
 
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 
Ústav lekárskej biofyziky 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Šimera, Ján Jakuš, Ivan Poliaček  

a kolektív 

 

Vybrané kapitoly  

z lekárskej biofyziky  

s praktickými úlohami 
Vysokoškolské skriptá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin 2018 



 
 

Kolektív autorov: 

© RNDr. Michal Šimera, PhD.  

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.  

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.                     

Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.  

Ing. Marcel Veterník, PhD.                              

Ing. Jakub Míšek, PhD.  

Ing. Lukáš Martvoň  

 

Recenzenti:  

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 

doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD. 

 

Za odbornú stránku týchto skrípt zodpovedajú autori. 

 

Jazyková korektúra: 

Mgr. Štefan Špigút 

 

Návrh obálky a ilustrácie: 

RNDr. Michal Šimera, PhD. 

 

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 

Martin 2018 

 

Sadzba, reprodukcia a tlač: 

KO&KA, s.r.o, Bratislava 

 

 

 

 

Vysokoškolské skriptá vznikli v rámci riešenia projektu KEGA 072UK-4/2017.  

 

 

ISBN 978-80-8187-056-9 

EAN  9788081870569 



 
 

Obsah 

Predhovor  

1 Základy spracovania dát, štatistika, tória merania........................................................2 

 Hmotnosť ...................................................................................................................... 3 

   Meranie hmotnosti .............................................................................................. 4 

 Objem  .......................................................................................................................... 5 

 Koncentrácia ................................................................................................................. 5 

   Meranie objemu  ................................................................................................. 6 

   Meranie hustoty kosti priamou metódou ............................................................. 7 

   Meranie hustoty krvi kuprisulfátovou metódou .................................................. 8 

   Meranie hustoty kvapaliny pyknometrom ........................................................... 9 

 Základné štatistické spracovanie ................................................................................ 10 

       Štatistické spracovanie dát ............................................................................... 12 

2 Biofyzika bunky  ............................................................................................................. 13 

 Zloženie a funkcia bunkovej membrány .................................................................... 13 

 Pasívne transportné mechanizmy ............................................................................... 14 

  Filtrácia .................................................................................................................. 14 

  Jednoduchá difúzia ................................................................................................ 15 

  Difúzia bielkovinovým kanálom ........................................................................... 16 

  Vrátkovanie (gating) .............................................................................................. 16 

           Uľahčená difúzia.................................................................................................... 17 

   Osmóza a osmotický tlak ....................................................................................... 18 

   Osmotické javy v bunke ........................................................................................ 19 

   Osmotická rezistencia erytrocytov .................................................................... 20 

3 Vlastnosti kvapalín ......................................................................................................... 22 

 Viskozita ..................................................................................................................... 22 

  Metódy merania viskozity kvapalín ...................................................................... 22 

  Prúdenie kvapalín .................................................................................................. 24 

    Meranie viskozity neznámej kvapaliny .............................................................. 25 

  Povrchové napätie ...................................................................................................... 26 

  Metódy merania povrchového napätia .................................................................. 28 

   Meranie povrchového napätia neznámej kvapaliny ......................................... 29 

 Aktívne transportné mechanizmy ............................................................................... 30 



 
 

  Primárny transport ................................................................................................. 30 

  Iné typy iónových púmp ........................................................................................ 31 

  Sekundárny transport ............................................................................................. 31 

  Iné typy aktívnych transportov .............................................................................. 31 

4 Elektrické vlastnosti buniek ........................................................................................... 32 

 Akčný potenciál, podráždenie a vzruch ..................................................................... 32 

 Nervový systém .......................................................................................................... 35 

 Synaptický prenos a sumácia postsynaptických potenciálov ..................................... 39 

 Vyhodnotenie elektroneurogramu a elektromyogramu .............................................. 44 

  Elektromyografia (EMG) kostrového svalu .......................................................... 44 

   Výpočet frekvencie akčných potenciálov .......................................................... 45 

   EMG m. biceps brachii ..................................................................................... 46 

 Reobáza a chronaxia ................................................................................................... 47 

   Určovanie reobázy a chronaxie ........................................................................ 48 

   Meranie motorickej a senzitívnej odpovede nervus medianus  ......................... 49 

5 Termodynamika .............................................................................................................. 50 

 Základné termodynamické pojmy .............................................................................. 50 

  1. termodynamický zákon ...................................................................................... 50 

  2. termodynamický zákon ...................................................................................... 50 

