3.2 Princip pulzní oxymetrie 

Měření saturace krve kyslíkem pomocí pulzní oxymetrie je založeno na dvou 

fyzikálních principech:  

Prvním principem je maximum absorbance oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu, 

které má odlišnou vlnovou délku. To znamená, že tyto dvě molekuly je možné vhodně 

detekovat za použití záření o jejich charakteristických vlnových délkách (viz obr. 2.3).  
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V grafu na obrázku 2.3 jsou zobrazeny dvě typické vlnové délky záření, které jsou 

využívány v pulzní oxymetrii. Jsou to vlnové délky 660 nm (červená) a 940 nm 

(infračervená) [8]. Kritériem pro volbu právě těchto vlnových délek byl co největší rozdíl 

mezi absorbancí sledovaných molekul, tedy oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu 

(neboli také redukovaného hemoglobinu), zároveň také vysoká tkáňová prostupnost. [9] 

 Druhým fyzikálním principem je fakt, že absorbance obou těchto krevních složek 

má pulsující charakter, což je dáno změnou objemu krve v kapilárách během srdečního 

cyklu. Tato pulsující složka absorbance se označuje AC složka. Pokud však měříme 

absorbanci ve tkáni, je zde zároveň přítomna složka statická. Ta je označována DC 

složkou a vychází z absorbance nepulsujících tkáňových komponent: absorbance kůže, 

pojiv a statické krve [10]. Složení celkové absorbance je znázorněno na obrázku 2.4.  

Obrázek 2.3: Graf absorpčního koeficientu derivátů hemoglobinu na vlnové délce [8]. 

Obrázek 2.4: Závislost absorpce tkáně v čase – souhrn pulsujících a nepulsujících složek [9]. 
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Data o absorbanci AC a DC složky obou vlnových délek (r – red, ir – infrared) jsou 

převedena jako podíl z podílů a zaznamenávána jako hodnota r (-), která je vyjádřena ve 

vzorci 2.2  

 𝑟 =
𝐴𝐶𝑟/𝐷𝐶𝑟

𝐴𝐶𝑖𝑟/𝐷𝐶𝑖𝑟
 (2.2) 

, kde ACr (-) je absorbance pulsující složky při vlnové délce červeného záření, DCr (-) je 

absorbance statické složky při vlnové délce červeného záření, ACir (-) je absorbance 

pulsující složky při vlnové délce infračerveného záření DCir (-) je absorbance statické 

složky při vlnové délce infračerveného záření [10]. 

Tuto hodnotu r bylo následně nutno asociovat s hodnotou SaO2, kterou bylo nutné 

experimentálně proměřit pro rozsah přibližně 70–100 % [9]. Tato základní kalibrace 

pulzního oxymetru byla provedena na základě navození hypoxie u zdravých 

dobrovolníků. Díky množství získaných dat byla odvozena kalibrační křivka mezi 

hodnotou r a hodnotou saturace krve. Výsledná hodnota, kterou na základě těchto dat 

predikuje pulzní oxymetr, byla označena jako saturace periferní krve kyslíkem SpO2 [8]. 

Mezi další měřené parametry patří tepová frekvence (HR – Heart Rate), kterou pulzní 

oxymetr určuje na základě analýzy pulsující složky absorbance. Dalším obvyklým 

parametrem je perfuzní index (PI – Perfussion Index), který hodnotí míru prokrvení 

tkáně. Některé novější oxymetry disponují funkcí pro měření dalších derivátů 

hemoglobinu, jako methemoglobin a karboxyhemoglobin [8].  

2.3.3 Pulzní oxymetr a jeho základní stavba 

Nejobvykleji se senzor užívá jako klip, který 

je umístěn na poslední článek prstu horní 

končetiny. V takovém případě jsou na jedné 

straně prstu umístěny led diody, které vysílají 

záření o daných vlnových délkách do tkáně. Na 

opačné straně je pak fotodetektor měřící 

intenzitu procházejícího záření. Takový senzor 

se nazývá transmisní – záření prochází skrz tkáň. 

Obdobně může být senzor použit jako klip na 

lalůček ušního boltce. Jiný přístup je naopak 

zvolen u plochého snímače, kdy jsou diody i 

fotodetektor umístěny na stejné ploše tkáně. 

V tomto případě je měřeno záření odrážející se 

v tkáni zpět ke snímači a takový snímač nazýváme reflexním (viz obr. 2.5).  

 

 

Obrázek 2.5: Transmisní a reflexní sonda 

PO [13]. 
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Nejjednodušší pulzní oxymetry se skládají pouze z klipu, který v sobě implementuje 

kompletní zařízení včetně baterie, výpočetního zařízení a zobrazovací jednotky. Taková 

zařízení jsou vhodná například pro sledování hodnot SpO2 v domácí péči. Zařízení určená 

pro medicínské použití jsou podstatně složitější a obsahují zejména moderní algoritmy 

pro potlačení variace artefaktů, poskytují také daleko větší přesnost, škálu možného 

nastavení nebo implementaci do nemocniční sítě pro vzdálené sledování. Srovnání je na 

obrázku 2.6. 

2.4 Artefakty v signálu SpO2 

Přesnost pulzních oxymetrů je limitována přítomností faktorů, které způsobují 

artefakty v signálu SpO2. Mezi nejčastější interferující faktory patří přítomnost jiných 

derivátů hemoglobinu, snížená perfuze, anemie, tmavší barva kůže, lakované nehty, 

rušivý zdroj světla a pak zejména pohybové artefakty (viz. obr. 2.7) [6, 9].  

Největší snaha o eliminaci 

rušivých faktorů je u artefaktů 

dynamických, jako je nízká 

perfuze, šum a pohybové 

artefakty. V praxi mohou 

způsobovat pokles měřené 

hodnoty SpO2, ačkoliv skutečná 

hladina SaO2 snížena není. 

Pokles hodnoty SpO2 může být 

natolik výrazný, že může být 

zaměněn za hypoxický stav a 

pulzní oxymetr spustí tzv. falešný 

alarm [8]. 

 

Obrázek 2.7: Zobrazení křivky SpO2 (shora) normální, 

snížená perfuze, šum a pohybový artefakt [8]. 

Obrázek 2.6: Vlevo klipový oxymetr firmy Bauer [14], vpravo nemocniční oxymetr Masimo Radical-7s 

dokovací stanicí Root [15]. 
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2.4.1 Eliminace artefaktů v signálu SpO2 

Za účelem odstranění artefaktů v signálu SpO2 se používá několik základních 

principů, jako např. průměrování dat přes delší časovou periodu, detekce artefaktů, 

metody algoritmického potlačení pohybových artefaktů apod. [9]. Prodloužená perioda 

průměrování významně snižuje množství falešných alarmů – při prodloužení 

průměrovacího času ze 2 s na 10 s je redukce falešných alarmů až o 50 % [9]. Výrazně 

delší periody snímání naopak snižují schopnost detekovat krátkodobé stavy hypoxie. 

Studie prokázala, že prodloužení průměrovacího času na 42 s snižuje výskyt falešných 

alarmů až o 82 %, avšak 6 ze 73 skutečných hypoxických stavů nebylo detekováno [9]. 

Tento fenomén je vhodně ilustrován obrázkem 2.8, který srovnává průměrování 2, 8 a 16 

sekund při monitoraci novorozence trpícího krátkodobými zástavami dechu. 

Pulzní oxymetry proto často umožňují snímání signálu s několika průměrovacími 

časy, mírami citlivosti či se zapojením pohybových filtrů. Pohybové filtry obsahuje 

např. přístroj Masimo Radical-7 (Masimo Corporation, USA). U tohoto zařízení lze zvolit 

průměrování 2-4, 8 a 16 sekund. Zároveň je možné nastavit tři úrovně citlivosti: 

- NORM (normální citlivost)  

Režim NORM je doporučená citlivost pro pacienty s poruchou krevního 

oběhu či perfuze. Doporučuje se také pro nemocniční jednotky se stálým 

dohledem, jako je JIP. 

- APOD (Adaptive Probe Off Detection Sensitivity – adaptivní detekce 

odpojení senzoru)  

APOD je doporučený režim, pokud je zde vysoká pravděpodobnost 

odpojení nebo vypadnutí senzoru. Také se doporučuje na jednotkách bez 

kontinuálního dozoru. Tento mód přináší zvýšenou ochranu před chybným 

čtením pulsu a krevní saturace v případech, kdy není senzor správně 

umístěn nebo dochází k prudkým pohybům. 

- MAX (maximální citlivost) 

Režim citlivosti MAX je doporučen u pacientů s velmi nízkou perfuzí, nebo 

pokud se při režimu NORM a APOD objevují upozornění na nízkou perfuzi. 

