
 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta elektrotechnická 

Katedra kybernetiky 

 

 

 

 

 

Diplomová práce 

Spektrální analýza  

Korotkovových zvuků 
Bc. Tomáš Michálek 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. 

 

 

Studijní program: Biomedicínské inženýrství a informatika 

Studijní obor:  Biomedicínské inženýrství 



 

 

 

 
 

 

  



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poděkování 

Děkuji svému vedoucímu Ing. Vratislavu Fabiánovi, Ph.D. za poskytnutí  

materiálů, za jeho vstřícnost a čas, který mi věnoval při zpracování diplomové  

práce, Ing. Janu Havlíkovi, Ph.D. a také rodině Linartových za pomoc při získávání 

subjektů měření pro tuto práci. 



IV 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Anotace 

Diplomová práce se zabývá frekvenční analýzou Korotkovových zvuků  

ve vztahu ke kardiovaskulárnímu řečišti. První část se věnuje teoriím vysvětlujícím 

vznik Korotkovových zvuků a popisem jejich vlastností jakožto biologických  

signálů. Rozebrána je zde také problematika aterosklerózy a možnosti hodnocení stavu 

tepen. Následně jsou popsány metody použité pro předzpracování a frekvenční analýzu 

signálů. Poslední část obsahuje hodnocení výsledků analýzy, porovnání dvou věkově 

odlišných skupin a srovnání dosažených výsledků s klinicky naměřenými daty.  

 

 

Annotation 

This thesis deals with spectral analysis of the Korotkoff sounds in relation  

to the cardiovascular system. First part is devoted to theories explaining the origin 

 of the Korotkoff sounds and description of their properties as biological  

signals.  There are also described problems of atherosclerosis and possibilities  

of evaluation of the condition of arteries. Subsequently, methods used for  

preprocessing and frequency analysis are described. The last part contains evaluation  

of results, comparison of two different age groups and comparison of results with 

clinically measured data. 
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1 Úvod 

 Onemocnění kardiovaskulárního systému se v moderní době řadí mezi 

civilizační choroby a mají velký vliv na kvalitu i délku života. Týkají se spíše mužů  

a žen vyššího věku, ale v souvislosti s nezdravým stylem života jako je nevhodná  

strava, kouření, přemíra alkoholu, málo pohybu, či stres mohou postihovat stále  

mladší generace. Jedním ze závažných onemocnění kardiovaskulárního systému  

je ateroskleróza, tzv. kornatění tepen a s ním spojené další komplikace a zhoršování 

stavu krevního řečiště. Možným způsobem jak tomuto onemocnění předcházet  

je jeho včasná diagnostika a léčba. Screeningové metody by měly představovat  

neinvazivní, rychlou a levnou cestu, jak získat včas informaci o zhoršujícím se 

zdravotním stavu. K těm nejběžnějším vyšetřením, patří měření tlaku krve. Stále hojně 

využívanou a doposud nejpřesnější neinvazivní metodou měření tlaku krve  

je nepřímá auskultační metoda, při níž se zaznamenávají Korotkovovy zvuky. Tento 

fenomén byl popsán již před více než sto lety, ale v druhé polovině 20. století se 

začínají objevovat nové teorie o jeho vzniku. Každá z nich má svá pro a proti a tak stále 

nedokážeme s naprostou jistou říci, která z nich skutečně popisuje vznik 

Korotkovových zvuků nejpřesněji. Existují takové teorie, které říkají, že jejich charakter 

může být ovlivněn vlastnostmi tepny. Jsou-li pravdivé, byli bychom schopni při běžném 

vyšetření krevního tlaku získávat další cenné informace.  

Cílem mé diplomové práce je zjistit, zda Korotkovovy zvuky souvisí se stavem 

kardiovaskulárního řečiště a zdali nesou informaci, na jejímž základě by bylo možné 

navrhnout metodu, umožňující tento stav hodnotit. Zabývám se zde proto teoriemi  

o vzniku Korotkovových zvuků, spektrální analýzou těchto zvuků u osob různého věku 

a stavu kardiovaskulárního řečiště a porovnáváním dosažených výsledků s klinicky 

naměřenými daty. 
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2 Korotkovův fenomén 

2.1 Obecný popis 

Korotkovův fenomén, Korkotkovovy zvuky či ozvy je označení pro komplexní  

zvuky, které jsou dnes základem pro nepřímou auskultační metodu měření krevního  

tlaku. Tyto zvuky se objevují opakovaně v rytmu rovném tepové frekvenci  

při částečném zaškrcení tepny manžetou v době, kdy je tlak v manžetě působící  

na tepnu externím tlakem nižší, než systolický tlak a vyšší než diastolický tlak 

(Rauterkus a kol., 1966). Jejich objevitelem byl ruský chirurg, průkopník cévní 

chirurgie Nikolaj Sergejevič Korotkov (1874 – 1920). Ten při svých experimentech 

zjistil, že při částečném zaškrcení tepny se na její distální straně objevují zvuky 

indikující tok krve. Uvědomil si, že společně s použitím okluzivní
1
 manžety  

a fonendoskopu by mohly být použity k určení tlaku krve (Bronzino, 2006). Dnes je 

obvyklý postup při měření tlaku krve v tepnách resp. tlaku krve v arteria brachialis 

nepřímou auskultační metodou následující. Na paži se umístí manžeta připojená 

k tonometru či sfygmomanometru. Manžeta se nafoukne nad úroveň systolického tlaku 

a postupným upouštěním vzduchu z manžety se snižuje tlak rychlostí přibližně  

2 – 3 mmHg∙s
-1

. Současně se zaznamenávají zvuky snímané fonendoskopem umístěným 

v loketní jamce měřeného subjektu. Uspořádání manžety a fonendoskopu při měření je 

zobrazeno na obrázku 1. První resp. poslední zaznamenaný zvuk odpovídá systolickému 

resp. diastolickému tlaku.  

 

Obrázek 1 - Schéma uspořádání při měření TK auskultační metodou[12] 

                                                 
1
 okluze je zaškrcení, uzavření průsvitu cévy 
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Jako mnoho jiných fyziologických signálů lze Korotkovovy zvuky popsat 

komplexním průběhem. Ty mohou měnit periodu, amplitudu, frekvenční  

spektrum u různých jedinců a také u jedinců stejných, ale v různých situacích 

(Rauterkus a kol., 1966). Dalo by se tedy usuzovat, že s sebou mohou nést i jinou 

informaci, než jen informaci o hodnotách systolického a diastolického tlaku  

krve. Například informaci, na základě které bychom byli schopni hodnotit stav 

kardiovaskulárního řečiště.  

Přestože existence fenoménu zvaného Korotkov je známa už více než sto  

let, nebyla tato oblast ještě zcela prozkoumána a stále představuje výzvu pro vědecký 

výzkum. Obecně vešla v povědomí jediná teorie o vzniku Korotkovových zvuků, a to 

taková, že Korotkovovy zvuky vznikají v důsledku turbulentního proudění  

krve, způsobeného narušením toku krve při zaškrcením tepny. Ta se stala a po celé 

století až dodnes přetrvává jako velmi populární vysvětlení ve většině medicínských 

učebnic (Bronzino, 2006). V průběhu 20. století se však objevily i další teorie, které 

poukazují na to, že se může jednat o špatnou interpretaci původu těchto zvuků a jejich 

původ se zakládá na něčem zcela jiném, než jsou turbulence v krevním toku. Některé 

z těchto teorií jsou podloženy reálnými experimenty a naopak poukazují  

na to, že turbulentní proudění jako původce Korotkovových zvuků je nepravděpodobné 

(Drzewiecki a kol., 1989). 

 

2.2 Kvalitativní popis 

Podle Collinse a kol. je možné rozdělit průběh Korotkovových zvuků mezi 

systolou a diastolou na čtyři slyšitelné fáze a pátou tichou fázi (Rauterkus a kol., 1966). 

Fáze I 

První fází je nazývána fáze, kdy tlak v manžetě klesne natolik, že malý proud krve 

začne procházet zaškrcenou tepnou, objeví se první zvuky a současně se objevuje 

hmatný puls. Charakter zvuku může připomínat kapající kohoutek. Tento zvuk  

je slyšitelný zhruba po dobu 10 mmHg. 
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Fáze II 

S klesajícím tlakem v manžetě zvuky mění charakter a intenzitu. Druhá fáze je 

popisována jako slabé, jemné a spíše nesouvislé šelesty. Tato fáze přetrvá zhruba 

dalších 10 mmHg. 

Fáze III 

Hlasitý, dlouhý a čistý zvuk je charakteristický pro třetí fázi. Tento typ zvuku přetrvává  

15 – 22 mmHg u běžných jedinců.  

Fáze IV 

V průběhu čtvrté fáze pozorujeme tlumené a jednotvárné zvuky trvající opět asi  

10 mmHg. Při přechodu z třetí fáze do čtvrté je změna intenzity Korotkovových zvuků 

nejvýraznější. 

Fáze V 

V páté fázi dochází k rychlému vymizení zvuků.  

 

2.3 Teorie o původu Korotkovových zvuků 

V průběhu 20. století se objevují nové teorie o vzniku Korotkovových  

zvuků. Můžeme je rozdělit do dvou kategorií na průtokovou a tlakovou. Teorie  

v kategorii vzniku průtokem vyžadují ke generování zvuku znatelný tok  

kapaliny. Teorie spadající do kategorie vzniku tlakem vyžadují přechodnou změnu tlaku 

v tepně (Drzewiecki a kol., 1989). 

