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zpracování



  

Dále se budeme věnovat pouze elektrickým 

biosignálům, například:

EKG

EEG

EMG

...



  

Vznik bioelektrických signálů

• Buňka při své činnosti přesouvá elektricky 

nabité ionty přes svoji membránu.

• Tím každá buňka generuje v čase 

proměnlivé elektrické napětí ve svém okolí.



  

I signál z jednotlivých buněk lze měřit

• Měření in vitro.

• Spermie. V korelaci s videosignálem.

• Blastomera při IVF genetické diagnostice.

• Cytoflowmetrie.



  

... vznik ...

• Naprostá většina buněk v těle neproduje 

elektrické napětí synchronizovaně, ale 

chaoticky, náhodně.

• Jejich elektrická napětí se tedy vzájemně 

vyruší = většina tkání je elektricky 

neaktivních.



  

... vznik ...

• Pokud ale mnoho buněk současně provádí 

stejnou činnost, znamená to, že současně 

přes jejich membrány tečou stejné ionty, 

tedy tyto buňky produkují současně stejnou 

elektrickou aktivitu.



  

... vznik

• Například při kontrakci svalového vlákna 

většina buněk tohoto vlákna vygeneruje 

stejnou elektrickou aktivitu, jejich aktivity se 

sečtou a vznikne měřitelné napětí - 

elektrická aktivita svalového vlákna.



  

Komponenty elektrodiagnostického 
systému

• Elektrody

• Zesilovač

• Záznamové zařízení, další zpracování 
signálu



  

Elektrody...

• Elektrody představují periferní část 
elektrodiagnostického přístroje, sloužící k 
vodivému spojení těla vyšetřovaného s měřícím 
zařízením. U detekčních elektrodiagnostických 
metod představují elektrody snímače, u 
stimulační elektrodiagnostiky zařízení, pomocí 
něhož jsou stimulační proudy přiváděny na tělo.  
Podle reakce s vodivým prostředím je dělíme na 
polarizovatelné a nepolarizovatelné, podle 
velikosti na mikroelektrody a makroelektrody a 
podle umístění na povrchové a hloubkové.



  

... elektrody...
• U polarizovatelných elektrod se elektrodový potenciál při 

průchodu proudu mění v důsledku koncentrační nebo chemické 
polarizace. Při koncentrační polarizaci se mění koncentrace iontů v 
okolí elektrod v důsledku faradaických procesů. U chemické 
polarizace se na povrchu elektrod vylučují plyny. Oba tyto jevy 
vytvářejí dočasný galvanický článek (koncentrační nebo plynový), 
jehož napětí je namířeno proti elektromotorické síle působící na 
elektrody. Do skupiny polarizovatelných elektrod patří především 
elektrody kovové, zvláště z vzácných kovů. Nepolarizovatelné 
elektrody mají stálý, fyzikálně-chemicky definovaný elektrodový 
potenciál. Jeho stálost však závisí na intenzitě procházejícího 
proudu, ploše elektrody a iontové síle prostředí. V praxi se nejčastěji 
používá elektroda stříbrochloridová (Ag-AgCl).

• Mikroelektrody slouží ke snímání biopotenciálů z jednotlivých 
buněk. Průměr hrotu malý (0,5 µ m). Mikroelektrody jsou kovové 
(polarizovatelné) nebo skleněné (nepolarizovatelné). Skleněná 
mikroelektroda je skleněnou kapilárou s otevřeným koncem a 
naplněnou elektrolytem o standardní koncentraci. 

• Makroelektrody rozlišujeme povrchové a hloubkové.



  

... elektrody
• Povrchové (kožní) elektrody jsou kovové destičky různého tvaru i 

velikosti. Kontaktním prostředím je vodivý gel. Často miskovité,  
stříbrochloridové, povrchově upravené sintrováním, 
nepolarizovatelné.

• Hloubkové  (vpichové)  elektrody jsou maloplošné elektrody 
(jehly), sloužící ke snímání biopotenciálů z anatomicky ohraničené 
oblasti tkáně. Vlastní elektrodou je vodič z ušlechtilého kovu. 
Kovový obal slouží ke stínění. Vpichové elektrody slouží především 
ke snímání svalových biopotenciálů  a jako podkožní elektrody k 
dlouhodobému snímání srdečních nebo mozkových potenciálů.