Obrázek 2.8: Saturace v čase, data snímaná u nedonošeného novorozence se zástavami dechu při průměrování 

2, 8 a 16 s. Časté zástavy dechu vyúsťují v přechodné hypoxické stavy, které jsou jasně zřetelné při průměrování 

2 s. Při průměrování 16 s se však téměř zcela ztrácí [9]. 
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Nejsou doporučeny pro jednotky bez přímého dohledu. Tento režim je 

navržen pro zobrazení dat i velmi slabého signálu, ale neposkytuje ochranu 

před chybným čtením u nesprávně umístěného senzoru [12]. 

Přístroj Masimo zároveň umožňuje nastavení tří uživatelských profilů: 

- Adult – dospělý 

- Neonatal – novorozenec 

- Custom – vlastní nastavení [12].  

Pulzní oxymetry také zpravidla umožňují nastavení alarmů, přesněji hodnot, na 

kterých se alarm spustí. Mezi možné nastavení patří také alarm delay neboli zpoždění 

alarmu. To znamená, že se alarm spustí, až když překročí požadovanou hranici alarmu a 

v ní setrvá po určitou dobu [10].  

Nastavení parametrů přístroje se odvíjí individuálně od účelu použití. Například 

pokud jsou dlouhodobě sledováni stabilní dospělí pacienti, je vhodné použít delší 

průměrovací čas, a tím snížit množství šumu superponovaného na skutečný signál SpO2. 

Redukce falešných alarmů snižuje zatížení nemocničního personálu, a tím pomáhá zvýšit 

efektivitu nemocniční péče. Naopak pokud jsou očekávány dynamičtější změny SpO2, 

například u dětí či u nestabilních pacientů na jednotkách intenzivní péče, jsou voleny 

kratší průměrovací časy (2–8 s) a vyšší citlivost i za cenu většího množství falešných 

alarmů [10].  

V závislosti na nastavené hodnotě průměrovacího času i nastavené citlivosti 

obsahuje měřený signál různou hladinu šumu, který je superponován na skutečnou 

hodnotu saturace krve kyslíkem. Za účelem počítačového modelování věrohodného 

výstupu pulzního oxymetru je tedy nezbytné ke skutečné hodnotě SpO2 modelovat i šum 

pulzního oxymetru, který se bude lišit v závislosti na aktuálně nastavené délce 

průměrovacího času a citlivosti přístroje. Šum, typický pro jednotlivá nastavení přístroje, 

ale nebyl doposud detailně charakterizován. 
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3 Cíle práce 

Cílem práce je analyzovat vliv nastavené délky průměrovacího času pulzního 

oxymetru na šum v měřeném signálu SpO2. Za tímto účelem navrhnout a provést sadu 

experimentů na zdravých dobrovolnících pro porovnání charakteristik šumu v signálu 

SpO2 během pohybových artefaktů v závislosti na nastavené délce průměrovacího času. 

Pro měření bude použit pulzní oxymetr Masimo Radical-7.  

Dalším cílem je na základě naměřených experimentálních dat stanovit 

charakteristiky šumu, konkrétně charakteristiky odchylky SpO2 a časové variability SpO2, 

v závislosti na průměrovacím čase a navrhnout jejich možnou implementaci do 

počítačového modelu pulzního oxymetru. 
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4 Metody 

Tato práce je prospektivní intervenční studií, která probíhala na zdravých 

dobrovolnících na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Byla schválena 

etickou komisí FBMI pod číslem C16/2020 na základě předložené Žádosti o projednání, 

Sylabu výzkumného projektu a Informovaného souhlasu. Tyto dokumenty se nacházejí 

v příloze A–C této práce.  

V rámci studie proběhlo nejprve pilotní měření pro ověření navrženého protokolu 

experimentu na dvou probandech a následně hlavní část studie, které se účastnilo 15 

probandů. Výsledky jsou prezentovány v kapitole 5. 

4.1 Studovaná skupina 

Studie se zúčastnilo celkem 17 probandů, mužů i žen, ve věku 21–26 let z řad 

studentů FBMI. Kritérium pro výběr probandů bylo celkové zdraví. Kontraindikací byly 

poúrazové stavy horních končetin ovlivňující perfuzi prstů nebo poranění či choroby kůže 

na prstech rukou. Dále byla vylučujícím kritériem anemie, bradykardie, 

hemoglobinopatie či další onemocnění kardiovaskulární soustavy, těhotenství, cukrovka, 

hypo- či hypertenze. Tohoto experimentu se neúčastnili lidé ve fázi akutního onemocnění. 

4.2 Popis experimentu 

Pro analýzu pohybových artefaktů v signálu SpO2 byl navržen experiment stávající 

ze čtyř různých simulací pohybových artefaktů obklopených klidovými úseky pro tři 

různá nastavení průměrovacího času. Pro experiment byla vybrána dvojice stejných 

přístrojů Masimo Radical-7 s dokovací stanicí Root (Masimo Corporation, USA). Tento 

přístroj nabízí 3 různé délky průměrování signálu SpO2 2–4, 8 a 16 s. Vzhledem k použití 

dvojice oxymetrů bylo měření provedeno ve dvou sériích. V jedné sérii byly nastaveny 

časy průměrování 2–4 a 8 s, v druhé sérii pak 8 a 16 s. Pořadí sérií u jednotlivých 

probandů bylo náhodné. 

4.2.1 Příprava měření 

Před zahájením měření byly přístroje nainstalovány na stůl s pevnou deskou a 

zapnuty alespoň 10 minut před zahájením měření. Byla vymazána paměť pulzního 

oxymetru, nastaven aktuální čas a nastaven režim citlivosti NORM. Dále byl připraven 

tonometr s manžetou, měkký polštářek a spuštěna mobilní aplikace časovače. 
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Proband byl po příchodu do laboratoře seznámen s průběhem experimentu a 

podepsal informovaný souhlas. Následně byl pohodlně usazen k pevnému stolu 

s přístrojovým vybavením a na pulzních oxymetrech byly nastaveny příslušné 

průměrovací časy (2–4, 8 nebo 16 sekund). Klipové senzory obou oxymetrů byly 

umístěny na prsty jedné ruky, a to ukazovák a prostředník. U jednotlivých přístrojů bylo 

střídáno jak umístění dvojice senzorů na ukazovák, resp. prostředník, tak i použité délky 

průměrování. Tím bylo cíleno na eliminování možného zkreslení výsledků. Pro umístění 

senzorů byla vždy vybrána dominantní ruka s ohledem na vyšší přesnost a stálost 

prováděných pohybů. 

4.2.2 Průběh experimentu 

Průběh celého experimentu byl řízen v minutových intervalech. Po nastavení 

přístrojů a zahájení měření byla úvodní klidová fáze pro ustálení hodnot na obou 

oxymetrech o délce jedné minuty. Poté následovala jedna minuta simulování pohybového 

artefaktu, po které opět následovala minutová fáze klidu. Toto schéma bylo opakováno 

pro všechny 4 simulace pohybového artefaktu jedné série měření.  

Během klidové fáze měl proband ruku volně položenou na desce stolu a za úplného 

klidu. Během pohybové fáze proband simuloval pohybové artefakty pro oba senzory 

najednou. Jako referenční hodnotu k pohybové fázi bylo možné použít medián hodnot 

signálu SpO2 z předcházející klidové fáze. 

Čas měření byl udáván mobilní aplikací časovače, který upozorňoval na posledních 

pět sekund a následně konec minutového intervalu. Po proběhnutí jedné série byla 

zařazena minuta pro přenastavení průměrovacích časů na dvojici přístrojů pro druhou 

sérii, která začínala opět minutovou klidovou fází.  

Podrobný průběh experimentu je uveden v protokolu měření, podle kterého byl 

experiment řízen. Je v něm uveden přesný postup při zahájení měření, požadované 

nastavení pulzních oxymetrů, časový průběh všech úkonů s možností odškrtávat splněné 

a zápis poznámek. Tento protokol je uveden v příloze D této práce.   

4.2.3 Pohybové artefakty 

Pro měření byly zvoleny 4 simulace pohybových artefaktů, které se opakovaly 

v minutových intervalech v obou sériích a vždy s minutovou klidovou fází mezi nimi.  

Prvním pohybem bylo klepání prsty se snímači do měkkého polštářku na desce stolu. 

Paže a předloktí přitom bylo v klidu, pohyb vycházel pouze z prstů a zápěstí. Přibližná 

frekvence klepání byla 120 úderů za minutu. 

Druhým prováděným pohybem byl třes zápěstí a prsty ruky se snímači vzpaženými 

nad hlavou. Třesový pohyb opět vycházel primárně z prstů a zápěstí. Snahou bylo 

dosáhnout co nejvyšší možné frekvence udržitelné po celou minutu. 
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Třetím pohybem bylo jemné otevírání klipů prstových snímačů. Zápěstí a prsty se 

snímači byly přitom volně položeny na desce stolu, otevírání klipů bylo prováděno 

zkoušejícím. Otevírání klipů bylo realizováno prsty ruky položenými napříč oběma 

snímači, aby tak docházelo k současnému otevírání obou klipů.  