 

2.3.1 Teorie vzniku průtokem 

Nejstarší z těchto teorií je tzv. „Waterhammer“ – teorie vodního kladiva. Ta 

popisuje vznik Korotkovových zvuků následovně. Při otevření průsvitu tepny se uvolní 

proud krve o vysoké rychlosti. Tento proud narazí na nepohybující se krev distálně  

od místa zaškrcení tepny. Předpokládá se, že náhlé zpomalení vyprodukuje Korotkovův 

zvuk. Teorie byla později zkoumána pomocí Dopplerovského ultrazvuku a zjistilo  
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se, že zvuk je generován ve chvíli, kdy je tok krve zanedbatelný anebo se právě začíná 

rozbíhat, což je zcela v rozporu s touto teorií (Drzewiecki a kol., 1989).   

Další teorie, která se objevila tzv. „pistol – shot“, říká, že rychlý pohyb arteriální 

stěny vyvolá narušení toku krve a tato přechodná změna má za následek vznik  

zvuku. Podle této teorie by narušení v toku mělo předcházet nárůstu distálního 

pulsového tlaku
2
. U přímého měření pulsového tlaku pod manžetou bylo  

zjištěno, že Korotkovovy zvuky se objeví až v průběhu rostoucí fáze pulsového  

tlaku. Ani tato teorie se tedy nejeví příliš pravděpodobná (Drzewiecki a kol., 1989). 

Teorie vzniku Korotkovových zvuků v důsledku turbulentního proudění také 

spadá do kategorie vzniku průtokem. Existuje teorie, kterou v roce 1964 popsal 

Chungchareon. V té míní, že částečné zaškrcení tepny vede k narušení toku krve  

a vytváření turbulencí uvnitř tohoto toku, které jsou zdrojem Korotkovových  

zvuků. Tento koncept byl zaveden již dříve a Chungchareon prokázal proveditelnost 

turbulencí in vivo. Teorie narušení toku a vzniku turbulencí však není v souladu 

s pozorovanými vlastnostmi Korotkovových zvuků v několika ohledech. Především 

charakter zvuku vyvolaný turbulencemi, který je běžně v přírodě poměrně náhodný  

a připomíná lehké foukání či šumění, je dosti odlišný od charakteru Korotkovových 

zvuků. Navíc rozpoznatelný průběh zvuku způsobený turbulentním prouděním by měl 

být stálý, bez odhledu na hodnotu tlaku v manžetě, zatímco charakter Korotkovových 

zvuků silně závisí na úrovni tlaku v manžetě. I další úvahy činí narušený tok 

nepravděpodobnou příčinou vzniku Korotkovů. Není vůbec jisté, zda narušený tok je 

schopen vyvolat zvuk slyšitelné úrovně. Toto bylo experimentálně testováno a bylo 

zjištěno, že turbulentní proudění generuje nejsilnější zvukový výstup mezi skupinou 

narušených proudění. A tak byl učiněn závěr, že turbulence jsou nejpravděpodobnější 

příčinou vzniku Korotkovů. Ke vzniku turbulencí je však potřeba, aby proudění 

kapaliny mělo dostatečnou rychlost. To by znamenalo, že kdyby byla rychlost toku krve 

v místě vzniku zvuků výrazně snížena, tak by takové zvuky neměly vůbec  

vzniknout. Bylo však prokázáno, že i při použití škrtidla k zaškrcení toku krve 

v předloktí a tím snížení rychlosti toku krve, Korotkovovy zvuky stále přetrvávají. Lze 

připustit, že turbulence mohou určitým způsobem přispívat ke vzniku zvuků tehdy, když 

je rychlost toku krve dostatečná pro vznik turbulencí, avšak jako příčina vzniku 

                                                 
2
 pulsový tlak nebo také tlaková amplituda je rozdíl mezi systolickým a diastolickým tlakem 
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Korotkovových zvuků se turbulence zdají z toho hlediska nepravděpodobné 

(Drzewiecki a kol., 1989). 

 

2.3.2 Teorie vzniku tlakem  

V této kategorii existují tři hlavní teorie zabývající se původem vzniku 

Korotkovových zvuků tlakem. Jsou to teorie pre-anakrotické vlny, teorie rázové vlny  

a teorie dynamické nestability arteriální stěny. 

 „Erlanger pozoroval vlnové jevy, které předcházejí anakrotické
3
 části pulsní  

vlny v cévách vystavených vnějšímu tlaku. Nárůst strmosti anakrotické části byl  

pozorováno spolu s výskytem pre-anakrotických vln. Erlanger tedy dospěl k závěru, že 

výskyt zvuku je doprovázen vznikem těchto vln a úzce souvisí s genezí Korotkovových  

zvuků (Drzewiecki a kol., 1989).“ Tato teorie by však mohla být vyloučena na základě  

experimentálních důkazů z neinvazivního měření, které podal Noordegraaf, když došel  

k závěru, že Korotkovovy zvuky vznikají až během anakrotické fáze. 

Zastánci teorie rázové vlny vysvětlují jev nárůstu strmosti anakrotické části vlny 

z hlediska hydraulické rázové vlny. Většina z nich tvrdí, že v částečně zaškrcené tepně 

může být rychlost proudění krve překročena rychlostí pulsní vlny a tím ke vzniku 

rázové vlny. Vznik rázové vlny se zdá být nepravděpodobný, protože časově invariantní 

systém jako je stetoskop by měl tendenci vytvářet zvuk konzistentní frekvence. Dalo by 

se tedy očekávat, že kvalitativně budou Korotkovovy zvuky konstantní a nejsou citlivé 

na úroveň tlaku v manžetě, což je zcela v rozporu s experimentálním pozorováním 

(Drzewiecki a kol., 1989). 

Z hlediska hodnocení stavu kardiovaskulárního řečiště je nejzajímavější teorie 

dynamické nestability arteriální stěny. V okamžiku zaškrcení tepny manžetou se její 

stěny prohnou, přičemž při působení tlaku uvnitř tepny se její stěny snaží vrátit  

do původního stavu. Při tomto typu deformace se arteriální stěna chová jako vysoce 

poddajná struktura. Zjistilo se, že deformace je dynamicky nestabilní, takže i malé 

změny tlaku mohou být zesíleny na slyšitelnou úroveň, jelikož tepna se v tomto případě 

chová jako tenká membrána. Charakter Korotkovových zvuků by tedy mohl být 

ovlivněn jejím stavem. Avšak i tato interpretace obsahuje několik nejasností. Za prvé by 

                                                 
3
 vlna objevující se na vzestupném rameni sfygmografického záznamu před dosažením vrcholu 
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se dalo očekávat, že jak při deformaci, tak při návratu do původního stavu bude 

generován zvuk, přičemž je ale slyšet vždy pouze jeden v každém srdečním  

cyklu. Za druhé, zvuk je nejhlasitější na distálním okraji manžety, kde by deformace 

neměla být žádná nebo pouze minimální. Také bylo zjištěno, že elasticita arteriální  

stěny, která způsobuje pokles deformačního tlaku je nelineární, a proto tato deformace 

nemůže být popsána lineárními mechanizmy použitými v teorii nestability arteriální 

stěny (Drzewiecki a kol., 1989). Touto problematikou se dále zabýval  

Drzewiecki a kol. a sestavil model, kterým se snaží tuto teorii vzniku Korotkovových 

zvuků podpořit. 

 

2.3.3 Drzewieckeho teorie 

V 80. letech minulého století Gary Drzewiecki vyvinul model schopný 

predikovat mnoho pozorovaných vlastností Korotkovových zvuků a představil  

tak novou teorii vzniku, z níž vyplývá, že arteriální poddajnost je možným zdrojem 

zvuku během všech fází výskytu. Model byl založen na tradičním rozložení elementů  

při měření tlaku krve auskultační metodou, viz obrázek 2. Podrobný popis, včetně 

rovnic a proměnných modelu, uvádí ve své práci The Korotkoff sound (1989). Zde 

uvádím pouze základní popis a poznatky získané z tohoto výzkumu. 

 

 

Obrázek 2 - Schéma modelu artérie (Drzewiecki a kol., 1989) 
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Koncepce modelu je následující. Okluzivní manžeta zatěžuje část brachiální 

tepny vnějším tlakem. V závislosti na velikosti transmurálního tlaku
4
 je tepna buďto 

zcela otevřená, částečně uzavřená nebo zcela uzavřená. Tepna je z proximální strany 

paže zásobena pulsatilním
5
 tokem a na distální stranu paže se umisťuje stetoskop  

ke snímání zvuku. Model není zaměřen výhradně na tlak ani tok a tedy nespadá  

do žádné z dříve uvedených kategorií vzniku Korotkovových zvuků. Všechny 

parametry modelu, stejně jako údaje o arteriální poddajnosti, byly získány 

experimentálně měřením na psí femorální tepně, jelikož se předpokládá, že její rozměry 

a mechanické vlastnosti jsou velmi podobné lidské brachiální tepně.  

Z pozorování vyplynulo, že existuje jednoznačný rozdíl ve tvaru pulsu  

na proximální a distální straně manžety, pokud manžeta působí vnějším tlakem na tepnu 

v rozmezí systolického a diastolického tlaku. Míra této změny je tím vetší, čím vyšší  

je tlak v manžetě a s poklesem tlaku se tvar pulsu navrací do normálního  

tvaru. Nejvýraznější změnou ve tvaru pulsu je zvýšení sklonu zejména rostoucí části 

pulsní křivky. Zkoumání přítomnosti zvukového obsahu na distální straně manžety 

odhalilo skutečnost, že přítomnost zvuku se shoduje právě s rostoucí částí pulsní  

vlny. Jak již bylo zmíněno dříve, zřejmý nárůst v intenzitě zvuku je způsoben 

přítomností manžety. Na základě těchto poznatků byl učiněn závěr, že rostoucí část 

distálního pulsu s sebou nese Korotkovovy zvuky. Nárůst distálního arteriálního tlaku 

způsobí, že se arteriální stěna prudce roztáhne. Tento prudký pohyb je veden tkání  

ke stetoskopu, kde je detekován jako slyšitelný Korotkovův zvuk. Jsou k dispozici další 

nezávislá měření. Kupříkladu Tavel a kol. provedli invazivní měření se záznamem 

Korotkovových zvuků, při němž zjistil, že výskyt Korotkovových zvuků koresponduje 

s rostoucí částí pulsní vlny. Pozorování získaná z modelu se s tímto měřením zcela 

shodují (Drzewiecki a kol., 1989). 