• Snímání bioelektrické aktivity i aplikace dráždivých proudů se může 
dít bipolárně nebo unipolárně. Při bipolární aplikaci jsou obě 
elektrody difererentní, umístěné v elektricky aktivní oblasti. Při 
unipolární aplikaci je jedna elektroda diferentní (většinou 
maloplošná) umístěná v elektricky aktivní oblasti. Druhá elektroda  
je indiferentní (většinou velkoplošná) a umisťuje se do elektricky 
inaktivní oblasti. Výjimku tvoří Wilsonova svorka používaná 
v elektrokardiografii.



  

Snímací makroelektroda
(miskovitá, nepolarizovatelná)



  

Mikroelektrody 
ve výzkumu

Metoda patch-clamp, česky někdy 
“terčíkový zámek”. Tupá skleněná 
mikroelektroda se přisaje k povrchu 
buňky nebo izolované části  
membrány. Otvor na konci 
mikroelektrody je tímto “terčíkem” 
membrány zcela uzavřen a měřená 
elektrická napětí či proudy se pak 
týkají pouze malého okrsku membrány 
s omezeným počtem iontových 
kanálů. Některé iontové kanály mohou 
být předem uzavřeny nebo otevřeny, 
náplň mikroelektrody může navíc 
obsahovat ligandy schopné interakce 
s iontovými kanály, obecně látky, které 
mohou ovlivňovat funkci membrány. 
Takto lze zkoumat činnost i 
jednotlivých iontových kanálů. 
Nepatrná napětí a zejména nepatrné 
iontové proudy procházející těmito 
kanály vyžadují použití extrémně 
citlivých nízkošumových zesilovačů.



  

Důsledky polarizovatelnosti elektrod

• Kdyby elektroda nebyla polarizovatelná, tak by 

přístroj změřil skutečné napětí produkované 

biologickým objektem. 

• Protože je elektroda polarizovaná (sama o sobě 

produkuje elektrické napětí) přístroj neměří 

skutečný biolektrický signál, ale jeho součet s 

napětím elektrod. 



  

Vznik elektrodových artefaktů

• Rušivé polarizační napětí elektrod není 

stálé, ale mění se např. v závislosti na 

pohybu elektrody/pacienta, na vlhkosti 

(pocení), na chemickém složení okolí 

elektrody, atd..



  

Příklady artefaktů na nichž se 

podílejí elektrody

Elektroda se pohybuje v důsledku 

pocení (“plavající elektroda”) 

Tepová vlna způsobuje pohyb 

elektrody.



  

Příklady artefaktů na nichž se 

podílejí elektrody

Rušení elektrickým polem z 

rozvodu elektřiny.

Pohyb pacienta.

Klepnutí do elektrody.



  

Zesilovač

• Podmínkou přesného měření a registrace 
elektrických biosignálů je jejich nezkreslené 
zesílení.

• V dnešní době je elektronika již natolik 
technologicky dokonalá, že toto je vždy splněno.

• Jediné, o co se obsluha musí zajímat, je správné 
nastavení různých filtrů např. pro vhodné 
potlačení elektrodových artefaktů (různé 
pásmové propusti, zádrže, filtry, stínění, 
adaptivní filtry, automatické expertní systémy 
atd.)



  

EKG - elektrokardiogram

• EKG je nejsilnější a nejčastěji měřená elektrická 

aktivita těla člověka. 

• Pro jednotlivé části srdce platí, že  většina 

svalových buněk v nich kontrahuje/relaxuje 

synchronně.

• Takto vzniká silná elektrická aktivita lehce 

měřitelná na povrchu těla. 



  

Hrudní a končetinové svody

• Při měření EKG se v Evropě z historických 

důvodů nejčastěji používají tři elektrody na 

končetinách (2 ruce a noha) a 6 elektrod 

umístěných na hrudníku. Na druhou nohu 

se připojuje elektroda částečně 

kompenzující rušivé elektrodové potenciály.



  

EKG – hrudní svody

Toto je nejčastější 
umístění 6-ti hrudních 
elektrod. 