Čtvrtou simulací byl stav nízkého prokrvení končetiny. Toho bylo dosaženo použitím 

manžety a aneroidního tonometru. Manžeta byla nafouknuta do hodnoty tlaku přibližně 

mezi systolickým a diastolickým tlakem probanda, aby tak nedošlo k úplnému zastavení 

průtoku pulsující složky krve do tkáně, avšak aby byl průtok krve pouze omezen.  

4.3 Použité přístroje 

Pro experiment byly použity dva pulzní oxymetry Masimo Radical-7 v dokovací 

stanici Root (Masimo Corporation, USA) s klipovými senzory (viz obr. 4.1). Pro měření 

jsme používali citlivost NORM a nastavovali průměrování 2–4 s, 8 s a 16 s. Přístroje 

ukládají data do paměti s vzorkováním 2 s, mimo SpO2 je zaznamenáváno datum a čas, 

tepová frekvence, PI, stavové hlášení alarmu a další. Parametr PI sloužil pouze jako 

indikátor nízké perfuze při zaškrcení. Obdobně byl během měření využíván průběh 

pletysmografické křivky na displeji přístroje, který sloužil jako kontrola správného 

zaškrcení končetiny. Pokud na pletysmografické křivce nebyla patrná pulsující složka, 

Obrázek 4.1: Fotografie měřicí sestavy během experimentu. Na desce stolu dvojice oxymetrů, měkký 

polštářek a aneroidní tonometr. Fotografie: autor 



 

24 

 

zaškrcení bylo příliš velké. Stav alarmu byl využit pro vyhodnocení míry dobrého a 

špatného signálu a rozložení odchylek od klidových hodnot za daného stavu.  

4.4 Zpracování dat 

Po ukončení měření byla data z pamětí obou pulzních oxymetrů exportována do PC 

pomocí propojení USB konektorů obou zařízení datovým kabelem. Data byla stažena 

prostřednictvím nainstalovaného softwaru MICT (Masimo Instrument Configuration 

Tool, verze 1060, Masimo Corporation, USA) ve formátu .csv. Dle přesného času počátku 

měření byla data z obou přístrojů následně převedena do jedné tabulky pro oba přístroje 

a časově synchronizována. V tabulce byl ponechán pouze úsek experimentálního měření.  

Další zpracování proběhlo v programovém prostředí MATLAB R2020a 

(MathWorks, USA). Data všech probandů proto byla převedena do formátu tabulky 

matfile .mat. Zde bylo vytvořeno několik skriptů pro načtení sledovaných dat do polí, 

následné vykreslování těchto dat do grafů a histogramů jednotlivých pohybových 

simulací. Zkoumanými parametry bylo SpO2 a přítomnost alarmu špatného signálu. 

Pro každý pohyb byl vytvořen graf závislosti signálu SpO2 na čase pro všechny časy 

průměrování spolu s indikátorem přítomnosti alarmu špatného signálu. V každém grafu 

je tak umístěno 5 křivek – 4 časová průměrování a přítomnost alarmu. Pro lepší orientaci 

jsou v minutových intervalech v grafech umístěny svislé čáry označující konec daného 

klidového či pohybového intervalu a je zde umístěn popisek. 

Tento graf je vyobrazen v kapitole Výsledky jako obrázek 5.1, průběhy signálů všech 

17 probandů jsou pak obsaženy v příloze E. 

4.4.1 Histogram odchylek SpO2 

Pro vyjádření, jakou měrou se signál během pohybových artefaktů odchyluje od 

klidových hodnot, byly vytvořeny histogramy odchylek SpO2:  

Z klidového signálu před zahájením každého pohybu byl vypočten medián klidové 

hodnoty. Pro výpočet klidového mediánu bylo vyloučeno prvních 20 sekund klidového 

intervalu, které jsou ještě zatížené návratem hodnot po pohybovém artefaktu k hodnotám 

klidovým. Vzhledem k nejdelšímu průměrování 16 s je tento úsek dostatečný a klidové 

hodnoty po tomto intervalu již nejsou zatíženy pohybovým artefaktem.  

Medián byl následně odečten od každého vzorku signálu SpO2 během následujícího 

pohybového artefaktu. Tím bylo získáno pole odchylek od této klidové hodnoty pro daný 

pohyb. Z těchto hodnot byly vytvořeny histogramy spojené ze všech probandů. Obě 

měření pro průměrovací čas 8 s byla po vyhodnocení signálů sloučena do jednoho 

histogramu, jelikož se jejich charakteristiky naměřené v různých sériích významně 

neodlišovaly. Je tedy možné přímo srovnat rozložení odchylek během daného artefaktu 

pro všechna tři průměrování. 
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Pro srovnání šumu během pohybových artefaktů i s klidovým rozptylem odchylek 

byl obdobným způsobem vytvořen histogram odchylek od mediánu klidové hodnoty 

SpO2 během klidových fází experimentu. 

Na ose x jsou v histogramech zobrazeny hodnoty odchylek od klidové hodnoty a na 

ose y pravděpodobnost jejich výskytu v signálu. Histogram je normalizovaný, tudíž 

pravděpodobnost výskytu nabývá hodnot od 0 do 1. Čím jsou odchylky nižší, tím méně 

byl signál zatížen pohybovým artefaktem a naopak. Histogramy odchylek SpO2 jsou 

zaneseny v kapitole 5.1. 

4.4.2 Histogram časové variability SpO2 

Pro vyjádření míry, jak často dochází ke změnám hodnot v signálu SpO2, byly 

vytvořeny histogramy časové variability: 

Časová variabilita vyjadřuje, kolik hodnot signálu v řadě (resp. jak dlouhý časový 

úsek) zůstává měřená hodnota stejná. Tato data jsou zobrazena v histogramu společně pro 

všechny probandy pro jednotlivé pohybové artefakty i klidové hodnoty. Obě měření o 

průměrování 8 s jsou spojena dohromady, je tedy možné přímo porovnat rozložení 

časových variabilit při různém průměrování.  

Na ose y je kumulativní pravděpodobnost výskytu dané hodnoty, na ose x pak délky 

časových úseků, kdy by signál neměnný. Pravděpodobnost nabývá hodnot 0-1. Větší 

zastoupení kratších časových úseků značí častější změny hodnot v signálu, delší naopak 

stabilnější signál, který zůstával delší dobu neměnný. Tyto histogramy jsou zaneseny 

v kapitole výsledků 5.2. 

4.4.3 Kvalita signálu SpO2 

Kvalitu signálu SpO2 sleduje parametr alarmu nízkého signálu SpO2. Jeho přítomnost 

je znázorněna i na celkovém průběhu signálu během experimentu (viz obr. 5.1). Pro 

procentuální zastoupení alarmu špatného signálu je vytvořen sloupcový graf, který 

znázorňuje procentuální zastoupení dobrého signálu versus špatného signálu při 

jednotlivých intervalech měření. 

Jak přítomnost alarmu špatného signálu koreluje s rozptylem odchylek SpO2 

znázorňuje dvojice histogramů. V nich jsou zaneseny odchylky celé sady měření, všech 

průměrování a všech probandů. Levý histogram zobrazuje odchylky za přítomnosti 

alarmu špatného signálu. V pravém jsou pak odchylky od klidových hodnot při dobrém 

signálu. V obou histogramech jsou na ose x zobrazeny hodnoty odchylek SpO2 a na ose 

y jejich pravděpodobnostní zastoupení.  
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4.4.4 Návrh implementace do modelu PO 

 

Pro implementaci charakteristiky signálu SpO2 do počítačového modelu PO bylo 

nutné specifikovat běžný rozptyl hodnot SpO2 od klidových hodnot a časovou variabilitu 

signálu v závislosti na nastaveném průměrovacím čase. Za tímto účelem byla sestavena 

dvojice tabulek kumulativního pravděpodobnostního zastoupení jednotlivých odchylek, 

resp. intervalů časové variability. Pravděpodobnost nabývá hodnot 0–1 a je určena pro 

všechna tři časová průměrování pro fáze klid a sdruženou fázi klepání + třes. Kumulativní 

zobrazení pravděpodobnosti výskytu je vhodné, protože přirozeně definuje plný rozsah 

hodnot od 0 do 1. Pro počítačový model jsou využity pouze pohyby klepání a třes, které 

se v klinické praxi běžně vyskytují. Do evaluovaných hodnot bude zahrnuto deset 

nejčastěji zastoupených hodnot odchylek SpO2 v rozsahu -7 až 3 % a patnáct nejčastěji 

zastoupených hodnot časové variability v rozsahu 2-30 s. Hodnoty mimo tento rozsah 

jsou přítomny v signálu s nízkou pravděpodobností a proto jsou vyloučeny jako odlehlá 

měření.  
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5 Výsledky 

Během studie bylo naměřeno 17 probandů. Dva probandi pilotní studie byli označeni 

Proband A, resp. Proband B. V hlavní části studie bylo naměřeno 15 probandů, kteří byli 

označeni Proband 1-15. Pro každého probanda byl zhotoven graf průběhu signálu SpO2, 

na obrázku 5.1 je znázorněn tento průběh u probanda A. Všechny průběhy měření jsou 

zobrazeny v příloze E.  