Dalšími významnými oblastmi zájmu jsou časový průběh Korotkovových zvuků  

a intenzita zvuku v různých místech na paži. Průběh generovaný modelem se vyznačuje 

výrazným počátečním hrotem následovaným menšími a menšími oscilacemi. Průběh  

je zobrazen na obrázku 2. Ten je také v souladu s mnohými experimentálními  

pozorováními. Maximální amplituda Korotkovových zvuků predikovaná modelem byla 

                                                 
4
 transmurální tlak je rozdíl tlaku uvnitř a vně tepny 

5
 vyvolaný pravidelnými stahy srdeční svaloviny 



17 

 

pozorována bezprostředně za distálním okrajem manžety a v tomto bodě se také shodují 

všechna dosavadní pozorování. 

 

Obrázek 3 - Časový průběh dvou po sobě jdoucích Korotkovů 

 

Z hlediska průběhu distálního arteriálního pulsu, časového průběhu 

Korotkovových zvuků, frekvenčního obsahu a jejich změn v důsledku působení tlakové 

manžety data získaná modelem odpovídají dosavadním poznatkům o charakteristikách 

Korotkovových zvuků a jsou podložena experimentálními měřeními.  

Drzewiecki (1989) dále zkoumal vliv arteriální poddajnosti. Porovnával dva  

modely. V prvním modelu nebyl vliv poddajnosti zahrnut, zatímco ve druhém modelu  

ano. Jinými slovy porovnával tuhou (nepoddajnou) tepnu s tepnou s vysokou mírou 

poddajnosti a objevil několik rozdílů. Přítomnost poddajnosti má vliv na celkovou 

amplitudu zvuků. Také vysoké frekvence v signálu byly vlivem poddajnosti  

potlačeny. Dalším rozdílem bylo, že u modelu se zahrnutou poddajností amplituda 

zvuku roste postupně se snižujícím se tlakem v manžetě oproti modelu tuhé tepny, kde 

amplituda zvuku prudce vzroste na maximální úroveň ihned poté, co tlak v manžetě 

klesne pod hodnotu systolického tlaku. Jelikož jediný rozdíl mezi těmito dvěma modely 

byl v zahrnutí arteriální poddajnosti, Drzewicki vyvodil závěr, že poddajnost je 

zdrojem Korotkovových zvuků (Drzewiecki a kol., 1989). 
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3 Hodnocení stavu tepen   

3.1 Tepna 

Jednou ze základních vitálních funkcí lidského těla je krevní oběh. Ten je 

nezbytný k zajištění správné funkce všech orgánů, tzn., zajišťuje transport krevních 

plynů, živin a odpadních látek v těle. Součástí kardiovaskulárního systému (oběhové 

soustavy) jsou trubicovité útvary, tepny nebo se také často v medicíně používá označení 

artérie. Tepny normálně zajišťují transport okysličené (tepenné) krve směrem od srdce 

do tkání s výjimkou plicních a umbilikálních
6
 tepen. Na obr. 3 je znázorněn řez 

arteriální stěnou. Vnější vrstvu tvoří silná a pružná vazivová tkáň, která obsahuje vlákna 

hladké svaloviny. Z vnitřní strany je tepna vystlána jednovrstevným epitelem.  

 

Obrázek 4 - Stavba tepny [14] 

 

Jelikož jsou tepny po celou dobu vystaveny velkému tlaku, způsobenému  

pulzatilním tokem krve, musí být pružné, aby nedošlo k jejich prasknutí  

(ruptuře). Pružnost, označována také jako poddajnost, arteriální stěny klesá přirozeně 

s věkem – tepna se “opotřebovává”. Míra jejího opotřebení je ovlivněna zejména tlakem 

krve, rizikovými faktory jako je kouření, přemíra alkoholu, nevhodná strava, nedostatek 

                                                 
6
 Umbilikální arterie vedou odkysličenou krev z plodu směrem k placentě  
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fyzické aktivity, či onemocněními kardiovaskulárního sytému, například 

aterosklerózou. Poddajnost má velký vliv na správné prokrvení tkání. S poklesem 

arteriální poddajnosti dochází i k poklesu prokrvení. 

 

3.2 Arteriální poddajnost 

Jednou z důležitých vlastností arteriálních stěn resp. cévních stěn obecně, je  

to, že jsou pružné a mají schopnost reagovat na změny tlaku uvnitř cévy. Tato 

schopnost expandovat, kontrahovat a tím měnit objem uvnitř cévy  

v závislosti na velikosti transmurálního  tlaku se označuje jako cévní poddajnost 

(compliance). Je definována jako podíl změny objemu ΔV a změny tlaku ΔP 

(Klaubunde, 2007, [online]). Pokud tlak v cévě vzroste, stoupne i objem krve uvnitř 

cévy. Jako odpověď na tuto změnu se céva roztáhne. Toto má obrovský vliv  

na prokrvení tkání a hodnoty krevního tlaku. Velmi jednoduše můžeme říci, že cévy 

s vyšší poddajností se snáze deformují, než cévy s nižší poddajností za stejných 

tlakových a objemových podmínek (Compliance, 2013, [online]). Za normálních 

okolností mají žíly až 20 krát větší poddajnost než tepny. Snížená arteriální  

poddajnost je významným rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních 

onemocnění. Poddajnost tepen se snižuje jednak přirozeně s věkem, ale vliv na její 

pokles mají také další faktory jako nezdravý životní styl, kouření, nevhodná  

strava, ateroskleróza a další (Klaubunde, 2007, [online]).  

 

3.3 Ateroskleróza 

Ateroskleróza nebo také arterioskleróza je progresivní onemocnění cévní  

stěny. Přestože byla popsána už v 18. století, je označována jako nemoc  

20. století, protože její obrovský nárůst byl zaznamenán až v moderní  

době. Ateroskleróza je závažným problémem především vyspělých zemí jako důsledek 

nezdravého životního stylu. Složitý děj vzniku aterosklerózy se dá zjednodušeně popsat 

jako poškozování či kornatění cév v důsledku akumulace lipidů, fibrózní tkáně a dalších 

komponent krve do jejich stěn. Nejnebezpečnější z těchto komponent je cholesterol 

(LDL), který má za následek přeměnu cévní stěny jako je zúžení průsvitu, snížení 

pružnosti a omezení toku krve.  
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Obrázek 5 - Normální tepna a tepna postižená aterosklerózou [13] 

 

To vede k řadě onemocnění a může mít za následek např. infarkt myokardu, cévní 

mozkovou příhodu, ale i další. Existuje řada rizikových faktorů, které proces  

vzniku aterosklerózy urychlují. Patří k nim zejména nadměrný příjem  

potravy, kouření, hypertenze, fyzická inaktivita a další (Ateroskleróza, 2012, [online]). 

Nejenom ukládání cholesterolu, ale také další faktory sehrávají úlohu v tvorbě 

aterosklerózy. Na tomto místě je významná úloha buněk hladkého svalstva. Ty také 

kumulují v cévní stěně a společně s dalšími složkami vytvářejí fibrinózní kryt, což je 

doprovázeno změnami mechanických vlastností cévní stěny (Ateroskleróza, 2009, 

[online]). Znalost toho, že mechanické vlastnosti cév jsou aterosklerózou ovlivněny 

spolu s předpokladem, že tyto mechanické vlastnosti cévy mají vliv na spektrum 

vytvářených Korotkovových zvuků, by mohly posloužit jako předpoklad pro vznik 

metody k hodnocení stavu kardiovaskulárního řečiště pomocí právě těchto zvuků.    

 

3.3 Diagnostika aterosklerózy 

Pokles arteriální poddajnosti má za následek další zvyšování krevního  

tlaku, zhoršení stavu aterosklerózy a vede ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních 

onemocnění. Kornatění tepen se může vyskytnout i u mladých lidí. V takovém  

případě je potřeba zasáhnout, pozměnit životní styl, stravovací návyky a vyvarovat  

se škodlivým vlivům jako je kouření a přemíra alkoholu. Včasná diagnostika 

zhoršeného stavu tepen nám pomáhá k jeho léčbě, zpomalení jeho progrese  
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a významnému snížení rizika kardiovaskulárního onemocnění. Aterosklerózu lze 

diagnostikovat několika technikami. Některé z nich jsou však invazivní a nejsou 

klinicky příliš vhodné (Compliance, 2013, [online]).  

Základním neinvazivním vyšetřením je duplexní Dopplerovská ultrasonografie. 

Jedná se o neinvazivní vyšetření schopné v reálném čase zobrazovat cévní struktury  

a měřit průtok krve cévami. Metoda však není schopna hodnotit poddajnost  

cév.  

Nejvíce rozšířenou metodou hodnocení stavu kardiovaskulárního řečiště je  

tzv. index tuhosti tepen mezi srdcem a kotníkem CAVI (Cardio-Ankle Vascular 

Index). Stanovení indexu CAVI je neinvazivní screeningovou metodou, vhodnou pro 

včasnou diagnostiku onemocnění cév. Čím pokročilejší je stádium aterosklerózy, tím 

vyšší je index CAVI. Ten se vypočítává na základě tuhosti, resp. poddajnosti cév  

a není závislý kolísání krevního tlaku. 