  

EKG – končetinové svody

Centrální Wilsonova svorka



  

EKG – končetinové svody
Goldbergerovy svody



  

EKG – průběh napětí ve svodu



  

Historický Einthovenův EKG



  

Vektokardiogram (Einthovenům 
trojúhelník)



  

Ukázka zobrazení vektor EKG v 

praxi na obrazovce přístroje:



  

Princip zobrazení vektor EKG

Elektrodami na povrchu těla měříme hodnoty napětí, které v daný 

okamžik proniklo ze srdce na příslušné místo povrchu těla. 

Protože přibližně známe umístění a tvar srdce, elektrické 

vlastnosti těla a umístění elektrod můžeme zpětně dopočítat 

rozložení elektrické aktivity uvnitř srdce.

To umožňuje zviditelnit např. místa s infarktem nebo poruchou 

vedení vzruchu.



  

 Holter EKG



  

Zpracování Holter EKG



  

Hemodynamický monitoring
• EKG
• Pletysmografie na periferii.
• Tepový vlna na karotidě - 

mikrofonem.
• Reografie hrudníku – dech a tep.
• Použití:
• Sportovní medicína. 
• Fyzioterapie po IM.
• Urgentní medicína a operace.
• Management hypertenze. 



  

Elektroencefalografie
• - Vlny  α : f = 8-13 Hz, s amplitudou (A) do 50 µ V. 

Tělesný i duševní klid.
• - Vlny β : f = 15 - 20 Hz, A = 5 - 10 µ V. Zdravý člověk v 

bdělém stavu.
• - Vlny υ : f  = 4 - 7 Hz, A = nad 50 µ V. Fyziologické u 

dětí, u dospělého člověka je patologický.
• - Vlny δ : f = 1 - 4 Hz, A = 100 µ V. Za normálních 

okolností v hlubokém spánku. V bdělém stavu je 
patologický. 

• V EEG záznamu se může objevit řada dalších grafických 
tvarů elektrické aktivity, charakteristických pro 
onemocnění mozku. Komplexy hrot–vlna u epilepsie.

• Činnostní potenciály mozkové mohou být buď spontánní 
nebo vyvolané - evokované. Evokované potenciály lze 
vyvolat  senzorickými podněty (zrakovými, sluchovými) 
nebo přímým drážděním, např. impulsy magnetického 
pole. 



  

Alfa, Beta, Theta, Delta



  

Color Brain Mapping
(barvy zobrazují intenizitu el. aktivity 

jednotlivých částí mozku)



  

Bispectral Index, Comfort Score

Tento monitor Philips zobrazuje

na grafu úplně dole hodnotu BiS.

BiS se kalkuluje z EEG.



  

Komentář k BiS, CS apod.

Bispectral Index, Comfort Score a barevné mapování mozku jsou 

typickými příklady moderních takzvaně “popisných indexů”. 

Nejedná se o skutečné fyzikální veličiny (jako je například napětí). 

Jsou to uměle vytvořené empirické veličiny, jejichž hodnota je 

kalkulována složitým způsobem z mnoha měřených parametrů.

Součástí kalkulace nejsou pouze matematické výpočty (“podle 

vzorečků”), ale i konzultace (vyhledávání) v tzv. znalostní 

databázi,



  

... komentář...

která vznikla čistě empiricky měřením mnoha pacientů s mnoha 

diagnózami, kteří pocházejí ze všech významných etnik celého 

světa.

Přesné algoritmy výpočtů a zejména obsah znalostní databáze 

obvykle nejsou plně zveřejněny, ale jde o tajemství výrobce 

technologie.

Pro lékaře (uživatele přístroje) z toho plyne, že se musí seznámit 

s významem příslušného indexu a hodnotami, kterých nabývá,



  

... komentář...
ale nemusí se příliš zajímat o to, jakým způsobem je měřen.

 V případě některých popisných indexů z toho dále vyplývá, že  je 

nutné poskytnout přístroji dostatek informací o pacientovi, aby 

byl přístroj schopen správně vyhledávat ve znalostní databázi. 

Téměř vždy se přístroj dotazuje na věk, pohlaví, rasu, výšku a 

váhu. Často se ale přístroje dotazují i na dosti kuriózní 

parametry pacienta jako je  například délka prstů na rukou a 

nohou a jiné zdánlivě nesouvisející parametry. 



  

... komentář

Takovéto “kuriózní dotazy” jsou časté zejména u přístrojů 

monitorujících kardiovaskulární systém nebo u přístrojů 

monitorujících dynamiku reprodukčních hormonů.

