
Teoretické podklady 

V úvodní hodině budete seznámeni s elektronickými zdroji informací, které budete využívat 
k samostatné přípravě k jednotlivým úlohám. V následujících odstavcích najdete určitá 
doplnění teorie, případně popisy metod a přístrojů, která nejsou obsažena v základním 
biofyzikálním praktiku či následujících učebnicích: 

HRAZDIRA, Ivo, Vojtech MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. 
Fundamentals of Biophysics and Medical Technology. 1. vydání 1. dotisk. Brno: Muni Press, 
2009. 317 s. ISBN 978-80-210-4228-5. 

HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. 
vyd. Brno: Neptun, 2001. 395 s. ISBN 80-902896-1-4. 

Řada informací je dostupná i v rámci základních přednášek na stránkách Biofyzikálního 
ústavu LF MU.  

 

Spektrální analyzátor 
 
 
Principiálně je spektrální analyzátor velmi citlivý široce přeladitelný přijímač s nastavitelnou 
šířkou pásma. Tento přístroj umožňuje měření frekvenčního spektra v rozsahu 1, 0 kHz až 3, 0 
GHz. Popis tlačítek přístroje uveden na obrázku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. STB/ON – vypínač napájení přístroje. 
2. LCD – zobrazuje stopu časového průběhu signálu, nastavení parametrů, nabídku 
„soft“ kláves. 
3. F1–F7 – Soft klávesy pro volby z příslušné nabídky, související s obsluhou funkcí 
nabídky. 
4. FUNCTION 



• FREQ – parametr frekvence, nastavení hodnot Center (střední), Start (počáteční) a Stop 
(koncové) frekvence zobrazení průběhu signálu. Center Freq. Step – krok nastavování 
střední frekvence. 

• SPAN – parametr rozpětí, nastavení hodnoty spanu (velikost frekvenčního rozpětí 
zobrazení průběhu signálu přes celou obrazovku). Full Span – plné frekvenční rozpětí. 
Zoom In/Zoom Out – změna frekvenčního rozpětí z aktuální hodnoty na 1/2 této 
hodnoty. 

• AMPL – parametr amplituda, nastavení amplitudy zobrazovaného signálu. Ref. Level– 
nastavení referenční úrovně. Unit – jednotky amplitudy (dBm, dBmV, dBuV, V 
OLTS,WATTS, dBuV/m), pro naše měření je vhodné ponechat jednotku dBm. 

• MEAS – nastavení měřících funkcí. X dB Down – šířka pásma, Adjacent CH Power – 
výkon v sousedních kanálech, Channel Power – výkon v kanálu, Occupied BandWidth 
– obsazená šířka pásma, Harmonic Distortion – harmonické zkreslení, Clear 
Measurement – vymazání měření. 

5. MARKER – aktivace markerů a nastavení jejich funkcí. 
• MKR – aktivace markeru a otevření nabídky marker. 
• OFF – vypnutí všech aktivních markerů. 
• Mkr – zadání parametru hodnotou markeru. 
• PEAK – vyhledání vrcholu průběhu markerem. Peak – vyhledání nejvyššího vrcholu 

signálu, Next Peak – vyhledání dalšího vrcholu signálu, NPeak Left/Right – vyhledání 
vrcholu průběhu vlevo, resp. vpravo. 

6. Navigační rotační knoflík pro posuv v seznamu parametrů, markeru, změnu hodnot 
parametrů. 
7. RF INPUT – vstup přístroje. 
 

DIAGNOSTICKÝ ULTRAZVUK  
 

Ultrazvukový diagnostický přístroj LOGIQ C5 patří svými vlastnostmi a programovým 
vybavením do vyšší střední třídy. Umožňuje všechna základní obrazová a dopplerovská 
vyšetření včetně anatomických i dopplerovských měření. Má aktivován i software pro 3D 
zobrazení při snímání obrazu volnou rukou. 
 



Ovládací panel přístroje 

 
Popis jednotlivých prvků ovládacího panelu: 

1. Hlavní vypínač 

2. Volba sondy  

3. Ovládací prvky hlavního menu 

4  Klávesnice: Pomocí klávesnice se zadává informace o pacientovi a popis obrazů. F1 – F12 
jsou funkční klávesy: Pomocí F1, F2, F3, F4 a F5 lze aktivovat online nápovědu k obsluze, 
šipky, uvolnění , zařazování a aktivace Sub Menu. Uživatel může definovat funkce F6-F12. K 
dispozici jsou pro F6-F12: pracovní listy, 3D, Logiq View, EKG on / off, Set Home, zobrazit 
poslední, mazat Word a překrýt text. Tlačítko [Utility] slouží pro vstup do užitkové funkce a 
konfigurace systému. Stisk [Report] znamená  vstup do pracovní tabulky . Stisk  [End exam] 
slouží pro ukončení vyšetření.  

5. Předvolba, PDI, směrování, harmonické zobrazení   

6. Pacientská klávesa.  

7. Klávesa pro volbu režimu:  B mód, M mód, pulsní doppler (PW), barevné kódování (CF)   

8. Zesílení / automatické zesílení: Otočte klíč k nastavení zesílení, stiskněte tlačítko pro 
aktivaci / deaktivaci automatické optimalizace.  

9. Tlačítko Zoom: zvětšení oblasti zájmu (ROI).  



10. Tlačítko elipsy: aktivuje měřicí funkci plochy.  

11. Hloubkové tlačítko: ovládání měření vzdáleností.  

12. Tlačítka přepínání, tisku a ukládání: Tlačítko Reverse otočí obraz o 180 stupňů doleva / 
doprava. Pomocí tlačítka Print   lze archivovat, vytisknout, nebo odeslat obraz. Pomocí Store  
lze snímky  uložit na pevný disk (tovární nastavení) 

13. Tlačítko Left , Right: aktivace levého nebo pravého snímku.  

14. Tlačítko  Freeze: zmrazit obraz nebo se vrátit do skenování.  

15. Trackball  – kruhový ovladač 

16. Tlačítka pro zobrazení a měření  

17. Prvky pro kompenzaci hloubkového zesílení: Time Gain Compensation (TGC)  

18. Držák nádobky s gelem  

19. Držák sondy 

 

 

Zobrazení monitoru 
 

 