 

Tabulka 1 - Hodnoty indexu CAVI (Arterial Stiffness Index "CAVI", 2012, [online]) 

CAVI < 8.0 Normální hodnoty 

8.0 ≤ CAVI ≤ 9.0 Hraniční hodnoty 

9.0 ≤ CAVI Podezření na aterosklerózu 

 

Pro určení hodnoty CAVI je potřeba zaznamenávat hodnoty systolického  

a diastolického tlaku ze všech čtyř končetin a měřit rychlost šíření pulsní vlny mezi 

brachiální tepnou a kotníkem. Hodnota CAVI se vypočte podle vzorce: 

22
ln PWV

PPDP

SP
CAVI 











,                 (1) 

kde SP je systolický tlak, DP diastolický tlak, ρ hustota krve, PP tlaková amplituda  

a PWV je rychlost šíření pulsní vlny
7
. Hodnoty tlaku se udávají v jednotkách  

[mmHg]. Obvykle se index CAVI měří pro pravou a levou polovinu těla zvlášť  

a označuje se jako R-CAVI index pro pravou polovinu a L-CAVI index pro levou 

polovinu těla. Měření je neinvazivní a nezatěžuje pacienta žádným významným 

                                                 
7
 zvýšení tuhosti tepen vede ke zvýšení rychlosti šíření pulsní vlny 
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způsobem. Udávaná průměrná délka trvaní celé procedury je asi 15 minut (Arterial 

Stiffness Index "CAVI", 2012, [online]). 

 Jiným parametrem pro hodnocení poddajnosti cév je index ASI (Arterial 

Stiffness Index). Tento parametr lze určit z průběhu oscilometrických pulzací. Jsou to 

rytmické oscilace tlaku, které vznikají v důsledku objemových změn v tepnách 

v průběhu srdečního cyklu v době, kdy je tepna zaškrcená tlakem manžety  

v intervalu mezi systolickým a diastolickým tlakem. Oscilace se přenáší přes tkáň  

na manžetu, kde jsou snímány tlakovým senzorem. Poté se spočte obálka těchto  

pulzací. U zdravých jedinců má obálka ostrou špičku v oblasti středního  

arteriálního tlaku. Čím je poddajnost tepen nižší, tím méně je obálka ostrá. Nutno  

podotknout, že oscilometrické pulzace se objevují při zaškrcení tepny ve stejném rytmu 

jako Korotkovovy zvuky. 

Dalším možným vyšetřením je kontrastní angiografie. Je to základní metoda  

pro zobrazení morfologických změn. Při tomto typu vyšetření je ovšem nutné zavést 

pacientovi katetr, s jehož pomocí vpravíme do těla kontrastní látku a pomocí rentgenu 

získáme obraz krevního řečiště. Tato metoda je časově náročnější a podstatně více 

zatěžuje pacienta. Není tedy příliš vhodná jako screeningové vyšetření. Méně 

využívanými možnostmi jsou zobrazení krevního řečiště pomocí magnetické rezonance 

nebo výpočetní tomografie. Tyto metody jsou také časově náročné, zatěžují  

pacienta a jsou drahé (Broulíková, 2007, [online]). Metoda hodnocení stavu 

kardiovaskulárního řečiště s pomocí Koroktovových zvuků by mohla představovat 

velmi levnou, časově nenáročnou a jednoduchou screeningovou diagnostickou metodu.  
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4 Analýza Korotkovových zvuků 

 

4.1 Cíl analýzy 

Na základě doposud získaných poznatků z oblasti vzniku Korotkovových zvuků 

a vlastností tepen se domnívám, že tento biologický signál by mohl alespoň do jisté 

míry souviset se stavem arterií, přesněji s jejich poddajností. Ke zjištění, zdali tomu tak 

opravdu je, je potřeba provést analýzu frekvenčního spektra dostatečného množství 

signálů a tato spektra důkladně porovnat. Cílem analýzy frekvenčního spektra 

Korkotkovových zvuků ve vztahu ke stavu kardiovaskulárního řečiště tedy bude  

nalézt a porovnat rozdíly ve spektru signálů získaných měřením na subjektech 

s předpokládanou odlišnou arteriální poddajností. Budu porovnávat spektra 

Korotkovových zvuků mladých osob s předpokládanou vysokou arteriální poddajností 

se spektry Korotkovových zvuků osob vyššího věku, u nichž bude naopak arteriální 

poddajnost přirozeně s pokročilým věkem nižší. Všechna zpracování signálů budou 

prováděna v prostředí MATLAB.  

Pro účely analýzy jsem v první řadě potřeboval získat záznam Korotkovových 

zvuků měřením dostatečného počtu osob různého věku a stavu kardiovaskulárního 

řečiště. Měřením jsem získal záznam signálů šestnácti osob ve věku 22 – 31 let  

bez známých onemocnění kardiovaskulárního systému a třiceti pěti signálů  

osob ve věku 70 – 95 let. U některých osob vyššího věku byla rozpoznána  

jednoznačně snížená arteriální poddajnost pomocí měřícího systému VaSera
8
. Později 

se ukázalo, že ne u všech měření byly zvuky správně nasnímány pravděpodobně vlivem 

špatného uchycení snímacího mikrofonu. Z celkového počtu tak bylo pro analýzu 

použitelných čtrnáct signálů v kategorii 22 – 31 let a dvacet sedm v kategorii  

70 – 95 let. Měření jsem prováděl pomocí systému BIOPAC Student Lab a zařízení 

sloužícího k měření tlaku krve oscilometrickou metodou, snímání EKG a pulsní  

křivky. Postup měření se nijak neliší od běžného neinvazivního měření tlaku  

krve. Na paži měřeného subjektu se umístí okluzivní manžeta a do oblasti loketní jamky 

se umístí snímací mikrofon pro záznam Korotkovových zvuků. Ty jsem snímal jak 

v průběhu nafukování, tak vyfukování manžety konstantní rychlostí 2 mmHg∙s
-1

. Pro 

záznam zvuku jsem použil vzorkovací frekvenci 2000 Hz.  

                                                 
8
 Vascular Screening System společnosti Fukuda Denshi slouží ke zjištění stavu aterosklerózy  
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Při snímání systémem BIOPAC jsem nepoužil žádný filtr, abych získal signál s co 

největším informačním obsahem a měl tak jistotu, že jsem se nepřipravil o žádnou 

z důležitých složek frekvenčního spektra Korotkovových zvuků.  

 

 

Obrázek 6 - Nefiltrovaný záznam Korotkovových zvuků z jednoho měření 

 

V další části se budu zabývat frekvenční, resp. časově frekvenční analýzou 

Korotkovových zvuků. Budu identifikovat významné frekvence ve spektru těchto 

zvuků, porovnávat spektra mezi různými věkovými kategoriemi a pokusím se určit 

významné rozdíly ve spektru s ohledem na věk měřeného subjektu, potažmo na stav 

kardiovaskulárního řečiště. 

Vhodnými metodami pro spektrální analýzu signálů jsou Fourierova 

transformace a spektrální výkonová hustota v případě chceme-li zjistit frekvenční obsah 

signálu a jeho rozložení bez ohledu na čas. Pokud budeme chtít zjistit i to, jaký je 

výskyt frekvencí v čase, musíme zvolit pokročilejší metodu jakou je například vlnková 

transformace – wavelet transform.  
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4.2 Fourierova transformace 

Základní metodou pro frekvenční analýzu signálů je Fourierova  

transformace. Slouží pro převod signálů z časové do frekvenční oblasti  

i naopak. Pomocí této transformace jsme schopni přesně zjistit, jaké frekvence jsou 

v signálu zastoupeny. Fourierova transformace je souhrnné označení pro skupinu 

matematických transformací, jež jsou založeny na myšlence, že jakýkoli signál lze 

rozložit na součet harmonických sinusových a kosinusových funkcí. Tyto transformace 

můžeme rozdělit do několika skupin podle základních typů signálů, se kterými  

pracují. Signál může být buďto ve spojitém čase, nebo v diskrétním čase. Pro spojitou 

funkci je přímá (dopředná) Fourierova transformace, tzn. transformace signálu z časové 

oblasti do frekvenční, definována vztahem: 






 dtetxfX fti 2)()(                (2) 

Pro zpětnou Fourierovu transformaci pak platí: 






 dfefXtx fti 2)()(                            (3) 

kde x(t) je vstupní signál v časové oblasti a X(f) výstupní  

funkce, která reprezentuje signál ve frekvenční oblasti.  

Protože zde pracujeme s diskrétní reprezentací signálu, bude nás zajímat 

především Diskrétní Fourierova Transformace – DFT, schopná pracovat s omezeným 

počtem vstupních vzorků. Pro diskrétní periodický signál je definována vztahem: 
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 k = 0, 1, …, N-1              (4) 

kde x[n] je vstupní signál v časové oblasti X[k] posloupnost vzorků spektra  

a N je délka transformace. Aplikací Fourierovy transformace na vstupní signál získáme 

komplexní funkci reálné proměnné (frekvence) tvořící reálnou a imaginární část 

spektra, resp. amplitudové a fázové spektrum. Exponenciální tvar rovnice (2) lze 

pomocí Eulerova vztahu     sincos iei   převést na součet sinusových  

a kosinusových funkcí.  
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Reálnými složkami spektra jsou tedy funkce kosinus a imaginárními složkami funkce 

sinus. Vypočtením DFT získáme informaci o amplitudách těchto sinusových  

a kosinusových vln. Není to vlastně nic jiného, než informace o tom jak moc dané 

frekvence signál obsahuje. Informaci o hodnotách frekvencí získáme z délky N 

Fourierovy transformace a fs vzorkovací frekvence signálu. Spektrální rozlišení je 

potom dáno jako 
N

f
f s  . Získané spektrum je tzv. konjugované sudé. Má tedy smysl 

uvažovat pouze jeho část 2/,0 sf . 