Vždy poskytněte přístroji všechny požadované informace o 

pacientovi, ikdyž se to zdá být zbytečné a kuriózní. V opačném 

případě přístroj použije nepravdivý statistický model pacienta a 

zobrazí vám chybnou hodnotu indexu, který se snažíte zjistit. 



  

Elektrická dráždivost tkáně - 
reobáze, chronaxie, I-t křivka

• U elektrických impulsů a střídavých proudů závisí dráždivý účinek 
na jejich tvaru a frekvenci. Nejvýraznější je dráždivý účinek u nf 
proudů. Důležitou roli hrají: 

• faktor intenzity  proudu a 
• faktor času, po který proud dané intenzity působí. 
• V praxi stanovujeme prahovou intenzitu proudu – reobázi a 

chronaxii -  dobu potřebnou k vyvoláni podráždění při intenzitě 
proudu rovné dvojnásobné reobázi. Chronaxie je tím kratší, čím je 
dráždivost tkáně větší. Každý  kosterní sval má svoji 
charakteristickou chronaxii, podle jejíž změny můžeme určit stupeň 
postižení dráždivosti a tím i stupeň postižení svalu. Obecně platí, že 
nejkratší chronaxii mají kosterní svaly (nižší než 1 ms),  střední 
chronaxii má srdeční sval (5 ms) a nejdelší chronaxii mají hladké 
svaly (50-700 ms). 

• Chronaxie se nejsnáze odečítá z tzv. I/t křivky, která vyjadřuje 
závislost intenzity elektrického proudového impulsu na jeho trvání.



  

• Kosterní sval s normální inervací 
reaguje různě na dráždění 
elektrickými impulsy s rychlým 
nástupem (pravoúhlé) a  s 
nástupem pomalým 
(trojúhelníkové). U krátkých 
impulsů do asi 10 ms má I/t 
křivka pro oba tvary shodný 
průběh. V dalším průběhu se 
dráždivost pro impulsy pravoúhlé 
nemění (křivka 1) dráždivost pro 
trojúhelníkové impulsy se snižuje 
(křivka 2).

• Svaly s porušenou inervací 
(denervované) nejsou drážditelné 
velmi krátkými impulsy. Jejich 
dráždivost pro dlouhé impulsy s 
pomalým nástupem se však 
zvyšuje (křivka 3). Tím vzniká 
oblast selektivní dráždivosti 
(OSD), která umožňuje stimulaci 
denervovaných svalů bez 
stimulace svalů zdravých.



  

Další bioelektrické signály u 
člověka

• Elektromyogram 
(EMG)

• Elektroretinogram 
(ERG)

• Elektrohysterogram 
(EHG)

• Elektrogastrogram 
(EGG)

• …….



  

 EMG- elektromyograf

EMG zaznamenává elektrickou aktivitu ve svalech. 



  

Používané elektrody u EMG

Zemnící elektroda

Stimulační elektroda

Záznamová elektroda



  

Typy jehel u EMG

Monopolar needle

Concentric needle

SSingle Fiber Needle-používá se pro 

speciální studie



  

Jehly pro EMG

Monopolar needle

Výhody: - je lépe snášena pacienty, protože má malý průměr

Nevýhody: - omezený počet použití kvůli opotřebovávání



  

Jehly pro EMG

Výhody: - menší šum pozadí

               - nepotřebuje referenční povrchovou elektrodu

Nevýhody: - má větší průměr, takže ji pacienti hůře snáší

Concentric needle



  

Elektroretinograf

Elektroretinograf zaznamenává retinový signál vyvolaný visuálním 

podnětem (pomocí počítače). 

Měří se neinvazivně pomocí:

-  monopolární elektrody (umístěná na rohovce)

- bipolární elektrody ( jedna elektroda na rohovce, druhá elektroda 

je umístěná poblíž oka. 

Podle druhu stimulu rozlišujeme: - flash ERG

                                                      - pattern ERG



  

Oblasti na sítnici, kde vznikají 

měřené signály

Obvykle se měří A-vlna a B-vlna, méně často i C-

vlna a D-vlna.

S



  

Příklady elektrod pro ERG

S



  

ERG měřený různými 

elektrodami

ll

S



  

Příklad ERG

ERG zdravého člověka ERG nemocného člověka



  

Pozor na dráždivé účinky!!!
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