1. Instituce / jméno nemocnice, datum, čas, identifikace operátora.  

2. Jméno pacienta, identifikace  

3. Výkon – mechanický, tepelný index  

4. GE Symbol, označení sondy. 

5. Náhled obrazu. 

6. Rozložení šedi nebo barvy.  

7. Poloha obrazové smyčky  

8. Přehledové okno pro měření  

9. Obraz  

10. Měření - kaliper  

11. Okno výsledků měření  

12. Identifikace sondy. Předvolba vyšetření  

13. Parametry zobrazovacího režimu.  

14. Ukazatel ohniskové zóny.  

15. TGC.  

16. Tělová značka.  

17. Stupnice hloubky.  

18. Hlavní menu, submenu 

19. Tlačítko uzavření (On nebo Off)  

20. Ikona pro start menu  

21. Ikona karet  

22. Funkční stav kruhového ovladače 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimalizace B-obrazu 
B-obraz je určen pro dvojrozměrné zobrazení a měření anatomických struktur měkkých tkání. 

 

 

 

Pro typické B – zobrazení je třeba provést následující úkony: 

1. Označit data pacienta a zkontrolovat nastavení systému (sondy a předvolbu).  

2. Uvést pacienta i sytém do optimální polohy a provést vyšetření.  

3. Ukončit vyšetření a shromáždit všechna potřebná data 

Doporučené postupy pro B – zobrazení: 

Harmonics – tkáňové harmonické kmity: zlepšuje rozlišení v blízkém a středním poli, zlepšuje 
kontrast a snižuje šum. 

Frequency -frekvence: Mění systémové parametry pro optimalizaci konkrétního typu pacienta. 

Gray Map – mapa šedi: Ovlivňuje informace B – obrazu. Vhodnou mapu šedi je třeba vybrat před 
začátkem vyšetření. Existuje vzájemná vazba mezi mapou šedi, zesílením a dynamickým rozsahem. 
Při změně mapy šedi je třeba znovu nastavit zesílení i dynamický rozsah  

Dynamic Range – dynamický rozsah: Ovlivňuje množství zobrazené informace v odstínech šedi. 
Zvýšíte-li zesílení, budete muset snížit dynamický rozsah 

Edge Enhance – zdůraznění okrajů: ovlivňuje ostrost kontur. 

Average: Vyhlazuje obraz průměrováním snímků.   

B – softener – změkčovač: Ovlivňuje velikost laterálního vyhlazování.  

TGC: Nastavuje hloubkové zesílení.  



Focus – ohnisko počet / umístění:. Nejlepší ostrost obrazu je v ohniskové zóně. Nastavit ohniskové 
zóny do oblasti zájmu tak, aby byly ve středu anatomické struktury, která má být zobrazena.  

Scan area – oblast zobrazení: Upravit oblast zobrazení na co nejmenší velikost a tím maximalizovat 
zobrazovací frekvenci. 

Range Focus – řada ohnisek: Zlepšuje kvalitu obrazu v blízkém a středním poli. Zvyšuje kontrast a 
rozlišení detailů. 

 

Vytvoření a zpracování 3D obrazu (Easy 3D) 
 

Způsoby vytvoření 3D obrazu 

Objemový obraz je možno vytvořit dvěma způsoby: 

SENSORLESS PARALEL: Při tomto způsobu musí být sonda pohybována stejnoměrným 
paralelním pohybem bez naklánění. Doba snímání se musí pohybovat v rozmezí 2 – 4 sekund. 
Doba postprocessingu závisí na obrazové frekvenci. Obecně platí, že při nízké obrazové 
frekvenci je dlouhý postprocessing. 

SENSORLESS SWEEP: Při tomto způsobu snímání musí být sonda přiložena na střed 
snímaného objektu. Potom se sonda naklání v úhlu asi 30 stupňů, až snímaný objekt zmizí. 
V tomto okamžiku se zahájí snímání pod celkovým uhlem 60 stupňů, až opět snímaný objekt 
zmizí. Doba snímání stejná jako u předešlého způsobu: 2 – 4 sekundy. Při tomto způsobu 
nesmí být sondou pohybováno paralelně. 

 

Zvolení roviny snímání 

FRONT TO BACK (zepředu dozadu): Při tomto způsobu je zkoumaný objekt zobrazen ve 
frontálním pohledu. 

SIDE TO SIDE (ze strany na stranu): Zkoumaný objekt je zobrazen v koronárním pohledu.  

 

Zpracování zobrazeného objemu (VOI) 

Se zobrazeným objemem je možno manipulovat za použití kulového ovladače a tlačítka SET 

Zavést kurzor na různá místa objemového obrazu. Zvolit barvu (bílou, červenou žlutou nebo 
zelenou). Stisknou SET a zpracovávat VOI pomocí zobrazené ruky 

3D VOI je možno otáčet doprava nebo doleva, dopředu nebo dozadu. Stiskněte pravé tlačítko, 
je-li bílá ruka umístěna na bílém boxu. Pohybem bílé ruky je možno manipulovat s obrazem. 

 

S VOI je možno pohybovat červenou rukou. Stiskněte klávesu SET, je-li červená ruka 
v červeném boxu 

 



 

 

 

Je možno též zviditelnit specifické anatomické struktury. Pomocí žluté ruky je možno zvolené 
struktury odstraňovat. Stisknout SET, pokud je žlutá ruka na žlutém boxu. 

 

Pomocí zelené ruky je možno odtáhnou roh obrazu k zvýraznění určité struktury. Stisknout 
SET, je-li zelená ruka na zeleném boxu. 

 

Postrocessingové zpracování objemového obrazu je dále možné aktivací jednotlivých položek 
na levém okraji následujícího obrázku: 

- SCALPEL : umožňuje prořezávání 3D obrazu nebo odřezání části zobrazované 
struktury. Volbou „erase inside“ se zruší všechny struktury uvnitř označené oblasti, 
Volbou  „erase outside“ se zruší struktury vně označené oblasti. Oblast se označuje 
stlačením pravého tlačítka SET. K uzavření kontury dvakrát stlačit pravé tlačítko SET. 