 

4.3 Výkonová spektrální hustota 

Výkonová spektrální hustota (PSD – power spectral density) je důležitá fyzikální 

veličina, která má ve spektrální analýze náhodných signálů zásadní význam. Používá se 

pro stanovení rozložení energie ve spektru. Můžeme říct, že vyjadřuje, jaký výkon 

připadá na jednotlivé spektrální složky signálu. Jednotkou spektrální výkonové  

hustoty je  1HzW . Pro odhad spektrální výkonové hustoty existují dvě skupiny  

metod – parametrické a neparametrické. Jak již název skupiny napovídá, parametrické 

metody využívají k odhadu spektrální výkonové hustoty odhad parametrů  

modelu. U těchto metod nedochází k prosakování spektra a v některých případech 

mohou dávat i lepší výsledky než metody neparametrické. Neparametrické  

metody používají k odhadu spektrální výkonové hustoty Fourierovu  

transformaci. Nejjednodušší odhad výkonového spektra jedné realizace signálu délky N 

získáme jako druhou mocninu spektra amplitudového tzv. periodogram.  

2
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2)(
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               (6) 

Metoda má tendenci zdůrazňovat oblasti maximálních hodnot spektra a potlačovat 

oblasti s nízkými amplitudami, ale může vykazovat velký rozptyl. Přesnější odhad 

získáme průměrováním periodogramu z několika realizací signálu. Máme-li k dispozici 

jen jednu realizaci, můžeme signál rozdělit na několik kratších úseků, pro každý úsek 

spočítat periodogram a ty pak zprůměrovat. Je ovšem potřeba dosáhnout určitého 
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kompromisu mezi rozptylem a spektrální rozlišením. Čím více úseků signálu budeme 

mít, tím menšího rozptylu dosáhneme. Čím větší zvolíme délku úseků, tím lepší 

získáme spektrální rozlišení. Jedna z metod průměrování periodogramu je  

tzv. Welchova metoda, která navíc používá překrývání jednotlivých segmentů  

a váhování segmentů okny
9
, čímž přispívá ke zlepšení rozlišení ve spektru 

(Periodogram, 2013, [online]). 

 

 

Obrázek 7 - Výpočet PSD Welchovou metodou [9] 

 

4.4 Vlnková transformace 

 Výše zmiňovaná Fourierova transformace nám poskytuje informaci  

o tom, jaké frekvence obsahuje analyzovaný signál, ale neříká nám nic o jejich umístění 

v čase. Jedno z možných řešení tohoto problému by bylo použití tzv. krátkodobé 

Fourierovy transformace – Short Time Fourier Transform. Ta s pomocí okna ohraničí 

krátký úsek signálu a umožní určit spektrum v daném časovém intervalu. Problém však 

spočívá v použití časově konstantně širokého okna. Pro časově široké okno získáme 

vysokou rozlišitelnost ve frekvenci a nízkou v čase a naopak pro úzké okno vysokou 

v čase a nízkou ve frekvenci (Šmíd, 2001, [online]). Další možností jak získat časově – 

frekvenční popis signálu je vlnková transformace – wavelet transform. V tomto ohledu 

                                                 
9
 nejčastěji se používá Hammingovo nebo Hanningovo 
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představuje logický krok, jelikož umožňuje vhodnou změnou šířky okna a jeho tvarem 

dosáhnout optimálního poměru rozlišitelnosti v čase a frekvenci. Na vlnkovou 

transformaci můžeme také nahlížet jako na nástroj k dekorelaci signálu, tzn. rozkladu 

signálu na nezávislé stavební kameny. Mezi nejvýznamnější oblasti aplikace vlnkové 

transformace patří analýza turbulentních toků, analýza vibrací, detekce QRS komplexů 

v EKG signálu, detekce evokovaných potenciálů v EEG, filtrace signálů a obrazů  

a další. 

  

4.4.1 Spojitá vlnková transformace – CWT   

 Myšlenkou spojité vlnkové transformace je stanovení podobnosti mezi signálem 

a analyzující funkcí v tomto případě označovanou jako mateřská vlnka ψ. Pomocí 

parametru a označovaným jako měřítko nebo dilatace lze měnit šířku  

vlnky, parametrem b zvaným pozice (poloha) měníme pozici (polohu) vlnky na časové 

ose. Pro měřítko 0a   a pozici b je CWT definována následující integrální rovnicí: 

  dt
a

bt

a
tfttfbaC  







 
 

1
)()(),(;,              (7) 

Porovnáváním signálu s vlnkou při postupné změně hodnot měřítka a pozice získáme 

funkci dvou proměnných zvanou koeficienty CWT → C(a, b).  

 

Měřítko a posun 

 Podobně jako frekvence je měřítko další užitečná vlastnost  

signálu. Reprezentace pomocí časově – měřítkové funkce vyjadřuje jiný, zato velmi 

přirozený způsob, jakým pohlížet na signál. Některé přírodní procesy odhalí v dlouhém 

období zajímavě změny, které v krátkém čase patrné nejsou, zatímco u jiných procesů 

tomu může být naopak. A právě pomocí CWT jsme schopni analyzovat změny  

na nejrůznějších měřítkách. Mezi měřítkem a frekvencí existuje v obecném smyslu 

vztah. Čím máme větší měřítko, tím delší úsek signálu porovnáváme a dostáváme  

tak informaci o pomalých změnách v signálu (nízké frekvence). Kratší měřítko  

naopak dává informaci o rychlých změnách (vysoké frekvence). Nelze definovat 

exaktní vztah mezi vlnkou daného rozsahu a zadanou vzorkovací frekvencí.  



29 

 

Existují však nástroje, s jejichž pomocí můžeme učinit odhad tohoto vztahu pro danou 

vlnku a měřítko. Posun vlnky vyjadřuje jednoduše její posun (zpoždění) na časové ose 

(MathWorks Inc., 2013, [online]). 

 

Koeficienty CWT 

Grafické vyjádření vlnkových koeficientů v rovině (a, b) se nazývá  

scalogram, nebo vlnková mapa (wavelet map). Koeficienty vlnkové transformace 

vyjadřují míru podobnosti signálu se zvolenou vlnkou na různých měřítkách. Jsou 

ovlivněny nejen hodnotami měřítka a pozice, ale závisí také na tvaru zvolené  

vlnky. Existuje mnoho typů vlnek, a ačkoli se to může zdát matoucí, právě v tom je síla 

vlnkové transformace. Máme totiž možnost zvolit si vlnku podle toho, co se snažíme 

v signálu nalézt. 

 

Algoritmus výpočtu CWT 

1) Zvolená vlnka se umístí na počátek analyzovaného signálu. 

 

2) Pro daný úsek se spočtou koeficienty. Vyšší hodnota koeficientu, vyjadřuje 

vyšší míru podobnosti signálu s vlnkou. 

 

Obrázek 8 - Porovnání signálu s vlnkou [7] 
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3) Vlnka se posune v čase doprava a opět se spočtou koeficienty pro daný  

úsek. Tento krok se opakuje, dokud není pokryt celý signál od začátku do konce. 

 

 

Obrázek 9 - Posun vlnky v čase [7] 

 

 

 

4) Změní se měřítko vlnky a opakují se kroky 1 – 3. 

 

 

Obrázek 10 - Změna měřítka vlnky [7] 

 

5) Kroky 1 – 4 se opakují pro všechna požadovaná měřítka. 

 

Označení CWT jako spojité transformace může být trochu zavádějící. Chceme-li 

totiž zpracovávat na počítači jakýkoli naměřený signál, víme, že musíme pracovat 

s jeho vzorkovanou verzí, tzn. v diskrétním čase. CWT je označována jako spojitá v tom 

smyslu, že je schopna pracovat s libovolným měřítkem až do určitého maxima, které 

odpovídá potřebám dané úlohy a také ve smyslu plynulého posunu vlnky přes celý 

analyzovaný signál (MathWorks Inc., 2013, [online]).  
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4.4.2 Diskrétní vlnková transformace – DWT 

 Vlnková transformace má rovněž i svou diskrétní verzi. Můžeme si ji představit 

jako speciálně vzorkovanou CWT. Analyzující vlnka ψ se zde chová kombinace filtrů 

typu horní propust (scaling filter) a dolní propust (wavelet filter). Oba filtry mají 

komplementární propustná pásma, čímž je zajištěno, že nedojde ke ztrátě informace 

z původního signálu. Analyzovaný signál je filtrován těmito dvěma filtry. Výstupem 

horní propusti jsou koeficienty tzv. detailů (cD), výstupem dolní propusti jsou 

koeficienty tzv. aproximace (cA). Filtrováním signálu tedy získáme dvojnásobný počet 

koeficientů, než je počet vzorků vstupního signálu. Proto jsou v každém kroku  

výstupy podvzorkovány na polovinu, čímž získáme neredundantní a úplný popis  

signálu, ze kterého jsme schopni inverzní transformací opět složit původní  

signál. V každém dalším kroku můžeme koeficienty aproximace opět filtrovat a získat 

další sadu koeficientů detailů a aproximace. Takto můžeme pokračovat až do vyčerpání 

informace obsažené v signálu.  