V grafu průběhu signálu probanda A je možné sledovat propad hodnot SpO2 během 

fáze třesu a otevírání. V obou případech dochází během začátku klidové fáze k návratu 

ke klidovým hodnotám. Indikátor špatného signálu SpO2 označuje přítomnost alarmu 

během obou propadů signálu. Při klepání a zaškrcení nedošlo k žádným výrazným 

změnám v signálu. 

Jiný průběh vidíme např. u průběhu probanda 4 (obr 5.2), kde došlo ke změnám 

v signálu během všech pohybových fází. Špatný signál byl detekován ve fázi klepání, 

třesu i otevírání. Během zaškrcení došlo ke krátkodobému výpadku signálu. Po skončení 

pohybové fáze se všechna průměrování navrátila ke klidovým hodnotám. 

 

Obrázek 5.1: Průběh signálu SpO2 během experimentu u probanda A. 

Obrázek 5.2: Průběh signálu SpO2 během experimentu u probanda 4. 



 

28 

 

5.1 Odchylky od klidových hodnot SpO2 

Z naměřených dat byly vypočteny hodnoty odchylek SpO2 od mediánů klidových 

hodnot SpO2 pro každý naměřený vzorek. Tyto výsledky jsou zobrazeny formou 

normalizovaných histogramů pro jednotlivé pohybové artefakty (obr. 5.3–5.6) a pro 

všechny klidové hodnoty (obr. 5.7).  

 

Obrázek 5.3: Histogram odchylek SpO2 pro klepání. 

Obrázek 5.5: Histogram odchylek SpO2 pro otevírání. 

Obrázek 5.4: Histogram odchylek SpO2 pro třes. 
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Histogramy znázorňují rozložení odchylek od klidových hodnot SpO2 pro jednotlivá 

průměrování. V případě kratšího průměrování zpravidla dochází k větším odchylkám. To 

je možné reflektovat i pravděpodobnostním zastoupením odchylky 0 % v jednotlivých 

histogramech: 

Pro artefakt klepání je při průměrování 2–4 s v odchylce 0 % zastoupeno 46,5 % 

hodnot, při průměrování 8 s 52,8 % a pro průměrování 16 s 54,6 %. Při artefaktu třes je 

nulová odchylka pro průměrování 2–4 s zastoupena ve 34,9 %, pro 8 s ve 43,3 % a pro 

16 s ve 42,8 %. Při artefaktu otevírání, kdy jsme pozorovali největší odchylky, je 

pravděpodobnostní zastoupení nulové odchylky 20,9 % při průměrování 2–4 s, 22,5 % 

při průměrování 8 s a 31 % při 16s průměrování. Při tomto artefaktu došlo také oproti 

ostatním pohybům k výraznějšímu posunu mediánu hodnot. Při průměrování 2–4 s se 

medián odchylky SpO2 posunul na -5 %, při 8s průměrování na -3 % a při 16s 

průměrování na -1 %. Během artefaktu zaškrcení byla nulová odchylka SpO2 zastoupena 

ve 43,9 % při průměrování 2–4 s, při 8s průměrování byla zastoupena ve 40 % a při 16s 

průměrování ve 47 %. Nejmenších odchylek SpO2 dosahoval signál během klidových fází 

experimentu. Nulová odchylka je zastoupena v 69,3 % při 2–4s průměrování, v 73,7 % 

při 8s průměrování a v 79,5 % při 16s průměrování. 

Z výsledků vyplývá, že nejnižší hladina šumu v signálu SpO2 byla naměřena při 

nastavení nejdelšího průměrovacího času.  

Obrázek 5.6: Histogram odchylek SpO2 pro zaškrcení. 

Obrázek 5.7: Histogram odchylek SpO2 pro klid. 
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5.2 Časová variabilita signálu SpO2  

Časová variabilita signálu SpO2 interpretuje, jak dlouhé časové úseky byl signál SpO2 

neměnný. Je zobrazena formou histogramů pro jednotlivé pohyby, resp. klid, spojující 

měření všech probandů. Na ose x je vynesen časový interval, po který je signál neměnný 

a na ose y kumulativní pravděpodobnost výskytu. Každý obrázek obsahuje tři histogramy 

pro jednotlivá průměrování. Kumulativní histogram časových variabilit v signálu SpO2 

během pohybů je zobrazen na obrázcích 5.8–5.11, časová variabilita pro klidové úseky je 

na obrázku 5.12 

 Na obrázku 5.8 je patrné, že při delším průměrování jsou více zastoupeny delší úseky 

neměnného signálu, zatímco při kratším průměrování jsou změny v signálu mnohem 

častější.  

Obdobný trend vidíme i na obrázku 5.9 pro pohybový artefakt třes, na obrázku 5.10 

při otevírání a na obrázku 5.11 pro zaškrcení. Výraznější posun k delším časovým 

intervalům je patrný na obrázku 5.12, který zobrazuje rozložení časové variability během 

klidu.  

Obrázek 5.8: Kumulativní histogram časové variability při klepání. 

Obrázek 5.9: Kumulativní histogram časové variability při třesu. 
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Z těchto kumulativních histogramů je možné získat reprezentativní hodnoty rozložení za 

použití kvantilů. Užití vhodného kvantilu umožňuje srovnání rozložení kumulativní 

funkce mezi grafy.  Takovým kvantilem pro naše rozložení může být horní kvartil neboli 

hodnota časové variability, ve které kumulativní funkce pravděpodobnosti přesahuje 

hodnotu 0,75. Hodnoty horních kvartilů pro jednotlivé histogramy pro tři časová 

průměrování jsou uvedeny v tabulce 5.1. 

 

 

 

Obrázek 5.11: Kumulativní histogram časové variability při zaškrcení 

Obrázek 5.10: Kumulativní histogram časové variability při zaškrcení. 

Obrázek 5.12: Kumulativní histogram časové variability během klidu. 

Obrázek 5.10: Kumulativní histogram časové variability během otevírání 
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Tabulka 5.1: Horní kvartily časových variabilit signálu SpO2.  

pohyb 
Průměrování 

2-4 s 8 s 16 s 

Klepání 6 s 14 s 22 s 

Třes 6 s 12 s 14 s 

Otevírání 4 s 6 s 6 s 

Zaškrcení 6 s 8 s 12 s 

Klid 8 s 14 s 18 s 

 

5.3 Kvalita signálu 

Během měření byl kromě signálu SpO2 zaznamenáván i stav alarmu špatného signálu 

SpO2. Stav špatného signálu SpO2 je znázorněn také v grafu průběhu celého experimentu 

(viz obr. 5.1 a 5.2). Na obrázku 5.13 je vynesen sloupcový graf procentuálního zastoupení 

dobrého a špatného signálu všech probandů a průměrování během jednotlivých 

pohybových a klidových úseků.  

 

 

Obrázek 5.13: Sloupcový graf zastoupení dobrého signálu a alarmu špatného signálu. 
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Z grafu je patrné vysoké zastoupení alarmu špatného signálu v pohybových úsecích 

třes (66,3 % dobrého signálu), otevírání (42,4 % dobrého signálu) i obou následných 

klidových úsecích (77,1 resp. 66,9 % dobrého signálu). Z průběhů signálu během měření 

pro jednotlivé probandy je patrné, že k návratu ke klidovým hodnotám docházelo 

přibližně v rozmezí 5–15 s po ukončení pohybu. Během počátku klidové fáze byl často 

přítomen také alarm špatného signálu.  

Na obrázku 5.14 jsou dvěma histogramy zobrazeny odchylky SpO2 v průběhu celého 

experimentu, během kterého byl přítomen alarm špatného signálu, resp. byl dobrý signál. 

Rozložení jasně ukazuje, že pokud přístroj neregistruje špatný signál SpO2, tak jsou 

odchylky v rozmezí od -1 % do +1 % zastoupeny z 88,7 %. Naopak pokud přístroj 

registruje špatný signál SpO2, rozsah odchylek v signálu je výrazně větší. 

Obrázek 5.14: Histogramy odchylek při alarmu špatného signálu a dobrém signálu. 
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5.4 Návrh implementace do modelu pulzního oxymetru 

Pro počítačový model pulzního oxymetru je nutné specifikovat běžný rozptyl hodnot 

SpO2 od klidových hodnot v závislosti na nastaveném průměrovacím čase. Zároveň také 

během obvyklých pohybových artefaktů, za které můžeme považovat zejména klepání a 

třes. Rozložení takových hodnot je možné získat z kumulativních histogramů odchylek 

SpO2 těchto artefaktů.  