- UNDO: ruší manipulaci, která byla prováděna s 3D obrazem. 
- RESET: vrací 3D obraz do původní orientace. 
- RESET COLOR: zruší kolorizaci obrazu. 
- GREY SURFACE: aktivuje zobrazovací mód šedého povrchu. Vede 

k transparentnímu vzhledu zobrazovaného objektu. 
- TEXTURE: aktivuje texturu nebo fotografický obraz objektu. 
 



 

 

 

Dopplerovský mód 
 

Optimalizace spektrálního dopplerovského módu 

Spektrální dopplerovský mód poskytuje údaje o rychlosti pohybů tkání a tekutin. Pomocí PW 
(Pulse Wave) dopplerovského módu lze analyzovat tok krve v relativně malé oblasti, 
označované jako vzorkovací objem (sample volume - šipka).  

U impulsního dopplerovského módu (PW) jsou ultrazvukové signály přenášeny ze sondy do 
těla pacienty podobně jako v B- módu, jen jejich délka je větší. Odrazy od pohybujících se 
objektů (od krevních elementů) způsobují rozdíly ve frekvenci vysílaných a přijímaných 
signálů.  Výsledné signály jsou prezentovány prostřednictvím slyšitelných zvuků i graficky na 
displeji systému. X osa záznamu představuje čas, zatímco osa Y představuje frekvenční 
posun, který odpovídá rychlosti toku. PW dopplerovský mód pracuje ve dvou režimech: 
konvenční PW a PW s vysokou opakovací frekvencí (HPRF). Křivka spektrálního 
dopplerovského módu je zaznamenávána z místa polohy vzorkovacího objemu. Kurzor 
vzorkovacího objemu může být posouván kamkoliv po B- obraze pomocí kulového ovladače.  

 

 



 

 

Typický protokol vyšetření pomocí PW dopplerovského režimu:  

1. Volit vhodnou sondu. 

2. Polohovat pacienta pro vyšetření.  

3. Stisknout klávesu „Pacient“. Zadat příslušné údaje o pacientovi. 

4. Vybrat předvolbu, aplikaci a sondu.  

5. Ohraničit anatomickou oblast vyšetření. Optimalizovat B- obraz. Stisknout „CF“ 
k zobrazení příslušné cévy.  

6. Stisknout „M / D Cursor k zobrazení vzorkovacího objemu (sample volume, gate). 
Stisknutím tlačítka „PW“ se objeví dopplerovské spektrum a systém funguje v kombinaci B + 
dopplerovský mód. Nastavit hlasitost reproduktorů pro reprodukci dopplerovských zvuků. 

7. Kurzorem vzorkovacího objemu lze pohybovat pomocí kulového ovladače. Velikost 
vzorkovacího objemu lze upravit stisknutím „SV Lenght“.  

8. Podle potřeby optimalizovat zesílení dopplerovského spektra.  

9. Stisknout tlačítko „B Pause“ pro přepnutí mezi B- obrazem a dopplerovským módem.  

10. Vzorkovací objem umístit do podélné osy vyšetřované cévy. Sonda musí být přiložena 
rovnoběžně se směrem toku.  

11. Stisknutím FREEZE  se spektrální záznam zastaví. V případě potřeby je možno aktivovat 
D/M-CINE.  

12. Provést měření a výpočty podle potřeby. 



13. Zaznamenat výsledky kliknutím na příslušné tlačítko 

14. Pokračovat v záznamu opětovným stlačením FREEZE.  

 

Aktivace barevného dopplerovského módu 
Pro aktivaci barevného dopplerovského módu je nutno stisknou klávesu CF. Barevný sektor 
(okno) je superponován na B- obraz. Pomocí kulového ovladače je možno barevný sektor 
přesunout do požadované polohy, nejčastěji do středu obrazu. 

 

 

 

Barevný doppler zobrazí toky v celé oblasti zvoleného barevného sektoru. Informace o 
rychlosti toku se získávají z malé oblasti vzorkovacího objemu. Barevné kódování slouží 
často jako první krok pro identifikaci cévy, v níž je v druhém kroku měřena rychlost pomocí 
spektrálního dopplerovského módu.  

Hlavní ovládací prvky barevného dopplerovského módu: 

1. Gain – zesiluje intenzitu barevného kódování 
2. PRF (pulsní opakovací frekvence) – ovlivňuje rozsah měřených rychlostí a tím i 

sytost barvy kódovaného toku 
3. Wall Filter – odstraňuje signály o nízké rychlosti toku a tím zmenšuje pohybové 

artefakty 
4. Scan Area – určuje velikost skenované oblasti a umístění barevného boxu (okna). 
5. Invert – mění barevné kódování směru toku (červené     modré a modré      červené). 
6. Baseline – mění základní linii barevného mapování nebo dopplerovského spektra tak, 

aby bylo možno zaznamenávat toky o vyšší rychlosti. 
 



Barevné zobrazení pomocí energetického dopplerovského módu (PDI - Power 
Doppler Imaging) 
 

Pro aktivaci tohoto módu stisknout klávesu PDI 

Tato modalita využívá celé energie dopplerovského signálu k barevnému mapování. Je 
citlivější než klasická metoda barevného kódování a mnohem méně závislá na správném 
nastavení dopplerovského úhlu. Nevýhodou je chybějící informace o směru toku. 

 

 

 

 

Duplexní a triplexní režim 
Duplexní režim umožňuje současnou aktivaci dvou zobrazovacích módů (např. B + PW nebo 
B + CF. 

Triplexní režim umožňuje současnou aktivaci tří módů (B + PW + CF). 

 

Aktivace triplexního režimu  

Pro spuštění režimu triplex nejdříve stisknout CF, poté PW. Dopplerovské spektrum bude 
zaznamenáno společně s barevným kódováním cévy v režimu B- obrazu. Polohu kurzoru 
vzorkovacího objemu i jeho šíři je možno podle potřeby měnit. Spektrální záznam toku je 
zobrazen společně se zvukovým záznamem. 

 



Možnosti postprocessingu 

Pro dodatečné zpracování zmrazeného B – obrazu lze použít následující ovládací prvky: 
- Mapy 
- Zvětšení (zoom) 
- Rotaci 
- Obrácení 
- Vyřazení 
- Dynamický rozsah 
- Zesílení 

Pro zpracování zmrazeného barevného obrazu toku nebo dopplerovského obrazu slouží tyto 
prvky: 

- Korekce úhlu 
- Obrácení 
- Dodatečné zabarvení (PW) 
- Prahová funkce 
- Mapa (CF) 
- Komprese 

AUTO OPTIMIZE automaticky optimalizuje B – obraz nebo obraz dopplerovského spektra. 