 

Obrázek 11 - Jeden krok DWT a rozklad na koeficienty detailů a aproximace [11] 

 

DWT lze počítat rychlým algoritmem využívajícím FIR filtry s podvzorkováním, kdy 

měřítko je závislé na centrálním kmitočtu filtrů mocninou dvou. Byly však vyvinuty  

i pokročilé algoritmy, které tuto závislost nevyžadují.  Obrovskou výhodou této 

transformace je možnost vypustit ty koeficienty, které představují v signálu rušivou 

složku. Koeficienty můžeme jednoduše nahradit nulami. Po provedení zpětné 

transformace získáme signál bez této složky, přičemž rekonstruovaný signál není 

nijak zkreslen absencí rušivé informace.  Pro zpětnou transformaci se použije pár 

rekonstrukčních FIR filtrů s obrácenými sekvencemi koeficientů filtrů použitých  

při rozkladu signálu (Šmíd, 2001, [online]).         
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4.4.3 Mateřské vlnky   

Vlnková transformace disponuje širokou nabídkou předdefinovaných vlnek. Pro 

představu zde uvedu některé základní. Tvar vlnky volíme tak, aby reflektoval vlastnosti 

hledaného jevu. Výběr vlnky se provádí často intuitivně, ale bylo nalezeno několik 

pravidel, které nám mohou pomoci s výběrem. K detekci ostrých změn a skokových 

funkcí bychom měli zvolit jednoduchou funkci jakou je například Haarova vlnka.  

 

Obrázek 12 - Haarova vlnka 

 

Pro hladké časové průběhy a funkce zvolíme hladkou vlnku s tvarem odpovídajícím 

sinusové funkci. Takovou vlnkou může být například vlnka Daubechies
10

. 

 

Obrázek 13 - Vlnka Daubechies 'db7' 

 

                                                 
10

 Názvy vlnek bývají odvozeny podle jména jejich objevitelů – Ingrid Daubechies, Alfréd Haar 
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Jestliže nás zajímá hlavně spektrum signálu, není volba vlnky rozhodující. V konečném 

důsledku získáme stejné kvalitativní výsledky pro libovolný tvar vlnky (Torrence, 

Compo, 2013, [online]).   

 

4.5 Předzpracování signálů 

Obvykle nemáme pro záznam Korotkovových zvuků k dispozici zcela  

tiché, zvukově izolované prostředí. V praxi se taková měření provádějí především 

v nemocnicích, v lékařských ordinacích a podobných zařízeních, kde bývá poměrně 

rušné prostředí způsobené například hlasy, kroky, hlukem z ulice a dalšími  

vlivy. Abychom mohli získat co nejlepší výsledky, je potřeba zvukový signál od těchto 

rušivých vlivů očistit. Podíváme-li se na amplitudové spektrum celého signálu získané 

Fourierovou transformací (obrázek 14), uvidíme zde, že nejvýznamnější pásmo 

frekvencí je v rozmezí přibližně od 30 Hz do 150 Hz. Na první pohled je ve spektru 

patrné i výrazné síťové rušení 50 Hz. 

 

Obrázek 14 - Frekvenční spektrum nefiltrovaného signálu 

 

Porovnáme-li frekvenční spektrum celého signálu se spektry signálu v úsecích, kde se 

objevují jednotlivé Korotkovovy zvuky (obrázek 15) a s úseky signálu v době, kdy je 

tlak v manžetě nad hodnotou systolického tlaku (obrázek 8) a tedy tepnou neproudí 

žádná krev, zjistíme, že zatímco v úseku kdy je tepna zaškrcená, jsou všechny frekvence  
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(s výjimkou výrazných 50 Hz) rozloženy přibližně rovnoměrně, spektrum signálu 

v oblasti výskytu Korotkových zvuků obsahuje mnohem výraznější frekvence  

pouze v nižším pásmu. Takto jsem analyzoval všechny získané signály a došel jsem  

k závěru, že užitečný signál Korotkovových zvuků obsahuje frekvence nejvýše  

do 200 Hz. Podíváme-li se na spektrum signálu v úseku zaškrcené tepny (obrázek 9), 

vidíme, že spektrum má přibližně rovnoměrné rozdělení. Jedná se o tzv. bílý šum. Je to 

náhodný signál s rovnoměrnou spektrální výkonovou hustotou. Jinými slovy bílý šum je 

signál, který obsahuje všechny frekvence
11

 a má konstantní výkon ve všech 

frekvenčních pásmech stejné šířky. V našem případě jen tento šum způsobený již 

zmíněnými vlivy jako jsou kroky, hlasy v pozadí, ruch z ulice. Velmi účinným 

nástrojem pro odstranění takového šumu je již zmíněná diskrétní vlnková transformace.  

 

 

Obrázek 15 - Spektrum signálu v úseku jednoho Korotkovova zvuku 

 

                                                 
11

 V praxi se mají na mysli všechny frekvence na definovaném frekvenčním rozsahu. Maximální rozsah je 

dán vzorkovací frekvencí. 
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Obrázek 16 - Spektrum signálu v úseku zaškrcené tepny 

 

Filtraci signálů s použitím diskrétní vlnkové transformace jsem realizoval 

v prostředí MATLAB prostřednictvím Wavelet Toolbox™. Nástroj umožňuje provádět 

nejrůznější analýzy založené na vlnkové transformaci. Mimo jiné umožňuje zpracování, 

kompresi, filtraci 1D a 2D signálů, zejména audio signálů, biomedicínských  

obrazů, ale i dalších. 

 

Obrázek 17 - MATLAB Wavelet Toolbox 
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Redukce šumu spočívá v tom, že se spočtou koeficienty DWT se zvolenou  

vlnkou. Koeficienty s nízkou mírou podobnosti se nahradí nulami. Z takto upravených 

koeficientů se poté zrekonstruuje původní signál, ale již bez rušivé složky. Užitečná 

informace není transformací nijak zkreslena. Pro výpočet koeficientů DWT jsem  

použil vlnku Daubechies 'db7', která dobře reflektuje průběh Korotkovových  

zvuků (obrázek 18). 

 

 

Obrázek 18 - Vlnka Daubechies (vlevo), jeden Korotkovův zvuk (vpravo) 

 

Na obrázcích 19 a 20 můžeme porovnat výsledky filtrace s původním  

signálem. S pomocí DWT jsem získal velmi čistý záznam Korotkovových zvuků  

a v dalších krocích data podrobím spektrální analýze.  
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Obrázek 19 - Nefiltrovaný záznam Korotkovových zvuků 

 

Obrázek 20 - Odpovídající filtrovaný záznam Korotkovových zvuků 

 

4.6 Spektrum Korotkovových zvuků 

 Pro výpočet frekvenčního spektra v prostředí MATLAB jsem použil funkci  

fft(X), tzv. rychlou Fourierovu transformaci (Fast Fourier Transform). Je to rychlý 

algoritmus pro výpočet DFT, který nám spočte ze vstupního signálu x[n] jeho 

komplexní Fourierovo spektrum X(f). Zajímat nás bude především amplitudové 
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spektrum, což je funkce |X(f)|. Kvůli správné interpretaci výsledků je potřeba si dát 

pozor na prosakování spektra. Fourierova transformace totiž předpokládá periodický 

signál nekonečný v čase. Toho jsme dosáhli tak, že při použití fft(x) jsme zdánlivě 

nekonečný periodický signál násobili okenní funkcí nenulovou pouze pro úsek  

signálu, z něhož chceme vypočítat spektrum. U náhodného signálu však nemůžeme 

zaručit, že délka použitého okna odpovídá přesně násobku jedné periody vstupního 

signálu. To má za následek ono prosakování ve spektru. Energie dané frekvence 

“prosákne“ do okolních frekvencí. Důsledkem toho je, že spektrum může obsahovat 

frekvence, které ve skutečnosti v signálu obsaženy nejsou. Prosakování spektra není 

možné eliminovat úplně, ale můžeme jeho účinky potlačit násobením vstupního signálu 

vhodným oknem. K potlačení prosakování spektra jsem použil okno  

Hammingovo. Aby bylo možné spektra porovnávat je nezbytné vstupní signály 

normovat.  

Zaměřil jsem se na sledování polohy maxima a šířky spektra, tj. rozdíl mezi 

nejvyšší a nejnižší frekvencí ve spektru. Praktičtější je však stanovit šířku spektra 

v rozmezí, kde amplituda klesne pod určitou hodnotu. Hodnotu prahu pro stanovení 

šířky spektra jsem zvolil -10dB (≈ 0.3162). Výsledky pro všechny analyzované signály 

jsou uvedeny v tabulce č.2 pro oblast Korotkovových zvuků při vyfukování manžety  

a v příloze č.3 pro oblast nafukování. V některých případech se nepodařilo správně 

zaznamenat zvuky v oblasti nafukování manžety. Zvuky byly špatně rozpoznatelné 

nebo chyběly v záznamu úplně, pravděpodobně z důvodu špatného umístění mikrofonu 

a proto zde chybí hodnoty maxima a šířky spektra.   
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Tabulka 2 - Výsledky SA pro oblast vyfukování 

Subjekt 
[M/Ž] Věk [-] 

Maximum 
[Hz] Dolní f. [Hz] Horní f. [Hz]  

Šířka 
absolutní 

[Hz] 
Šířka 

relativní [-] 

Ž 22 72 57 113 56 1,9825 

M 22 70 51 106 55 2,0784 

Ž 22 72 48 93 45 1,9375 

M 22 71 48 101 53 2,1042 

M 23 80 56 107 51 1,9107 

M 23 70 45 103 58 2,2289 

M 23 69 52 101 49 1,9423 

M 24 77 49 106 57 2,1633 

M 24 70 50 98 48 1,96 

M 24 72 41 102 61 2,4878 

Ž 24 82 54 102 48 1,8889 

M 24 74 55 111 56 2,0182 

M 26 79 46 95 49 2,0652 

M 31 78 57 99 42 1,7368 

              