Rozložení je prezentováno tabulkou 5.2, ve které je zobrazena kumulativní 

pravděpodobnost výskytu dané hodnoty odchylky a menší. Výhodou tohoto zobrazení 

proti pravděpodobnostnímu je zisk koncové pravděpodobnosti 1, díky čemuž na první 

pohled vidíme, že jsme specifikovali plný rozsah odchylek.  Z výchozích rozložení 

odchylek byly vyloučeny odlehlé hodnoty, sledovaný rozsah odchylek pro model je -8 až 

+2 % SpO2. 

Tabulka 5.2: Tabulka pravděpodobnostního zastoupení odchylek pro model PO. 

 

 

 

 

 

Kumulativní zastoupení odchylky v signálu 

Odchylk

a SpO2 

klid Klepání + třes 

2–4 s 8 s 16 s 2–4 s 8 s 16 s 

-7 0 0 0 0 0 0 

-6 0 0 0 0,01 0,01 0 

-5 0 0 0 0,02 0,02 0,01 

-4 0 0 0 0,03 0,02 0,01 

-3 0 0 0 0,05 0,04 0,03 

-2 0,01 0,01 0,01 0,13 0,11 0,13 

-1 0,15 0,14 0,10 0,40 0,40 0,41 

0 0,85 0,88 0,89 0,84 0,89 0,90 

1 0,99 1 1 0,98 0,99 0,99 

2 1 1 1 1 1 1 
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Druhým parametrem charakterizujícím signál pro implementaci do modelu PO je 

časová variabilita signálu SpO2. Rozložení intervalů časových variabilit je prezentováno 

tabulkou 5.3, ve kterém je zobrazena kumulativní pravděpodobnost výskytu časového 

intervalu, po který byl signál neměnný.  Pravděpodobnost nabývá hodnot 0 až koncová 

pravděpodobnost 1, čímž opět specifikujeme plný rozsah daných časových variabilit. 

Z výchozího rozložení byly vyloučeny odlehlé hodnoty, sledovaný rozsah časové 

variability je tak 2-30 s při intervalu 2 s. Definovány jsou opět pouze obvykle zastoupené 

artefakty klepání a třes (společně) a klidová fáze. Zastoupení je vyjádřeno pro všechny tři 

průměrovací časy. 

Tabulka 5.3: Tabulka pravděpodobnostního zastoupení časové variability pro model PO 

 Kumulativní zastoupení časové variability v signálu 

interval časové 

variability (s) 

klid Klepání + třes 

2-4 s 8 s 16 s 2-4 s 8 s 16 s 

2 0,36 0,10 0,16 0,43 0,14 0,23 

4 0,57 0,29 0,30 0,65 0,37 0,38 

6 0,72 0,42 0,43 0,78 0,52 0,50 

8 0,79 0,55 0,53 0,84 0,62 0,60 

10 0,84 0,64 0,61 0,89 0,70 0,66 

12 0,88 0,72 0,67 0,91 0,77 0,75 

14 0,91 0,76 0,73 0,94 0,82 0,79 

16 0,93 0,83 0,79 0,95 0,87 0,84 

18 0,94 0,86 0,81 0,96 0,89 0,86 

20 0,96 0,89 0,85 0,97 0,91 0,88 

22 0,98 0,92 0,88 0,98 0,94 0,92 

24 0,99 0,95 0,91 1 0,96 0,94 

26 0,99 0,97 0,94 1 0,97 0,97 

28 0,99 0,99 0,98 1 0,99 0,97 

30 1 1 1 1 1 1 
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6 Diskuse 

Hlavním výsledkem této práce je stanovení charakteristiky šumu v signálu SpO2 

v závislosti na nastaveném průměrovacím čase. Z naměřených hodnot byl nejstabilnější 

signál s nejmenší hladinou šumu zjištěn u nejdelšího průměrování 16 s. Nejvyšší stabilita 

byla zaznamenána i v parametru časové variability. 

Z průběhů signálu SpO2 pro jednotlivé probandy (viz. Příloha E) vidíme, že jsou 

velice individuální. Vykazují však jisté společné rysy, například při otevírání docházelo 

k výraznému propadu hodnot saturace periferní krve kyslíkem téměř u všech probandů. 

Při třesu došlo k propadu hodnot jen asi u třetiny probandů. Obdobně to je se zastoupením 

alarmu špatného signálu. U některých probandů nebyl zaznamenán vůbec, u dvou třetin 

probandů byl alarm špatného signálu při třesu a téměř vždy při otevírání. Tato variabilita 

je zřejmě dána individuálním provedením daných pohybů, kdy probandi mohli provádět 

pohyby s jinou intenzitou. Roli také mohla hrát velikost prstů jednotlivých probandů, kdy 

prstové klipy lépe obepnou a drží na silnějších prstech.  

Je také možné pozorovat trend s ohledem na délky průměrování – kratší průměrování 

obvykle reaguje rychleji a prudčeji na změny nežli delší průměrování, které je stabilnější, 

ale reaguje pomaleji. Ani tento trend ale není pravidlem a v některých případech dochází 

k nejmenší odchylce právě u nejkratšího průměrování. Je možné, že za tímto efektem stojí 

rozdílné provádění úkonů v jednotlivých sériích, kdy může druhá série probíhat díky 

předchozí zkušenosti přesněji, nebo naopak díky větší únavě budou prováděné pohyby 

menší. Během měření dohlížel na stav provádění simulovaných pohybů zkoušející, ale 

přesto nemohou být pohyby a vlastnosti všech probandů stejné. Vliv na výsledné hodnoty 

také mohl mít použitý senzor PO. Subjektivně byla zaznamenána vyšší náchylnost 

jednoho senzoru k pohybovým artefaktům ve srovnání se senzorem druhého pulzního 

oxymetru. Bylo snahou tento vliv minimalizovat náhodným výběrem průměrování a 

umístěním na ukazovací resp. prostřední prst tak, aby se případný zkreslující vliv rozložil 

rovnoměrně mezi všechna průměrování a probandy. 

Abychom mohli tyto trendy porovnat bez individuálních vlivů probandů při 

jednotlivých fázích, bylo nutné vytvořit parametry sdružující data všech probandů. Právě 

vzhledem k tomuto požadavku byly vytvořeny grafy odchylek od klidových hodnot a 

grafy časových variabilit, které kvantifikují, jak se mění hodnota signálu SpO2 a zároveň 

jak často. 

Odchylky SpO2  

 Zastoupení odchylek SpO2 od klidového signálu je zobrazeno řadou 

pravděpodobnostních histogramů (viz kapitola 5.1). Všechny pohyby vykazují stejný 

trend, že při kratším průměrování je zastoupeno více větších odchylek. To potvrzuje i 
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procentuální zastoupení nulové odchylky v signálu, která roste s delším průměrováním. 

Například nulová odchylka během klepání byla zastoupena 46,5 % při 2-4s průměrování, 

52,8 % při 8s a 54,6 % při 16s průměrování.  Co se týče pohybu otevírání, během něj 

dochází i oproti ostatním pohybovým artefaktům ke skutečně velkým propadům – u 

několika probandů až pod hodnoty 75 % SpO2.  

Časová variabilita signálu 

Křivka vykreslená sloupci histogramů časové variability dává velmi zřetelně najevo 

trend častých změn v signálu při krátkém průměrování, na rozdíl od delších průměrování, 

která jsou výrazně stabilnější. Tento trend přirozeně odpovídá charakteru použití delších 

průměrování.  

Stejný trend je možné pozorovat i na hodnotách horních kvartilů. Volba horního 

kvartilu byla vhodná zejména pro její výpovědní hodnotu u našeho rozložení. V oblasti 

pravděpodobnostního zastoupení 0,75 totiž dochází k největším změnám mezi 

jednotlivými grafy. Zároveň se jedná o standardně používaný parametr.  

Přestože horní kvartily při průměrování 2–4 s mají velmi podobné hodnoty, pro 

průměrování 8 a 16 s se hodnoty liší. U všech však zůstává patrná rostoucí tendence. 

Nejmenší nárůst pozorujeme pro pohyb otevírání, který zároveň vykazoval největší 

změny v odchylkách SpO2. Přirozeně pokud dochází k velkým změnám v hodnotách, tak 

se tím zvyšuje časová variabilita – signál se mění více a tudíž častěji. Tento trend 

potvrzuje i pohyb klepání, kde naopak z grafů průběhu signálu během celého experimentu 

nepozorujeme žádné velké odchylky. Horní kvartil časové variability také roste přibližně 

dvojnásobně jak při prodloužení průměrování z 2–4 s na 8, tak z 8 s na 16 s. Stejný trend 

je patrný i pro klidové hodnoty, kde dochází k prodlužování neměnných intervalů spolu 

s delším průměrováním. Při prodloužení průměrování z 2–4 s na 8 s se zvyšuje také téměř 

dvojnásobně, při prodloužení z 8 s na 16 s se prodlužuje méně. Také v histogramech 

můžeme pozorovat plynulejší průběh křivky časové variability, pokud není signál zatížen 

pohybovým artefaktem.  