Měření a výpočty 
Měření a výpočty z ultrazvukových obrazů jsou doplňkem dalších klinických postupů. 
Přesnost měření není určena pouze přesností systému, ale také použitím vlastních údajů ze 
strany uživatele. Vzorce a databáze používané v rámci systémového softwaru, jsou spojeny 
s jednotlivými vyšetřovacími postupy.  

Umístění regulačních prvků pro měření 

 

1. MEASURE  Aktivuje měření kaliperem  a s ním související balíček výpočtů 

2. SET Fixuje kaliper a ukončuje měřící sekvenci 

3. CLEAR Smaže měřící kapiper i naměřená data.  



4. ELLIPSE  Po změření prvním kaliperem a po nastavení druhého aktivuje tento prvek 
měřící funkci elipsy. Během nastavení elipsy je možno kulovým ovladačem měnit velikost 
elipsy. Zvolením Cursor select se nastaví meřící kaliper..  

5. TRACKBALL. Posouvá měřící kaliper a může být použit k výběru měření: 

 

 

RTG záření 
 

Rentgenové záření vzniká v rentgenové trubici (rentgence). Elektrony emitované z katody, 
která je žhavená elektrickým proudem, jsou urychlovány anodovým napětím Ua o velikosti 
několika desítek až stovek kV. V místě jejich dopadu na anodu vzniká rentgenové záření. Toto 
záření je dvojího původu. Jednak jde o tzv. brzdné záření, vznikající při brzdění elektronů 
dopadajících na anodu v silných elektrických polích atomových jader a dále o záření 
charakteristické. To vzniká při přeskoku elektronů v elektronových obalech atomů 
excitovaných dopadajícími elektrony.  

Spektrum brzdného záření je spojité a jeho vlnová délka závisí na energii dopadajících 
elektronů. Existuje jistá minimální vlnová délka λm, která odpovídá situaci, kdy dopadající 
elektron předá všechnu svou energii vzniklému fotonu, což lze popsat jako 
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kde E je kinetická energie elektronu, e elementární náboj, h Planckova konstanta, fm frekvence 
odpovídající vlnové délce λm a c rychlost světla. Pomocí tohoto vztahu můžeme experimentálně 
určit velikost Planckovy konstanty. 

Spektrum charakteristického záření je diskrétní – jednotlivým kvantovým přeskokům 
odpovídají různé vlnové délky. Vlastnosti záření závisí na materiálu, z něhož je anoda 
zhotovena. Pro výpočet vlnočtu záření ν12 odpovídajícího přeskoku z hladiny n1 na hladinu n2 
můžeme použít vztahu 
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vycházejícího z Bohrova modelu atomu, kde R je Rydbergova konstanta, Z atomové číslo prvku 
a s tzv. koeficient stínění. Koeficient stínění je veličina charakterizující vliv ostatních elektronů 
v atomu, které „stíní“ pole jádra. Její velikost roste se vzdáleností od jádra. V našem případě 
jsou významné 2 přechody, mezi hladinami 1-2 a 1-3, přičemž odpovídající vlnové délky 
značíme Kα a Kβ.  

 



Podle Braggovy interpretace difrakce rentgenového záření na krystalu se záření odráží od rovin 
ve kterých jsou atomy v krystalu uspořádány. Tam kde dochází ke konstruktivní interferenci 
záření odraženého od různých rovin, můžeme pozorovat interferenční maxima. Vezmeme-li 
v úvahu, že pro odražené záření platí zákon odrazu, můžeme formulovat Braggovu podmínku 
pro interferenční maximum 

 

 2 sind kλΘ =  (3) 
 

kde Θ je úhel dopadu, d je mezirovinová vzdálenost (mřížková konstanta) a k je řád 
interferenčního maxima. Pro případ námi zkoumaného krystalu LiF s kubickou plošně 
centrovanou mřížkou, situaci znázorňuje obrázek 1. 

 

 

 

 

obrázek 1: odraz rentgenového záření na krystalové mřížce LiF 

Ze znalosti typu mřížky a hustoty krystalu ρ můžeme spočítat mezirovinovou vzdálenost d jako 
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kde MLi a MF  jsou molární hmotnost lithia a fluoru a NA Avogadrova konstanta. K tomuto 
vztahu dospějeme, uvážíme-li, že na 1 buňku o objemu d3 připadá ½ atomu lithia a ½ atomu 
fluoru.  

 



Měření je prováděno na školním rentgenovém přístroji Phywe. Difraktované záření vystupující 
z krystalu bylo detekováno Geiger-Müllerovým počítačem. Intenzita záření je přímo úměrná 
počtu impulsů zaznamenaných čítačem za určitý časový úsek. Zařízení využívá rentgenku s 
anodou z mědi (Z = 29). Jeho schéma je znázorněno na obr. 2. 

 

 

 

 

obrázek 2: schéma rentgenového přístroj PHYWE 

 
 
Zdroje: 
ŠTOLL, I., Dějiny fyziky, 1.vyd., Praha, 584 s, Prometheus, 2009 
KITTEL, Ch., Úvod do fyziky pevných látek, 1.vyd., Praha, 600 s, Academia, 1986 
 

 

Perimetr 

 

Perimetry se obecně využívají k vyšetřování zorného pole. 

Počítačový perimetr pomocí speciálního software umožňuje, volit různé programy pro různá 
vyšetření, v rozsahu zorného pole, které chceme vyšetřit (testy centrální a periferní krajiny) 
nebo podle diagnózy (glaukomový test, test na změnu makuly). Jednotlivé změny zorného 
pole jsou typické pro dané onemocnění, signalizují oční nebo jiné celkové choroby. Posouzení 
zorného pole je také často nezbytným předpokladem pro umožnění výkonu určité pracovní 
činnosti (test zorného pole na řidičský průkaz). 

  

Zorné pole je část prostoru před okem (zrakové pole  monokulární) nebo před oběma očima 
(zrakové pole binokulární) z něhož vycházející a zorničkou procházející světelné paprsky do 



oka (nebo do obou očí) vybudí světelné pocity, zatím co oko (nebo obě oči) fixují na jeden 
bod.   