M 70 73 47 93 46 1,9787 

Ž 78 88 52 104 52 2 

Ž 78 76 55 91 36 1,6545 

Ž 79 78 58 109 51 1,8793 

Ž 80 78 62 114 52 1,8387 

Ž 82 78 58 96 38 1,6552 

Ž 82 79 57 101 44 1,7719 

Ž 83 76 63 106 43 1,6825 

Ž 83 75 27 102 75 3,7778 

Ž 83 82 57 111 54 1,9474 

M 84 77 43 100 57 2,3256 

Ž 85 71 50 97 47 1,94 

Ž 85 80 48 118 70 2,4583 

Ž 85 72 54 95 41 1,7593 

Ž 85 75 50 97 47 1,94 

M 86 74 21 120 99 5,7143 

M 86 79 53 106 53 2 

Ž 87 71 44 100 56 2,2727 

Ž 87 75 45 106 60 2,3043 

M 87 74 41 97 56 2,3659 

Ž 89 73 54 97 43 1,7963 

Ž 90 72 48 93 45 1,9375 

Ž 90 74 50 121 71 1,7042 

M 90 81 51 96 45 1,8824 

Ž 91 76 35 125 90 3,5714 

Ž 93 76 54 98 44 1,8148 

Ž 95 82 62 99 37 1,5968 
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Tabulka 3 - Výsledky SA pro oblast nafukování 

Subjekt 
[M/Ž] Věk [-] 

Maximum 
[Hz] Dolní f. [Hz] Horní f. [Hz]  

Šířka 
absolutní 

[Hz] 
Šířka 

relativní [-] 

Ž 22 79 52 107 65 2,5476 

M 22 74 47 93 46 1,9787 

Ž 22 Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno 

M 22 Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno 

M 23 Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno 

M 23 67 46 103 57 2,2391 

M 23 70 54 103 52 1,963 

M 24 72 52 96 44 1,8462 

M 24 72 54 100 46 1,8519 

M 24 71 41 84 43 2,0488 

Ž 24 78 46 101 55 2,1957 

M 24 65 51 105 54 2,0588 

M 26 74 45 95 50 2,1111 

M 31 80 50 94 44 1,88 

              

M 70 74 49 96 47 1,9592 

Ž 78 Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno 

Ž 78 75 57 93 36 1,6316 

Ž 79 83 57 99 42 1,7368 

Ž 80 77 53 103 50 1,9433 

Ž 82 81 56 99 43 1,7678 

Ž 82 84 60 107 47 1,7833 

Ž 83 86 62 105 43 1,6935 

Ž 83 69 33 94 61 2,8485 

Ž 83 77 60 98 38 1,6333 

M 84 76 40 98 58 2,45 

Ž 85 76 44 100 56 2,2727 

Ž 85 79 49 104 55 2,1224 

Ž 85 71 52 97 47 1,94 

Ž 85 74 45 96 51 2,1333 

M 86 Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno 

M 86 78 56 108 52 1,928 

Ž 87 70 50 89 39 1,78 

Ž 87 76 50 101 51 2,02 

M 87 69 37 97 60 2,6216 

Ž 89 73 50 103 53 2,06 

Ž 90 68 40 92 52 2,3 

Ž 90 82 52 105 53 2,0192 

M 90 Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno 

Ž 91 75 51 99 48 1,9412 

Ž 93 Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno Nezměřeno 

Ž 95 79 61 107 46 1,7541 
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V následujících dvou tabulkách je uveden souhrn výsledků pro skupinu subjektů od 22 

do 31 let a skupinu od 70 do 95 let.  

 

Tabulka 4 - Souhrn výsledků pro oblast vyfukování manžety 

 
  22 - 31 let   

 
  70 - 95 let   

 
maximum 

[Hz] 
dolní f. 

[Hz] 
horní f. 

[Hz] 
šířka [Hz]   

maximum 
[Hz] 

dolní f. 
[Hz] 

horní f. 
[Hz] 

šířka [Hz] 

Rozsah 69 - 82 41 - 57 93 - 113 42 - 61   71 - 88 21 - 63 91 - 125 36 – 99 

medián 72 50,5 102 52   76 51 100 51 

stř. 
hodnota 

74 50,64 102,64 52   76,4815 49,5926 103,4074 53,7778 

sm. odch. 4,3323 4,8454 5,6242 5,4349   3,9063 9,9393 9,3655 15,4181 

 

Tabulka 5 - Souhrn výsledků pro oblast nafukování manžety 

 
  22 - 31  let   

 
  70 - 95 let   

 
maximum 

[Hz] 
dolní f. 

[Hz] 
horní f. 

[Hz] 
šířka [Hz]   

maximum 
[Hz] 

dolní f. 
[Hz] 

horní f. 
[Hz] 

šířka [Hz] 

Rozsah 65 - 80 41 - 54 84 - 107 44 - 65   68 - 86 33 - 62 89 - 108 36 – 61 

medián 72 50 100 50   76 51 99 50 

stř. 
hodnota 

72,9091 48,9091 98,2727 50,5455   76,1739 50,6087 99,5652 49,0435 

sm. odch. 4,7635 4,1822 6,6497 6,8464   4,9511 7,8783 5,1064 6,8189 

 

Dalo by se očekávat, že u skupiny starších subjektů budou ve spektru výraznější 

vyšší frekvence. Spektra se mírně liší mezi jednotlivými realizacemi a to jak mezi 

oběma skupinami, tak i v rámci jednotlivých skupin. Nelze však říct, že by s rostoucím 

věkem docházelo k výraznému nárůstu energie na vyšších frekvencích. Někteří mladí 

jedinci vykazují širší spektrum s obsahem frekvencí nad 100 Hz, zatímco u některých 

starších jedinců bylo zjištěno užší spektrum s rozsahem frekvencí do 100 Hz. Nutno 

podotknout, že u drtivé většiny subjektů ze skupiny 70 – 95 let bylo naměřeno CAVI 

vyšší než 9.0. Pro srovnání uvedu dvě spektra osob s odlišným indexem  

CAVI a odpovídající hodnoty frekvencí. Obrázek 21 zobrazuje spektrum osoby 

s indexem CAVI 5.0. Na obrázek 22 je vidět spektrum osoby s indexem CAVI 13.1. 
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Obrázek 21 - Spektrum osoby s indexem CAVI 5.0 

 

Obrázek 22 - Spektrum osoby s indexem CAVI 13.1 

 

V prvním případě (CAVI 5.0) byly zjištěny tyto hodnoty: maximum na 79 Hz, rozsah 

46 – 95 Hz, absolutní šířka spektra 42 Hz. U druhého případu (CAVI 13.1)  

hodnoty: maximum na 76 Hz, rozsah 54 – 98 Hz, absolutní šířka spektra 44 Hz. I přes 

obrovský rozdíl v tuhosti tepen tato spektra nevykazují žádné významné rozdíly. 
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Statistické zpracování výsledků 

 Abych ověřil, zda jsou výsledky statisticky významné, provedl jsem standardní 

statistické zpracování. Většina běžně používaných statistických úloh vyžaduje 

předpoklad, že data pocházejí z normálního rozdělení. Prvním krokem tedy je testování 

normality rozdělení naměřených parametrů u obou věkových skupin. Parametry jsem 

testoval pomocí χ
2
 testu dobré shody a Fischerova F-testu, zda data mají normální 

rozdělení se stejným rozptylem. Poté jsem provedl T-test rovnosti středních hodnot 

dvou normálních rozdělení se (stejným) neznámým rozptylem. V MATLABU 

nalezneme pro statistické testování opět užitečné funkce. Pro vyhodnocení χ
2
 statistiky 

je možné použít funkci h = chi2gof(x), která vrací hodnotu 1, pokud nulovou  

hypotézu, že data mají normální rozdělení, zamítáme, jinak 0. F-test vyhodnotíme 

pomocí funkce h = vartest2(x, y) – vrací na hladině významnosti α = 0,05 hodnotu 1  

pro zamítnutí nulové hypotézy, že data pocházejí z normálního rozdělení se stejným 

rozptylem, jinak 0. K otestování rovnosti středních hodnot slouží funkce h = ttest2(x, y) 

– rovněž vrací na hladině významnosti α = 0,05 hodnotu 1 pro zamítnutí  

nulové hypotézy, že střední hodnoty obou náhodných výběrů se rovnají, jinak 0. Pro 

situaci, kdy data sice mají normální rozdělení, ale různé rozptyly, existuje modifikace  

T-testu h = ttest2(x, y, 0.05, 'both', 'unequal'). 

 

1) Test maxima 

- na hladině významnosti α = 0,05 nemohu zamítnout hypotézu, že hodnoty 

maxima pochází z normálního rozdělení se stejným rozptylem 

- na hladině významnosti α = 0,05 nemohu zamítnout hypotézu, že se střední 

hodnoty maxima v obou věkových skupinách rovnají 

 

2) Test horní hranice šířky spektra 

- na hladině významnosti α = 0,05 nemohu zamítnout hypotézu, že hodnoty 

horní hranice šířky spektra mají normální rozdělení se stejným rozptylem 

- na hladině významnosti α = 0,05 nemohu zamítnout hypotézu, že se střední 

hodnoty horní hranice šířky spektra v obou věkových skupinách rovnají 
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3) Test spodní hranice šířky spektra 

- na hladině významnosti α = 0,05 nemohu zamítnout hypotézu, že hodnoty 

spodní hranice šířky spektra pochází z normálního rozdělení  

- na hladině významnosti α = 0,05 zamítám hypotézu, že hodnoty spodní 

hranice šířky spektra pochází z normálního rozdělení se stejným rozptylem 

- na hladině významnosti α = 0,05 nemohu zamítnout hypotézu, že se střední 

hodnoty spodní hranice šířky spektra v obou věkových skupinách rovnají 

 

Na základě provedeného statistického testování, můžeme shodu v dosažených 

výsledcích považovat za statisticky významnou.  