Kvalita signálu 

Sloupcový graf poměru špatného a dobrého signálu potvrzuje naše pozorování 

přítomnosti alarmu v průběhu signálu pro jednotlivé probandy. Nejvíce alarmů bylo 

zaznamenáno při otevírání (68 %), dále pak při třesu (34 %) a klidových úsecích 

následujících těmto pohybům (43 resp. 33 %), viz obr 5.13.  

Velmi výrazně je vidět zásadní rozdíl v zastoupení odchylek při alarmu špatného 

signálu a bez něj (viz. obr 5.14). Tento úkaz by ale neměl být interpretován jako závislost 

odchylek na tom, zda je přítomen alarm. Spíše je to korelace, která vyjadřuje schopnost 

přístroje rozpoznat nekvalitní signál, čemuž odpovídají i nepřesné hodnoty měření, které 

v těchto úsecích získáváme. Odpovídá tomu i naměřený medián odchylek, který je při 

dobrém signálu 0 %, ale při špatném signálu klesá na -4 % SpO2. 
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Návrh implementace naměřených dat do modelu PO 

Trend výsledků odpovídá očekávaným, nicméně hlavním přínosem této práce je 

kvantifikace šumu při nastavení jednotlivých průměrování, která bude následně 

implementována do počítačového model pulzního oxymetru. Ten je koncovou součástí 

modelu oxygenace nezralého novorozence, který je na Fakultě biomedicínského 

inženýrství vyvíjen mimo rámec této práce. Vyhodnocené charakteristiky šumu z tohoto 

experimentálního měření by však měly umožnit simulaci věrohodného výstupu pulzního 

oxymetru při různém nastavení průměrovacích časů, s jakým je možné se setkat 

v klinické praxi. Aby bylo možné věrně simulovat takový výstup modelu, je nutné znát 

pravděpodobnostní zastoupení velikosti šumu v signálu SpO2 i jeho časové variability 

v závislosti na nastaveném průměrovacím čase.  

Do pravděpodobnostního zastoupení bylo zahrnuto deset nejčastějších hodnot 

odchylek SpO2 v rozsahu -7–2 % a pouze první dva pohybové artefakty, klepání a třes. 

Otevírání a zaškrcení nebylo zahrnuto, protože se nejedná o běžně dlouhodobě se 

vyskytující pohybové artefakty, pro které je počítačový model zamýšlen.  

Stejným způsobem bylo zpracováno pravděpodobnostní zastoupení časové 

variability. Zde bylo zahrnuto 15 hodnot v rozpětí 2-30 sekund s intervalem 2 s. Delší 

časové intervaly byly vyloučeny jako odlehlé a málo pravděpodobné hodnoty. Opět byly 

vyhodnoceny pouze artefakty klepání a třes, které jsou klinicky běžně přítomné.  

V tabulce 5.2 jasně vidíme, že zatímco během klidu nejsou vůbec zastoupeny 

odchylky -3 % SpO2 a menší, při pohybovém artefaktu jsou zastoupeny. Největší 

zastoupení klidu a pohybu má však nulová odchylka. Za delšího průměrování je ale její 

zastoupení větší než při krátkém průměrování, což odpovídá i výsledkům odchylek 

uvedených v kapitole 5.1. 

V tabulce 5.3 vidíme jak v klidovém intervalu, tak při pohybu, výrazně vyšší 

zastoupení krátkých časových intervalů variability nežli při delším průměrování, kde je 

signál více stabilní. Tento trend odpovídá výsledkům časové variability v kapitole 5.2, 

kdy je při delším průměrování větší zastoupení delších intervalů časové variability.  
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7 Závěr 

V rámci této práce byl navržen experiment na zdravých dobrovolnících za účelem 

analyzovat vliv nastavené délky průměrovacího času pulzního oxymetru na měřený signál 

SpO2 během pohybových artefaktů, za použití dvou přístrojů Masimo Radical-7. Měření 

proběhlo ve dvou sériích při nastaveném průměrování 2–4 s a 8 s, resp. 8 s a 16 s. 

Testovanými pohyby bylo klepání, třes, otevírání klipů a zaškrcení. Měření bylo 

provedeno u 17 probandů z řad studentů FBMI. 

Z naměřených dat byly vyneseny průběhy signálů během experimentu, pro určení 

charakteristiky signálu byly použity parametry odchylka SpO2 a časová variabilita, jejich 

hodnoty byly porovnány v závislosti na různém časovém průměrování. Kratší 

průměrování se vyznačuje většími odchylkami od klidového signálu a větší časovou 

variabilitou nežli delší průměrovací časy. Nejstabilnější signál byl naměřen při 

průměrování 16 s. Nejvyšší odchylky od skutečných hodnot byly naměřeny při pohybu 

otevírání. Pravděpodobnostní zastoupení jednotlivých odchylek a intervalů časové 

variability bylo vyneseno histogramy a porovnáno při použitých průměrovacích časech. 

Zkoumána byla i přítomnost alarmu špatného signálu SpO2 a korelace tohoto parametru 

s velikostí odchylek od klidových hodnot. Největší zastoupení alarmu špatného signálu 

bylo při pohybu otevírání. 

Závěrem bylo navrženo pravděpodobnostní zastoupení odchylek od klidového 

signálu SpO2 a časové variability signálu SpO2 pro možnou implementaci do 

počítačového modelu pulzního oxymetru. 

 

 



 

40 

 

Seznam použité literatury 

[1]  TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: 

Grada, 1996. ISBN 80-7169-311-1.  

[2] FONTANA, Josef a ŠAJDÍKOVÁ, Martina Multimediální skripta 3.LF, 3. 

Formované krevní element [online]. Praha: [cit. 12.05.2021] dostupné z: 

http://fblt.cz/skripta/v-krev-a-organy-imunitniho-systemu/3-formovane-

krevni-elementy/ 

[3] MURRAY, Robert K. Harperova Biochemie. Praha: H & H, 1998. Lange 

medical book. ISBN 80-85787-38-5. 

[4] Yikrazuul, Heme b, [biochemie]. 3 August 2010 [online]. [cit. 12.05.2021] 

dostupné z: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11081791  

[5] Achilles J. Pappano, Withrow Gil Wier, 12 – Special Circulations, 

Cardiovascular Physiology (Tenth Edition), Elsevier (2013) 237-262. ISBN 

9780323086974, DOI: 10.1016/B978-0-323-08697-4.00012-5. 

[6]  Wikipedia. Takuyo Aoyagi,[online], 18 April 2021 [cit. 12.02.2021] 

dostupné z:  https://en.wikipedia.org/wiki/Takuo_Aoyagi  

[7] NAVRÁTIL, L., ROSINA, J. a kol. (2005). Medicínská biofyzika. Praha: 

Grada, 524 s. ISBN 978-80-247-1152-2 

[8] JUBRAN, A. Pulse oximetry. Crit Care 19, 272 (2015). DOI: 

10.1186/s13054-015-0984-8 

[9] SINEX, James E. Pulse oximetry: Principles and limitations. The American 

Journal of Emergency Medicine. 1999, 17(1), 59-66. DOI: 10.1016/S0735-

6757(99)90019-0. ISSN 07356757 

[10] PETTERSON, Michael & BEGNOCHE, Valerie & GRAYBEAL, John. 

(2008). The Effect of Motion on Pulse Oximetry and Its Clinical 

Significance. Anesthesia and analgesia. 105. S78-84. 

10.1213/01.ane.0000278134.47777.a5. 

[11] DEMEULENAERE, Susan. Pulse Oximetry: Uses and Limitations. The 

Journal for Nurse Practitioners. 2007, 3(5), 312 – 317. 