Celkové zorné pole je část prostoru pozorovatelná při fixovaném pohledu oběma očima 
současně a přímo vpřed. Klinicky se hodnotí rozsah zorného pole pro každé oko zvlášť. 
Fyziologicky je rozsah monokulárního zorného pole asi 90° temporálně, 60° nazálně a nahoře, 
70° dole. Rozsah zorného pole je zároveň limitován očnicí, nosem a víčky. V binokulárním 
zorném poli se potom v centrální části zorná pole levého i pravého oka překrývají. 

Rozlišujeme zorné pole centrální a periferní. 

O centrálním zorném poli hovoříme tehdy, dopadají-li paprsky přicházející do oka na 
centrální oblast, na foveu luteu (žlutá skvrna).  

Centrální zorné pole slouží k ostrému a barevnému vidění, na němž se podílejí především 
čípky. Naproti tomu periferní zorné pole slouží především k orientaci v prostoru a ve tmě a 
poskytuje vidění nebarevné, které je zprostředkováno tyčinkami. Nejdříve oko vnímá v 
zorném poli pohyb a potom postupně bílou, modrou, červenou a zelenou barvu. 

Velikost centrálního zorného pole je asi pouze 1/5 celkového zorného pole, přesto však z něj 
získáváme zhruba 83 % všech zrakových informací. Rozlišovací schopnost od centra k 
periferii zorného pole rychle klesá, ale periferie je vysoce citlivá k vnímání pohybu a je 
nezbytná pro orientaci v prostoru a vidění za šera. Pro periferní vidění není tedy tak důležitá 
ostrost vidění, ale jeho rozsah. Na sítnici dopadá obraz převrácený, takže horní části sítnice 
odpovídají dolní části zorného pole, temporální části sítnice nazální části zorného pole atd. 
Rozsah zorného pole se odvíjí od tvaru obličeje – očnice, včetně obočí, víček, nosu, tváře a 
čela. Při současném pohledu pravého i levého oka se jejich zorná pole v oblasti do 60 stupňů 
na každou stranu od centra překrývají a tvoří tzv. binokulární zorné pole. Tato oblast má 
význam hlavně u stereoskopického vidění, které zajišťuje vytvoření kvalitního prostorového 
vjemu. Jen nejtemporálnější poloměsíčité části zorných polí, to je asi 1/6, vidíme 
monokulárně.   

Skotomy (pozitivní, negativní, absolutní a relativní) 

Výpadkům zorného pole říkáme skotomy. Podle toho, zda si pacient výpadek uvědomuje 
nebo ne, jsou skotomy pozitivní (např. onemocnění makuly) a negativní (např. fyziologická 
slepá skvrna). V absolutním skotomu nerozezná pacient nic, ani pohyb, v relativním  
skotomu je obvykle zachováno vnímání pohybu a postiženo vnímání barev, pacient rozeznává 
značky větší velikosti nebo vyšší intenzity než v jiných částech zorného pole.  

Fyziologickým skotomem je slepá skvrna. Slepou skvrnu nevnímáme, protože obě nespadají 
do korespondujících míst sítnice, takže skotom na jednom oku je v zorném poli binokulárně 
vyrovnán druhým okem. 

 

Faktory ovlivňující vyšetření zorného pole: 

• Průhlednost optických médií. 
Zakalená optická média znesnadňují vyšetření, proto je důležité znát stav rohovky, čočky i 
sklivce. 



• Refrakční vady. 
Hypermetrop má zorné pole širší než emetrop, naopak myop má zorné pole užší než emetrop. 

• Nekorigované refrakční vady mají také vliv na rozsah zorného pole. 
• Šířka zornice.  

Miosa způsobuje zúžení zorného pole. Zvlášť důležitá je tato skutečnost u glaukomu (zelený 
zákal), kteří jsou pacienti s tímto onemocněním léčení pomocí miotik. 

• Spolupráce pacienta. 
Pacient by měl být poučen o průběhu vyšetřování, aby zvládnul komunikaci s přístrojem a 
nevznikaly tak chyby z důvodu neschopnosti spolupráce pacienta. 

• Změny zorného pole vlivem stárnutí. 
Vlivem stárnutí se zorné pole koncentricky zužuje, tyto změny jsou fyziologické, nejedná se 
tedy o poruchu v pravém slova smyslu. Častou příčinou je ptóza nebo vklesnutí oka do 
očnice. U starých lidí nalézáme zhoršenou prostorovou orientaci kvůli degenerativním 
změnám periferie sítnice. Často zmiňovanou chorobou v této souvislosti je věkem podmíněná 
degenerace makuly, která postihuje lidi po 50. roce věku a postihuje centrální vidění. Tuto 
skutečnost je potřeba zohlednit při vyšetření zorného pole, proto u moderních perimetrů je 
brán zřetel na věk vyšetřovaného a výsledky měření jsou porovnány s normou pro danou 
věkovou skupinu. 

 

Metody vyšetřování zorného pole 

• Orientační vyšetření 
Zkouška světelné projekce 

Jde o elementární zkoušku zorného pole, provádí se tehdy, je-li vizus snížen na světlocit nebo 
pohyb před okem. Zornice se z různých směrů osvětluje oftalmoskopem a vyšetřovaný udává, 
ze kterého směru světlo vnímá. V záznamu se potom uvádí jen kvadrant, v němž je projekce 
zachována nebo naopak chybí, nebo že je projekce nejistá či nespolehlivá. 

Konfrontační zkouška 

Monokulární test. Pacient a lékař sedí proti sobě ve vzdálenosti přibližně 1 m. Pacient si jedno 
oko zakryje dlaní, lékař protilehlé oko zavře a druhým si navzájem hledí do očí. Pacient musí 
být poučen, že je nutné udržovat soustředěnou fixaci a že má hlásit, jakmile kdekoli v periferii 
rozezná pouhý pohyb. Lékař potom uprostřed vzdálenosti pohybuje jedním nebo dvěma prsty 
pozvolna od periferie k centru a v okamžiku, kdy sám zaregistruje pohyb, očekává signál i od 
vyšetřovaného. Pohyb vede v osmi meridiánech. Zjištěné patologické údaje je však nutné 
několikrát opakovaně prověřit 

• Kampimetrie 
Metoda na rovné, s frontální rovinou paralelní ploše zachycuje změny centrálního zorného 
pole (do 30°) a pátrá po jemných výpadech v centrocekální oblasti. Pro svou jednoduchost a 
přesnost bývala oblíbena zvláště u vyšetřování neurooftalmologických onemocnění a 
glaukomu. V době automatických počítačových systémů je ale hlavní nevýhodou kampimetrie 
její časová náročnost. 