 

4.7 Spektrální výkonová hustota Korotkovových zvuků 

 Odhad spektrální výkonové hustoty ze záznamů Korotkovových zvuků jsem 

učinil s použitím Welchovy metody. Princip metody je takový, že se signál rozdělí  

na několik kratších úseků, pro každý úsek se vypočte periodogram a ty se pak 

zprůměrují. Pro výpočet PSD Welchovou metodou je v MATLABu k dispozici funkce 

pwelch(x, window, noverlap) se zadanou délkou okna a překryvem jednotlivých 

segmentů. Volba délky okna je v tomto případě důležitá. Je potřeba spočítat 

periodogram nejlépe každého korotkovu zvlášť. Jelikož se Korotkovovy zvuky objevují 

pravidelně v rytmu tepové frekvence, lze předpokládat mezi všemi přibližně stejnou 

vzdálenost. Tepová frekvence se může lišit mezi různými realizacemi, přesto můžeme 

učinit přibližný odhad délky okna obecně pro všechny záznamy. Za normálních 

okolností v klidovém stavu je tepová frekvence vyšší než 1 Hz. Při vzorkovací 

frekvenci signálu 2000 Hz má tedy smysl volit délku okna kratší než 2000. Schematicky 

je volba délky okna znázorněna na obrázku 23.     
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Obrázek 23 - Volba délky okna pro výpočet PSD 

 

Spektrální výkonovou hustotu jsem opět porovnával mezi skupinou mladých osob  

ve věku 22 – 31 let a skupinou starších osob ve věku 70 – 95 let. Obě skupiny vykazují 

shodu. V první fázi s rostoucí frekvencí prudce vzroste i PSD a dosahuje maxima 

shodně u obou skupin okolo 76 Hz. V další fázi PSD prudce klesá. U skupiny mladých 

osob klesne na hranici -50 dB v rozmezí zhruba 98 – 128 Hz. U skupiny starších osob je 

stejný pokles v rozmezí 98 – 126 Hz. Na vyšších frekvencích PSD u obou skupin dále 

klesá. Pro srovnání opět uvedu spektrální výkonovou hustotu Korotkovových zvuků 

dvou osob s velmi odlišným indexem CAVI.  

 

Obrázek 24 - Odhad PSD, vlevo CAVI 5.0, vpravo CAVI 13.1 
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4.8 Analýza Korotkovových zvuků pomocí CWT 

  Použitím vlnkové transformace jsem se snažil odhalit, jak se mění frekvenční 

obsah naměřených signálů v čase a zdali se tyto změny liší u osob s rozdílnou tuhostí 

tepen. Vlnková transformace nám nedává přímo informaci o přesných hodnotách 

frekvencí obsažených v signálu. Pro konkrétní vlnku ale můžeme učinit přibližný odhad 

frekvence odpovídající všem zvoleným měřítkám podle vzorce: 

1



s

c
a

Fa

F
F , kde                 (8) 

Fa je přibližná frekvence odpovídající měřítku a, Fc je centrální frekvence zvolené  

vlnky a Fs vzorkovací frekvence signálu. MATLAB umožňuje spočítat přibližné  

frekvence pomocí funkce scal2frq(scales, ‘wname’, delta).  Koeficienty CWT pak 

vyjadřují, nakolik jsou si skutečná a přibližná frekvence odpovídající. Funkce  

CWTcoeffs = cwt(x, scales, ‘wname’, ‘scal’) spočte koeficienty vlnkové transformace  

a zobrazí vlnkovou mapu. Pro rozklad signálu jsem testoval různé typy vlnek. Jako 

nejvhodnější se opět jeví vlnka Daubechies (obrázek 25). Vlnka dobře detekuje oscilace 

Korotkovových zvuků a potlačuje případné nežádoucí okolní hluky.  

 

 

Obrázek 25 - Vlnka Daubechies 'db7' 

 

Analýzou naměřených signálů jsem došel ke zjištění, že drobné rozdíly mezi 

jednotlivými realizacemi jsou spíše náhodného charakteru a nedá se usuzovat, že by 

měly větší souvislost se stavem krevního řečiště. S ohledem na zvýšenou tuhost arterií 

bychom očekávali výraznější změny na nižších meřítkách. Zvuky ovšem dosahují 
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největší míry podobnosti na shodných měřítkách u většiny analyzovaných signálů. Jako 

v předchozích případech i zde uvedu pro srovnání analýzu vlnkových koeficientů osob 

s rozdílným CAVI indexem. Při srovnávání této časově-měřítkové reprezentace  

je potřeba brát ohled i na to, že u každého člověka naměříme jiný počet Korotkovových 

zvuků v závislosti na jeho tepové frekvenci. V první fázi jsou zvuky utlumené a jejich 

amplituda roste se snižujícím se tlakem v manžetě. Když se tlak v manžetě začíná blížit 

diastolickému tlaku, amplituda opět klesá a zvuky zanikají. Nejvýraznější jsou proto  

v jejich třetí fázi, tj. asi 20 – 10 mmHg nad úrovní diastolického tlaku. Následující dva 

obrázky představují koeficienty vlnkové transformace Korotkovových zvuků osob 

s různým CAVI indexem (5.0 a 13.1) při vyfukování manžety.  

 

Obrázek 26 - Koeficienty CWT, CAVI 5.0 

 

Obrázek 27 - Koeficienty CWT, CAVI 13.1 

 

Dále jsem se zaměřil na srovnání průběhu jednotlivých Korotkovových zvuků 

během vypouštění manžety. Bylo by možné jej popsat následovně. V první fázi 

Korotkovových zvuků nepřevládají ani rychlé, ani pomalé změny. Postupně 
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se klesajícím tlakem v manžetě začnou objevovat rychlejší změny a přetrvávají tam, kde 

je amplituda zvuků nejvýraznější. S postupným vytrácením zvuku se i tyto rychlejší 

změny vytrácejí. Takovýto průběh jsem zaznamenal shodně u všech naměřených 

signálů. Na obrázcích 28 a 29 je graficky znázorněn časově-měřítkový popis jednoho 

Korotkovova zvuku s nejvyšší amplitudou u dvou subjektů s rozdílnou hodnotou indexu 

CAVI.  I přes tuto skutečnost nevykazují žádný významný rozdíl.  

 

 

Obrázek 28 - Koeficienty CWT, jeden Korotkov, CAVI 5.0 

 

Obrázek 29 - Koeficienty CWT, jeden Korotkov, CAVI 13.1 
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Ani s pomocí vlnkové transformace jsem neodhalil žádné významné rozdíly  

mezi subjekty s různou arteriální poddajností jak na úrovni jednotlivých zvuků, tak 

z dlouhodobějšího hlediska. V žádné z fází Korotkovových zvuků jsem nezaznamenal 

výskyt vyšších frekvencí u osob s nízkou poddajností tepen oproti osobám s nízkou 

poddajností. Vlnková transformace však ukázala, že frekvenční obsah jedné realizace 

Korotkovových zvuků není stejný ve všech fázích. V první fázi zvuky obsahují spíše 

pomalé změny (nízké frekvence). Během druhé a třetí fáze převládají rychlejší změny 

(vyšší frekvence). Ve čtvrté fázi se opět rychlé změny vytrácejí. Takto charakteristický 

průběh lze zaznamenat u všech realizací. 
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5 Závěr 

 V této diplomové práci bylo mým úkolem provést rešerši odborné literatury 

zaměřené na oblast Korotkovových zvuků, získat záznamy těchto zvuků měřením 

dostatečného počtu osob různého věku a stavu kardiovaskulárního řečiště, provést 

spektrální analýzu naměřených dat, porovnat výsledky s informacemi o stavu jejich 

kardiovaskulárního systému získanými pomocí měřícího systému VaSera a případně 

navrhnout metodu hodnocení stavu arterií pomocí těchto zvuků. 

 Nejprve jsem se zabýval některými zajímavými teoriemi popisujícími vznik 

Korotkovových zvuků a jejich vlastnosti. V dalších částech práce jsem vycházel 

z teorie, kterou podal Gary Drzewiecki, v níž tvrdí, že zdrojem Korotkovových zvuků je 

arteriální poddajnost, nikoli turbulence v krevním toku, jak tvrdí převážná většina  

literatury. Předpokládal jsem tedy, že u osob s nízkou poddajností tepen budou  

ve spektru převládat vyšší frekvence, než u osob s vysokou poddajností.  

 Spektrální analýzu jsem provedl s pomocí několika různých metod. Provedl jsem 

odhad frekvenčního spektra Fourierovou transformací, odhad spektrální výkonové 

hustoty Welchovou metodou a výpočet koeficientů vlnkové transformace. Skutečně se 

ukázalo, že Korotkovovy zvuky mohou měnit amplitudu, periodu i frekvenční spektrum 

u různých jedinců. Neobjevil jsem však nic, co by naznačovalo, že jsou tyto změny 

závislé na rozdílné tuhosti tepen a že by ve spektru osob s nízkou poddajností tepen 

převládaly vyšší frekvence oproti osobám s vysokou poddajností tepen. 

 Jelikož jsem neobjevil žádné významné změny závislé na změřené arteriální 

poddajnosti, nebyl jsem schopen navrhnout metodu hodnocení stavu tepen pomocí 

Korotkovových zvuků. Může to však znamenat, že arteriální poddajnost není zdrojem 

zvuků, ale že jsou to skutečně ony turbulence v krevním toku. Charakter takových 

turbulentních toků může být do určité míry náhodný a tomu by také odpovídaly 

dosažené výsledky.        
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