
 
 
 
 
 
 

  

KATEDRA KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ 

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA 

ZAŘÍZENÍ K PROVÁDĚNÍ EXTERNÍ KOMPRESE 
KORONÁRNÍCH ARTERIÍ 

  

Autor: Ing. Jan Klepáček, Ph.D. 
doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
 

  

Číslo projektu: 01-UU107_KKS-2011 

Číslo výsledku: KKS-VZ-10-11 

Odpovědný pracovník: doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 

Vedoucí katedry: doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D. 

Děkan: doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. 

 
 

 

 

PLZEŇ, ŘÍJEN 2011 

 



 - 2 - KKS-VZ-10-11 

  

 
Název anglicky: 

Mechanism for external compression of coronary artery 
 
Název česky: 

Zařízení k provádění externí komprese koronárních artérií 
 
Anotace anglicky: 

Content of this research study is description and utilization of designed mechanism. The 
mechanism allows performing external compression of coronary artery. In consequence, it 
is possible to experimentally evaluate influence of coronary artery necking level on 
myocardium perfusion. 
 

Anotace česky: 

Obsahem výzkumné zprávy je popis a využití navrženého zařízení. Zařízení umožňuje 
provádět externí kompresi koronárních artérií. Následně lze experimentálně vyhodnocovat 
vliv stupně zúžení koronární tepny na perfúzi myokardu. 

Klíčová slova anglicky: 

mechanism, coronary artery, myocardium perfusion 

Klíčová slova česky: 

zařízení, koronární artérie, perfúze myokardu 

 
Interní identifikační kód přidělený tvůrcem: 
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Zadání a popis zařízení:  
 

 
Obr.1 – Prvotní návrh zařízení vytvořený a zaslaný v rámci zadání  

 
Návrh zařízení vznikl na základě potřeby experimentálně simulovat vliv zúžení koronární 
tepny na perfúzi myokardu. Důležitým požadavkem na zařízení byla dostatečná jemnost 
kroku při uzavírání artérie nití (minimálně 30÷50 kroků na uzavření artérie o průměru 1,5÷3 
mm), možnost aretace v dané pozici a velikost zařízení vzhledem k jeho použití jako 
instrumentu při operaci. V průběhu projektu byly navrženy varianty řešení. Následovala 
realizace vybrané varianty a testování zařízení v rámci experimentální operace. 
 
Navržené varianty: 
 
Varianta 1. 
U první navrhované varianty bylo využito principu „rohatka/západka“, kdy byla niť utahující 
artérii navíjena na buben tvořený čtyřmi šrouby. Jemnost kroku a aretace byla zajištěna 
ozubeným kolem a západkou s pružinou. Tato varianta byla nevyhovující z hlediska 
nedostatečné jemnosti kroku (porovnání vůči variantě 2.) a velikosti zařízení (manipulace při 
operaci). 
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Obr.2 – Popis a schématické naznačení principu varianty 1. 

 
Varianta 2. 
Pro druhou navrhovanou variantu byl využit mikrometr na měření ozubených kol s přesností 
0,01 mm a rozsahem 25÷50 mm. Niť utahující artérii byla stahována pohyblivým koncem 
měřícího mikrometru. Jemnost kroku byla zajištěna převodem umístěným v rámci konstrukce 
mikrometru, který umožňuje měření, v našem případě krok, na setinu milimetru. Aretace 
v pozici byla také vyřešena konstrukcí mikrometru. Velikost zařízení, z hlediska manipulace 
při operaci, byla vyhovující. 
 

 
Obr.3 – Popis a schématické naznačení principu varianty 2. (pouze ukázky mikrometrů) 
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Realizovaná varianta a její testování: 
 
Následující fotografie zachycují ověření funkčnosti zařízení při experimentální operaci. 
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Závěr: 
V rámci řešeného projektu bylo vyvinuto unikátní zařízení – funkční vzorek. Byla ověřena 
jeho funkčnost při experimentálních operacích a přínos v oblasti výzkumu perfúze myokardu 
(zařízení umožňuje provádět externí kompresi koronárních artérií s následným vyhodnocením 
vlivu jejich zúžení). 
 
Testováno v: 
 
Všeobecná fakultní nemocnice, II. interní klinika, Kardiovaskulární chirurgie 
 
Uživatel zařízení – funkčního vzorku: 
 
Zařízení – funkční vzorek je využíván a uplatňován ve Všeobecné fakultní nemocnici, II. 
interní klinice, Kardiovaskulární chirurgii 
 
  
Odkaz: www.kks.zcu.cz/vyzkum-vyvoj-KKS/RIV 