 



• White noise kampimetrie 
White noise field kampimetrie (také nazývána snowfield kampimetrie) je metoda přímo 
zviditelňující skotomy, čímž pacientům umožňuje okamžitě odhalit a interaktivně popsat 
jejich defekty v zorném poli. To je uskutečněno pomocí displeje, na němž je náhodně 
rozmístěn stejný počet malých černých a bílých čtvercových bodů s frekvencí blikání 30 Hz. 
Skotomy jsou obvykle popisovány jako „mraky“, které jsou od okolního normálního šumu 
znatelně odlišeny. Vyšetřovaní odpovídají tak, že špičkou prstu nakreslí svůj skotom na 
dotekovou obrazovku. Následně se vyšetřující může ptát na otázky blíže charakterizující daný 
defekt. Fixace je kontrolována skrz infračervenou kameru. 

• Perimetrie 
V současné době se využívá dvou základních konvenčních typů perimetrů – kinetických 
a statických (počítačových). 

Kinetická perimetre. 

Tato metoda používá značku, která je postupně promítána pohybem z periferie do centra 
podél daného poledníku. Se stejným stimulem se proces opakuje podél dalších poledníků, 
zpravidla v intervalu 15°. Spojením získaných bodů vznikne pro značku určité velikosti a jasu 
vrstevnice (izoptera), spojující místa na sítnici, jež mají stejný práh citlivosti. Poté se mění 
velikost a jas značky, aby bylo možno zmapovat oblasti s různou citlivostí na světlo. Jakmile 
vyšetřovaný značku zpozoruje, reaguje odpovědí. Toto pacientovo hlášení se vyznačuje 
na graf, kde je umístěna pozice značky v zorném poli. Většina kinetických perimetrů vyžaduje 
manuální obsluhu jak při promítání značky, tak při zaznamenávání odpovědí. Vzhledem 
k principu a náročnosti techniky je kinetická perimetrie méně spolehlivá než statická. 

Automatická statická počítačová perimetre. 

Je mnohem modernější a přesnější. Velikost a lokalizace testovací značky zůstávají 
konstantní. Změnou jasu značky se určuje citlivost sítnice nebo práh senzitivity v daném 
místě. Opakovaným měřením prahové hodnoty v různých místech zorného pole se získá tvar 
kopce vidění. Princip měření spočívá v tom, že světelná značka standardní velikosti s různými 
prahovými a nadprahovými hladinami se promítá do jednotlivých bodů sítnice s cílem určit 
senzitivitu v těchto bodech. Počítač určuje práh citlivosti v jednotlivých bodech zorného pole 
a následně předpokládanou citlivost na světlo v odpovídajících částech sítnice. Srovnáním 
s normativní databází se zjišťuje statistická významnost získaného vyšetření a současně 
probíhá korelace s výsledky předcházejících vyšetření. Počítač určuje spolehlivost testu. I 
když je nález reprodukovatelný, jsou zde určité faktory (např. variabilita velikosti zornice 
a přítomnost nebo progrese katarakty), které mohou srovnání ovlivnit.  

Jas testové značky se v perimetrii udává v apostilbech (asb) = blondel - starší jednotka 
světelného jasu.  

[1 apostilb (blondel) = 0.31831 cd.m-2]. 

Decibelová stupnice je relativní inverzní logaritmická škála používaná ke stanovení prahové 
senzitivity v jednotlivých bodech sítnice. Nulová hodnota (0 db) odpovídá u různých přístrojů 
různému jasu.  

 



Počítačový systém nám umožňuje vyjádřit výsledky jednak pomocí numerického vyjádření, 
(pokud je před vytištěným číslem znaménko minus znamená to pro příslušný bod o stejnou 
hodnotu čísla lepší citlivost než je průměrná hodnota u dané věkové skupiny) nebo jsou 
výsledky vyjádřeny formou grafu, pomocí barevné mapy nebo škály šedi. Čím jsou barvy 
tmavší, tím větší defekt jsme v daném bodě nalezli, absolutní skotom je zaznamenán barvou 
černou. Míru deformací zorného pole lze vyjádřit podle Bebieho křivky. Tato křivka 
znázorňuje závislost polohy testovacího místa na zjištěném defektu zorného pole (v dB). 
S touto křivkou se nám zobrazí také normativní křivka a můžeme míru defektů porovnávat. 
V oblasti 5 % okolo normativní křivky se nachází toleranční pásmo. Obecně platí, pokud se 
pacientova křivka nachází mimo toleranční pásmo a má tvar shodný s normativní křivkou, je 
zorné pole sníženo rovnoměrně. Čím víc je křivka deformovaná, tím větší defekty jsme 
nalezli.   

Statické perimetry také kontrolují fixaci oka, ztráta fixace by neměla být větší než 30 %. 
Pokud pacient mrkne nebo zavře oči při stimulu, přídatná kamera to zaznamená a počítač 
tento stejný stimul zopakuje ještě jednou. Simulace pacienta je zjištěna díky tzv. falešně 
negativním a falešně pozitivním odpovědím. Falešně negativní odpověď znamená, že nám 
pacient neposkytne informaci o podnětu, který již jednou zaregistroval se slabší intenzitou. 
Pokud pacient reaguje na nepřítomný světelný podnět pouze na základě zvukového signálu, 
jedná se o falešně pozitivní odpověď. 

Je- li k vyšetření třeba korekční čočka, nosí- li pacient brýle, umístíme ji do držáku před oko, 
které je vyšetřováno. Tím zajistíme, že pacient vidí zobrazené stimuly ostře v patřičné 
vzdálenosti. Pacienti nosící kontaktní čočky si je mohou během vyšetření ponechat  

Technika vyšetření se liší podle typu přístroje.   