[12] MASIMO Corporation, Radical-7™ Pulse CO-Oximeter Operator‘s 

manual, [online] Irvene, 2012 [cit. 12.05.2021] dostpuné z: 

https://techdocs.masimo.com/globalassets/techdocs/pdf/lab-5475e.pdf  

http://fblt.cz/skripta/v-krev-a-organy-imunitniho-systemu/3-formovane-krevni-elementy/
http://fblt.cz/skripta/v-krev-a-organy-imunitniho-systemu/3-formovane-krevni-elementy/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11081791
https://en.wikipedia.org/wiki/Takuo_Aoyagi
https://techdocs.masimo.com/globalassets/techdocs/pdf/lab-5475e.pdf


 

41 

 

[13] EBME - PULSE OXIMETRY - IN DEPTH: Biomedical and Clinical 

Engineering Website [cit. 12.05.2021] dostupné z: 

http://www.ebme.co.uk/articles/clinical-engineering/77-pulse-oximetry-in-

depth  

[14] BEURER, Beurer PO 40 [foto], [cit. 12.05.20021] dostupné z:   

https://www.beurer.com/web/de/produkte/medical/ekg-und-

pulsoximeter/pulsoximeter/po-40.php   

[15] MASIMO, Masimo Radical-7 [foto], [cit. 12.05.2021], dostupné z: 

https://www.masimo.com/products/continuous/root/  

http://www.ebme.co.uk/articles/clinical-engineering/77-pulse-oximetry-in-depth
http://www.ebme.co.uk/articles/clinical-engineering/77-pulse-oximetry-in-depth
https://www.beurer.com/web/de/produkte/medical/ekg-und-pulsoximeter/pulsoximeter/po-40.php
https://www.beurer.com/web/de/produkte/medical/ekg-und-pulsoximeter/pulsoximeter/po-40.php
https://www.masimo.com/products/continuous/root/


 

42 

 

Příloha A: Žádost o projednání 
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Příloha B: Sylabus výzkumného projektu 

 

A: Základní údaje o výzkumném projektu: 

Název projektu:  
Analýza charakteristiky šumu v signálu SpO2 v závislosti na délce průměrovacího času 
pulzního oxymetru 

 

Typ studie:    intervenční   prospektivní 

   observační   retrospektivní 

Půjde o práci:   s osobami   s laboratorními zvířaty 
            (V závislosti na typu testovaných subjektů vyplňte buď část B, nebo část C tohoto sylabu)   

Cíl projektu, testovaná hypotéza: 

Cílem projektu je provést experiment na zdravých dobrovolnících s cílem stanovit 

charakteristiky šumu v signálu SpO2 během pohybových artefaktů v závislosti na 

nastaveném průměrovacím čase pulzního oxymetru Masimo Radical-7. 

  

Přínos projektu v technické, diagnostické, léčebné oblasti, pro lékařské poznání nebo 

individuální subjekt hodnocení: 

Přínosem projektu je zejména detailní analýza principu průměrování pulzního 

oxymetru Masimo za reálných podmínek, která bude dále využita pro počítačové 

modelování chování pulzních oxymetrů. Dále může projekt přispět k lepšímu 

pochopení vzniku pohybových artefaktů v signálu SpO2 a jejich případné eliminaci 

prostřednictvím filtrů. 

 

B: Charakteristika souboru subjektů (osob) klinického hodnocení: 

Počet:     15–25 Věková struktura:   21–26 let 

 

Pohlaví:     muži i ženy 

 

Způsob jejich náboru: dobrovolníci z řad 

studentů FBMI ČVUT 

Odměna za účast:  žádná 

 

Jiné: ⸺ 

Doba trvání celého projektu (datum od-

do):  

         1. 11. 2020–30. 9. 2021               

Doba trvání pro jeden subjekt hodnocení:  

        max. 30 min 

Popis nakládání se subjekty, popis intervence, odebírání vzorků apod.: 

Všechna měření v průběhu experimentu zahrnují pouze neinvazivní měření periferní 

saturace krve kyslíkem (SpO2) metodou pulzní oxymetrie pomocí prstového senzoru, 

nedochází tedy k žádným odběrům vzorků krve ani jiným invazivním zásahům. 

Dobrovolníkům budou neinvazivně a kontinuálně měřeny hodnoty SpO2 z prstů horní 

končetiny, přičemž budou simulovány pohybové artefakty, jako např. klepání prstem 

nebo silný třes. 

 

Liší se projekt od standardního postupu v denní praxi:    ANO     NE 

V případě, že ano, popište rozdíly: 

Při neinvazivním monitorování SpO2 bude proband provádět jednotlivé pohybové 

artefakty, které jsou v klinické praxi nežádoucí. 
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Možná rizika, nesnáze a obtíže pro subjekt hodnocení (včetně etických): 

Subjektu hodnocení nehrozí žádné obtíže a rizika, snímání SpO2 probíhá standardním 

způsobem denní praxe za fyziologických podmínek. 

 

Jak je zajištěna bezpečnost testovaného subjektu: 

Všechny použité přístroje mají platnou BTK. 

 

Kdo ponese náklady na odškodnění v případě poškození subjektu hodnocení: 

FBMI ČVUT, nicméně riziko je minimalizováno použitím nových zdravotnických 

přístrojů s platnou BTK podle zákona 268/2014, které budou navíc provozovány v 

galvanicky izolované soustavě ZIS. 

 

C: Charakteristika souboru laboratorních zvířat: 

Druh laboratorních zvířat:  

 

Počet:  

Doba trvání celého projektu (datum od-

do):   

               

Doba trvání pro jeden subjekt hodnocení:  

Jak bude zajištěna péče o zvířata v průběhu experimentu: 

 

 

 

D: Doplňující informace k výzkumnému projektu: 

 

 

 

 

 
 

 

 

V Kladně dne ______________________________ 

 podpis hlavního řešitele 
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Příloha C: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas vč. informace pro subjekt hodnocení 
 

Název projektu: Analýza charakteristiky šumu v signálu SpO2 v závislosti na délce 

průměrovacího času pulzního oxymetru 
Hlavní řešitel: Vít Hlaváč, student 3. roč. BMT FBMI, hlavavi4@fbmi.cvut.cz 

Spoluřešitel: Ing. Veronika Ráfl Huttová, katedra biomedicínské techniky FBMI ČVUT, 

veronika.huttova@fbmi.cvut.cz   
Pracoviště: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze 

 

Vážený dobrovolníku, 

Výzkumný projekt Českého vysokého učení technického v Praze „Analýza 

charakteristiky šumu v signálu SpO2 v závislosti na délce průměrovacího času pulzního 

oxymetru“ se zabývá monitorovací metodou Pulzní oxymetrie, která pomocí 

spektrofotometrie (měření míry pohlcení světla v tkáni) stanovuje odhad míry okysličení 

krve Sp02. Spektrofotometrické stanovení Sp02 je zcela bezpečnou neinvazivní metodou, 

která vyžaduje pouze připevnění světelného zdroje a přijímače na měkké tkáně těla, např. 

bříško prstu. Měření samotné však bývá často zatíženo tzv. pohybovými artefakty.  

 Cílem tohoto výzkumného projektu je určit charakteristiku šumu při pohybových 

artefaktech na dobrovolných subjektech z řad studentů FBMI mužského i ženského 

pohlaví ve věku 21-26 let. Každý proband bude po příchodu na experimentální pracoviště 

podroben vstupnímu vyšetření, při kterém budou zjištěny následující údaje: výška, váha, 

věk, tepová frekvence, krevní tlak a výchozí hodnota saturace krve kyslíkem. Pohybové 

artefakty budou snímány dvojicí senzorů připevněných na prsty horní končetiny. Touto 

končetinou budou prováděny různé pohybové aktivity za účelem simulování pohybových 

artefaktů. Následně bude provedena počítačová analýza a srovnání mezi jednotlivými 

subjekty.  

 

Průběh měření: 

 Během měření bude subjekt pohodlně usazen a na prsty horní končetiny mu budou 

připevněny snímače pulzních oxymetrů. Touto rukou bude vykonávat sérii pohybů: 

klepání prstem, otevírání klipu pulzního oxymetru, třes zvednuté ruky ve vzpažení a 

snížení perfuze v prstu zaškrcením. Celá série pohybů bude opakována pro dvě 

kombinace nastavení průměrovacích časů. Celková doba měření bude přibližně 20-25 

minut. 

 
Měření periferní saturace krve kyslíkem nemá žádné kontraindikace. Vylučujícím 

kritériem pro zajištění co nejvyšší přesnosti měření jsou poúrazové stavy horních končetin 

ovlivňující perfuzi prstů nebo poranění či choroby kůže na prstech rukou. Dále je 

vylučujícím kritériem anemie, bradykardie, hemoglobinopatie či další onemocnění 

kardiovaskulární soustavy, těhotenství, cukrovka, hypo – či hypertenze. Tohoto 

experimentu by se neměli účastnit lidé ve fázi akutního onemocnění. Proband svým 

podpisem tohoto informovaného podpisu stvrzuje, že porozuměl těmto vylučujícím 

kritériím a že tato vylučovací kritéria nenaplňuje.  

 

Dyskomfortem pro probandy je čas strávený při experimentu podle předem dohodnutého 

programu. Kromě uvedených vylučujících kritérií je celý experiment bezpečný a nejsou popsány 

žádné vedlejší účinky ani rizika. Měření saturace krve kyslíkem pomocí pulzního oxymetru s 

klipem na prst je rovněž zcela bezpečné. Z naměřených dat nebudou vyvozovány jakékoli závěry 

o Vašem zdravotním stavu. 

mailto:hlavavi4@fbmi.cvut.cz
mailto:veronika.huttova@fbmi.cvut.cz
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Náklady na odškodnění v případě poškození probanda ponese ČVUT FBMI, nicméně riziko je 

minimalizováno použitím nových zdravotnických přístrojů s platnou BTK podle zákona 

268/2014, které budou navíc provozovány v galvanicky izolované soustavě ZIS. Účast na 

experimentu je zcela dobrovolná, bez nároku na jakoukoliv odměnu. Zároveň 

se nepředpokládají žádné finanční výdaje probanda. 