 

Počítačový perimetr Conterfield  

 



Počítačový perimetr Conterfield je kompatní přístroj ovládaný pomocí stolního počítače nebo 
notebooku. I přes své kompaktní rozměry je schopen měřit vidění v periferii - až do 70° ve 
všech směrech. Jako nadstandardní vybavení je možné dodat mechanickou nebo elektrickou 
bradovou opěru. Počítačový perimetr CENTERFIELD je celozorný perimetr 0 - 70° v 
horizontální i vertikální rovině pro normální statickou perimetrii, barevnou perimetrii (modro-
žlutou) a automatickou kinetickou perimetrii 0 – 36°. Stimulační body se zobrazují novým 
projekčním systémem zezadu (patentováno), čímž je zachována stejná velikost a intenzita 
bodů. 
Tento typ perimetr obsahuje řadu programů pro zkoušení v různých oblastech zorného pole. 
(např. screeningový, glaukomový, macula, včetně možnosti vytváření vlastního zkušebního 
programu, atd.). Maximální počet zkoušených bodů je 249, v centrální oblasti 0-30° max. 188 
zkoušených bodů.  
Naměřená data se ukládají do paměti PC, což umožňuje následné porovnávání s novými 
výsledky včetně vyhodnocení zlepšení, resp. zhoršení pacientova zorného pole. Výtisk 
výsledků je možný v úrovňových symbolech, dB, stupních šedi, statistických křivkách apod.  

 

Rohovkový topograf 

 

Rohovka je průhledná kopulovitě zakřivená vrstva pokrývající přední část oční koule. 
Rohovka má značnou optickou mohutnost, představuje zhruba dvě třetiny celkové optické 
mohutnosti oka. (asi 66%). Tvoří tak nejdůležitější refrakční část optického systému oka. 
Rohovkou neprocházejí žádné krevní cévy, za normálních okolností je naprosto čirá a má lesklý 
povrch. Rohovka je také extrémně citlivá Obsahuje více nervových zakončení než kterákoliv 
jiná oblast v lidském těle. Rohovka dospělého člověka je silná jen přibližně půl milimetru a 
zaujímá asi 1/6 povrchu oka. Normální průměr rohovky je 11,5 – 12,0 mm horizontálně, 11,0 
mm vertikálně. Průměrný poloměr křivosti je 7,7 mm na vnější ploše a 6,8 mm na vnitřní, 
směrem k limbu se rohovka oplošťuje. Průměrná optická mohutnost přední plochy rohovky činí 
+48,83 D a zadní -5,88 D. Zjednodušeně se rohovka považuje za jediný optický systém 
s optickou mohutností +43,05 D.  

Průběh přední plochy rohovky nevykazuje sféricitu. Periferně se poloměr křivosti zvětšuje, 
rohovka se oplošťuje. Poloměr křivosti se během života mění. Po 30. roce se rohovka oplošťuje 
asi o 0,5 D a po 70. roce naopak získává strmější tvar asi o 1D. V dospělosti horizontální 
meridián rohovky vykazuje průměrně o 0,5 D vyšší lomivost, což odpovídá astigmatismu podle 
pravidla (fyziologický astigmatismus). Tento astigmatismus rohovky se s věkem zmenšuje. 
Naopak čočka vykazuje astigmatismus proti pravidlu, který s věkem narůstá. Často dochází ke 
kompenzaci rohovkového astigmatismu astigmatismem čočkovým. Protože rohovka 
představuje zhruba 66% optické mohutnosti celého systému, hraje každá změna tvaru rohovky 
důležitou roli v optickém systému oka. I malá změna poloměru křivosti a tvaru rohovky se proto 
výrazně projeví ve výsledném sítnicovém obrazu, např. vyklenutí rohovky, zmenšení poloměru 
křivosti navozuje myopii, a pokud není rovnoměrné i astigmatismus. Rohovková deformace 
může vyvolat i velmi nepříjemný efekt monokulární diplopie (dvojité vidění), vzácně i 
polyopie. Tento stav je velmi rušivý a bývá spojen s obtížemi jako je bolest hlavy, nauzea. 
Tento stav může pacientu znemožnit výkon dosavadního povolání, řízení motorového vozidla, 
ve vážnějších případech i zcela běžné úkony. 



Změnu tvaru rohovky může navodit trauma, onemocnění, degenerace nebo refrakční 
rohovkový zákrok. Často se vyskytuje pooperační nárůst rohovkového astigmatismu způsobený 
tahem sutury v rohovkovém limbu. Stav se může spontánně upravit, nebo se dá uvažovat o 
jiném řešení. S cílenou i nežádoucí změnou tvaru rohovky je nutné počítat s nárůstem aberací. 
Zejména aberace vyšších řádů, které způsobují subjektivní zhoršení obrazu, nelze korigovat 
klasicky brýlovou korekcí ani kontaktní čočkou.  

Jakákoliv deformita přední plochy rohovky se okamžitě projeví zhoršením vidění. Nejhorší 
patologie, která postihuje rohovku, je tzv. keratokonus. 

Keratokonus, nepravidelné vyklenutí rohovky, je degenerativní onemocnění stromatu 
rohovky. Dochází ke kónickému vyklenování rohovky v jejím centru nebo paracentrálně. 
Vzniká tak nepravidelný astigmatismus s protenčením rohovky. Stroma je kondenzované, bez 
znaku zánětu, přibližně v 85 % případů oboustranné. Často se keratokonus vyvíjí na jednom 
oku dříve.  
Keratoglobus je vývojová choroba, která je obvykle diagnostikovány v období adolescence. 
Jedná se o oboustranné onemocnění stromatu rohovky. Příčina onemocnění je zatím nejasná. 
Výskyt je méně častý než u keratokonu. Celá rohovka se kulovitě vyklenuje. Dochází 
k protenčení rohovky v celém průměru. V periférii je protenčení patrné nejvíc. Tloušťka 
stromatu rohovky klesá až na 1/5 průměrné tloušťky. Rychlost a závažnost progrese lze jen 
těžko předvídat. Stav pacienta se zhoršuje a nejvážnější bývá mezi 20 a 30 lety. 