Podepsáním tohoto písemného informovaného souhlasu souhlasíte s tím, že hlavní 

řešitelé a etická komise budou mít umožněn přímý přístup k původní klinické 

dokumentaci za účelem ověření průběhu studie anebo údajů, aniž dojde k porušení 

důvěrnosti informací o Vaší osobě, v míře povolené právními předpisy. 

Záznamy, podle nichž lze identifikovat probanda, budou uschovány jako důvěrné a 

nebudou, v míře zaručené právními předpisy, veřejně zpřístupněny. Budou-li výsledky 

studie publikovány, totožnost probanda nebude zveřejněna. 

Studie se zúčastní přibližně 15 studentů. 

 

Vyskytne-li se informace, která by mohla mít vliv na rozhodnutí probanda, zda 

pokračovat v účasti ve studii nebo ne, bude proband o této skutečnosti včas informován. 

 Další informace týkající se této studie a práv probandů lze získat u výše 

zmíněných řešitelů. V případě poškození zdraví v souvislosti se studií kontaktujte 

hlavního řešitele projektu. 

Vaše účast ve studii je dobrovolná, můžete ji odmítnout nebo můžete od účasti ve studii 

kdykoliv odstoupit, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoliv finančních, právních či 

jiných následků. 

Z účasti na experimentu může být proband vyloučen z těchto důvodů: těhotenství, akutní 

respirační problém, zvýšená tělesná teplota a jiná nepříznivá skutečnost týkající se 

nemoci respirační soustavy nebo poranění v oblasti rukou. 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil a porozuměl všemu výše 

uvedenému a souhlasím s účastí ve studii. Prohlašuji, že nesplňuji žádné kritérium výše 

uvedené, které by neumožňovalo moji účast ve studii. Během měření se budu řídit 

instrukcemi řešitelů v rozsahu úkonů specifikovaných v průběhu měření. 

 
Jméno probanda: 

 

 

Datum narození: 

 

 

Proband byl do studie zařazen pod číslem: 

 

 

 

 

 

Odpovědný řešitel: 

 

 

Podpis probanda: Podpis odpovědného řešitele: 

Datum:  Datum: 
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Příloha D: Protokol o měření experimentu 

Protokol měření 

Výzkumný projekt: 

Analýza charakteristiky šumu v signálu SpO2 v závislosti na délce 

průměrovacího času pulzního oxymetru 

ID probanda:  

Datum měření:  

Čas měření:  

Místo měření:  

Protokol zapsal:  

 

Personální zajištění 

Pozice Funkce Jméno a příjmení Připraven 

Zkoušející 

Řídí měření, zapisuje protokol, 

instruuje probanda i obsluhu, zapisuje 

referenční hodnoty 

 □ 

Odborný 

dohled 

Kontroluje zdravotní stav probanda, 

obsluhuje pulzní oxymetry 
 □ 

 

Technické zajištění 

Zařízení Název Výrobní číslo Připraven 

Počítač/notebook   □ 

Pulzní oxymetr 1 Masimo  □ 

Pulzní oxymetr 2 Masimo  □ 

Časomíra   □ 

 

1. Příprava měření 

□ Po příchodu do laboratoře zapnout všechny potřebné přístroje 

□ Pulzní oxymetr Masimo 1–2 

□ Časomíru 

□ Informovat personál o zásadách a průběhu experimentu 

□ Dodržovat klid v laboratoři 

□ Seznámit personál s jednotlivými úkoly 
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Zkoušející: 

□ Seznámit probanda s průběhem experimentu 

o Instruovat probanda, aby nesledoval hodnoty na pulzních oxymetrech 

o Zajistit pozice pulzních oxymetrů tak, aby na ně viděla obsluha, nikoli proband 

□ Zapsat identifikační kód (ID) probanda do tohoto protokolu, do karty probanda a 

informovaného souhlasu 

□ Zkontrolovat podepsání informovaného souhlasu probandem 

□ Vyplnit kartu probanda 

□ Zkontrolovat s probandem podmínky pro vyřazení z experimentu 

□ Usadit probanda do pohodlné pozice vsedě pro celý experiment 

□ Připevnit čidlo pulzního oxymetru 1 na ukazovací prst dominantní ruky probanda 

□ Připevnit čidlo pulzního oxymetru 2 na prostřední prst dominantní ruky probanda 

□ Spuštění časomíry 

2. První série měření: 

Průměrování času 2-4 a 8 s, krátké průměrování PI 

úkon 
Doba 

trvání 
čas 

Čas od 

počátku měření 

klid 
1 

minuta 
 0:00 

Klepání 

prsty 

1 

minuta 
 1:00 

klid 
1 

minuta 
 2:00 

Třas ruky 

nad hlavou 

1 

minuta 
 3:00 

klid 
1 

minuta 
 4:00 

Otevírání 

klipů 

1 

minuta 
 5:00 

klid 
1 

minuta 
 6:00 

Zaškrcení 

končetiny 

1 

minuta 
 7:00 

klid 
1 

minuta 
 8:00 
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3. Přestavení přístrojů pro druhou sérii měření 

Nastavení parametrů pro druhou sérii měření. – 1 minuta pro nastavení  

 

 

4. Druhá série měření 

Průměrování času 8 a 16 s, dlouhé průměrování PI 

úkon 
Doba 

trvání 
čas 

Čas od 

počátku 

měření 

klid 
1 

minuta 
 10:00 

Klepání prstem 
1 

minuta 
 11:00 

klid 
1 

minuta 
 12:00 

Třas ruky nad 

hlavou 

1 

minuta 
 13:00 

klid 
1 

minuta 
 14:00 

Otevírání klipů 
1 

minuta 
 15:00 

klid 
1 

minuta 
 16:00 

Zaškrcení 

prstů 

1 

minuta 
 17:00 

klid 
1 

minuta 
 18:00 

 

5. Ukončení měření 

□ Zkontrolovat zdravotní stav probanda 

□ Ukončit nahrávání  

□ Odpojit senzor pulzních oxymetrů od prstů rukou probanda 

□ Stáhnout a uložit zaznamenaná data z obou přístrojů 

□ Nebude-li následovat měření dalšího probanda: 

o Vypnout použité přístroje 

o Příslušenství použitých přístrojů očistit a uložit do připravených krabic 

o Uvést pracoviště do původního stavu 
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Příloha E: Grafy průběhu signálu SpO2 během 
experimentu 
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Příloha F: seznam elektronicky přiložených 
souborů: 

• 17PBBBP_487480_Vit_Hlavac.zip 

o \data_probandu 

▪ Proband_A.mat .......................................... soubor měřených dat proband A 

▪ Proband_B.mat .......................................... soubor měřených dat proband B 

▪ Proband_1.mat ............................................ soubor měřených dat proband 1 

▪ Proband_2.mat ............................................ soubor měřených dat proband 2 

▪ Proband_3.mat ............................................ soubor měřených dat proband 3 

▪ Proband_4.mat ............................................ soubor měřených dat proband 4 

▪ Proband_5.mat ............................................ soubor měřených dat proband 5 

▪ Proband_6.mat ............................................ soubor měřených dat proband 6 

▪ Proband_7.mat ............................................ soubor měřených dat proband 8 

▪ Proband_8.mat ............................................ soubor měřených dat proband 8 

▪ Proband_9.mat ............................................ soubor měřených dat proband 9 

▪ Proband_10.mat ........................................ soubor měřených dat proband 10 

▪ Proband_11.mat ........................................ soubor měřených dat proband 11 

▪ Proband_12.mat ........................................ soubor měřených dat proband 12 

▪ Proband_13.mat ......................................... soubor měřených dat proband13 

▪ Proband_14.mat ........................................ soubor měřených dat proband 14 

▪ Proband_15.mat ........................................ soubor měřených dat proband 15 

o \scripty 

▪ nacteni_dat.m ................................................................. skript – načtení dat 

▪ Graf_celeho_prubehu.m ............................ skript – graf celkového průběhu 

▪ odchylky_SpO2.m ................................................... skript – odchylky SpO2 

▪ time_variability.m ............................................... skript – časová variabilita 

▪ time_variability_klid.m .......................... skript – časová variabilita pro klid 

▪ sloupcovygraf_alarm_vs_norm.m ............... skript – sloupcový graf alarmu 

▪ histogramy_odchylek_alarm_vs_norm.m ......... skript – odchylky SpO2 při 

alarmu 

▪ odchylky_pro_implementaci.m .. skript - odchylky SpO2 pro implementaci 

▪ time_variability_implement.m ............ skript – časová variabilita SpO2 pro 

implementaci 

o ABSTRAKT.pdf .................................................................... Abstrakt česky 

o ABSTRACT_eng.pdf ........................................................ Abstrakt anglicky 

o ZADANI.pdf ............................................................................. Zadání práce 