Corneal Cross Linking 

Relativně mladá metoda léčení keratoconu je Corneal Cross Linking (zkráceně CCL). 
Metodu Corneal Cross Linking vynalezl německý lékař Theo Seiler ve spolupráci s profesorem 
Spoerlem krátce před rokem 2000. Nejdříve ji aplikovali na zvířatech. Po roce 2000 Siler a 
Spoerl metodu poprvé vyzkoušeli na člověku. V průběhu zákroku se z oka snese epitel (svrchní 
část rohovky silná 40mikronů), aby se mohl nasát vitamin B2. Tkáň oka je nasycena vitaminem 
B2, a poté ozářena speciální lampou. Při ozařování se světlo zaráží o molekuly riboflavinu a 
dochází k chemické reakci. Vznikají kyslíkové radikály, kterým se v běžném životě bráníme. 
V tomto případě však vlastně pomáhají. Radikály dávají vzniknout takzvanému cross linku. 
Cross linky jsou příčné vazby mezi vlákny kolagenu, ze kterých se rohovka skládá. Vytvářením 
nových kolagenových vláken (cross linků) se rohovka zpevní. Vzniklé chemické vazby oko bez 
zhoršení jeho průhlednosti zpevní. Díky tomu se mnoho pacientů může vyhnout transplantaci 
rohovky a podstoupit léčbu keratokonu podstatně šetrnější a bezpečnější metodou.CCL 
nevyléčí keratoconus úplně pouze jej stabilizuje a zastaví vývoj. Tato metoda zastavuje postup 
onemocnění, ale může se také stát, že za několik let bude potřeba to zopakovat. Horší zprávou 
pro zájemce o zákrok je, že zdravotní pojišťovny tento zákrok nehradí. Čtrnáct tisíc korun za 
jeden zákrok (tedy jedno oko) si tak musí pacienti zaplatit sami.   



Topografie rohovky je neinvazivní zobrazovací metoda předního segmentu oka. Umožňuje 
kvantitativní a kvalitativní analýzu poloměru křivosti přední plochy rohovky v celém průměru 
rohovky.Rohovkový topograf je spíše klinické zařízení, při běžném očním vyšetření se 
nepoužívá, doplňuje autokeratometrii. (Keratometrie se zabývá také měřením poloměru křivosti 
přední plochy rohovky. Měřící rozsah je však pouze mezi 2 – 4 mm. V tomto průměru má 
většina rohovek pravidelný tvar blížící se sférické ploše). 

 

 

 

Kompaktní topograf OCULUS Easygraph. 

Mapuje povrch přední plochy rohovku (v celé ploše), Hodnoty poloměru křivosti je možné 
zjistit v libovolném bodě v oblasti 7mm (π r2), což je cca ¾ plochy rohovky. Plocha rohovky, 
která se podílí na procesu vidění, i při maximální mydriáze je měřena plně (není nikdy víc než 
7mm) Měření se automaticky spustí dosažením měřícího bodu, což dobu vyšetření zkracuje a 
zajišťuje opakovatelnost měření. Ovládá se pomocí dodávaného software PC (propojení USB 
portem). Software umožňuje sledovat změny zakřivení rohovky v čase např. při různých 
dystrofických onemocněních rohovky, umožňuje 3D zobrazení atd. Manipulace s daty klientů 
usnadňuje software prostředím Windows. Součástí je i modul testování vhodnosti parametrů 
kontaktní čočky ze zjištěných údajů. V běžné praxi se používá obdobně jako keratometr, 
přesnost měření je stejná, ale podává daleko více informací o geometrii přední plochy rohovky, 
podíl na správné diagnostice je vyšší. 

Výsledky měření: různé mapy přední plochy rohovky s hodnotami poloměrů křivosti 
v různých bodech. 

  



  

 

Využití rohovkové topografie v praxi 

• Při aplikaci kontaktních čoček. 
S rostoucí oblibou korekce běžných refrakčních vad měkkými kontaktními čočkami 

vzrůstají i nároky na vybavení kontaktologických center a znalosti optometristů. Keratometrie 
je dostačující pro většinu případů, ale rohovková topografie rozšiřuje možnosti aplikátora 
čoček. Informace o průběhu zakřivení rohovky v celém průměru může vysvětlit u rohovek 
s atypický tvarem problémy, kde klasické měření v centru rohovky selhává. Většina 
rohovkových topografů nabízí speciální softwarové vybavení určené právě pro práci 
kontaktologického střediska na výběr kontaktní čočky podle různých parametrů, návrh 
individuální kontaktní čočky nebo simulace různých testů kontaktních čoček. Zátěž pacienta i 
doba vyšetření se snižuje a systém umožňuje podat vyčerpávající informace při výběru 
vhodných kontaktních čoček. Další výhodou rohovkové topografie je možnost zálohování 
naměřených hodnot a jejich srovnání např. u další preventivní kontroly. 

• Při diagnostice astigmatismu, keratokonu a dalších onemocněních oka. 
 I zde je velkou výhodou možnosti srovnávání dat naměřených během předešlých návštěv 

pacienta. Proto se využívá např. u monitorování progrese nepravidelného astigmatismu a u 
onemocnění rohovky v počáteční fázi je jedinou možností správného určení diagnózy. Tímto 
lze onemocnění zachytit už v jeho počátku a využít tvrdých kontaktních čoček k zpomalení 
progrese.   

Další možnost využití nastává v případě, kdy při měření na autorefraktokeratometru jsou 
zjištěny příliš velké hodnoty astigmatismu, nebo nelze provést objektivní měření refrakce 
pro pokročilost katarakty. Chybu v měření vyvolává zákal nitrooční čočky, který odchyluje 
měřící paprsek. I výběr vhodného implantátu je opět závislý na měření poloměru křivosti 
rohovky. 

• Při refrakční chirurgii. 
Rohovková topografie je nepostradatelnou vyšetřovací metodou pro přípravu pacienta 

na zákrok refrakční chirurgie. Před operací se zjišťují veškeré potřebné informace, jako 
nepravidelný astigmatismus, rohovkové degenerace a jiné abnormality, které by mohly být 
kontraindikací operace. Pooperačně slouží rohovkový topograf k monitorování výsledků 
operace, detekuje příčiny zrakových obtíží a pomáhá vylepšovat techniku zákroku.  

Jako každé měření má i rohovková topografie své určité limity. Vyžaduje zejména 
přítomnost intaktního epitelu rohovky a vrstvu slzného filmu.  

 