  3. termodynamický zákon ...................................................................................... 51 

 Termodynamika živých systémov .............................................................................. 51 

 Transformácia a akumulácia energie v živých systémoch ......................................... 53 

 Meranie energetického výdaja organizmu ................................................................. 55 

   Meranie schladzovacej veličiny, výpočet dennej straty tepla katateplomerom 57 

 Výmena tepla medzi organizmom a prostredím, termoregulácia ............................... 58 

  Kondukcia .............................................................................................................. 59 

  Konvekcia .............................................................................................................. 60 

  Radiácia  ................................................................................................................ 60 

   Evaporácia ............................................................................................................. 60 

 Hypotermia, hypertermia ............................................................................................ 61 

  Hypotermia ............................................................................................................ 61 

  Hypertermia ........................................................................................................... 62 

 Meranie teploty ........................................................................................................... 63 



 
 

 Termografia ................................................................................................................ 65 

  Príprava pacienta na vyšetrenie ............................................................................. 66 

  Klinické indikácie na termografiu ......................................................................... 66 

   Meranie telesnej teploty maximálnym a digitálnym lekárskym teplomerom .... 67 

   Meranie povrchovej teploty termovíznou kamerou ........................................... 67 

 Vlhkosť vzduchu a jej význam ................................................................................... 68 

  Meranie vlhkosti vzduchu ..................................................................................... 69 

   Meranie vlhkosti vzduchu, určenie rosného bodu ............................................. 70 

6 Biofyzika dýchania .......................................................................................................... 73 

 Mechanika dýchania ................................................................................................... 75 

  Paralelogram .......................................................................................................... 77 

  Heringov model dýchania ...................................................................................... 77 

  Pokusy na Heringovom modeli  ............................................................................ 78 

  Pľúcne objemy a kapacity...................................................................................... 80 

  Spirometria ............................................................................................................ 81 

   Demonštrácia funkcie medzirebrových svalov. Paralelogram ......................... 83 

   Heringov model dýchania ................................................................................. 83 

   Spirometria - meranie vitálnej kapacity pľúc u človeka ................................... 84 

7 Biofyzika srdca a ciev ..................................................................................................... 85 

 Mechanická práca srdca ............................................................................................. 85 

 Prúdenie krvi a mechanické vlastnosti ciev ............................................................... 85 

 Mechanické vlastnosti ciev ........................................................................................ 87 

  Model cievnej elasticity ......................................................................................... 88 

   Model cievnej elasticity ..................................................................................... 89 

 Tlak krvi ..................................................................................................................... 89 

 Meranie tlaku krvi ...................................................................................................... 90 

  Auskultačná metóda .............................................................................................. 90 

  Palpačná metóda .................................................................................................... 91 

  Zásady merania krvného tlaku ............................................................................... 91 

  Druhy tonometrov používaných na nepriame meranie krvného tlaku .................. 93 

   Meranie tlaku krvi ............................................................................................. 95 

8 Svetlo ..... ........................................................................................................................ ..96 

 Základné pojmy .......................................................................................................... 96 



 
 

  Odraz a lom svetla ................................................................................................. 97 

 Refraktometria ............................................................................................................ 99 

   Určenie koncentrácie sacharózy pomocou refraktometra .............................. 100 

 Spektrofotometria ..................................................................................................... 102 

  Absorpčné a emisné spektrum ............................................................................. 103 

  Meranie spektier .................................................................................................. 104 

   Určenie absorpčného spektra hemoglobínu vo venóznej krvi ........................ 105 

9 Zvuk a jeho vlastnosti ................................................................................................... 107 

 Základné pojmy z akustiky ....................................................................................... 107 

 Ultrazvukové diagnostické metódy .......................................................................... 108 

  Fyzikálny princíp ultrasonografie ........................................................................ 108 

  Zobrazenie A ....................................................................................................... 109 

  Zobrazenie B ........................................................................................................ 109 

  Zobrazenie M ....................................................................................................... 109 

   Meranie rýchlosti prietoku krvi cievami pomocou Dopplera ......................... 110 

   Vyšetrenie perfúzie tkaniva pomocou pletyzmografickej sondy  ..................... 112 

   Meranie priemeru trachey a objemového prietoku krvi pomocou ultrazvuku 113 

 Účinky infrazvuku, počuteľného zvuku a ultrazvuku .............................................. 114 

  Infrazvuk .............................................................................................................. 114 

  Počuteľný zvuk .................................................................................................... 115 

  Ultrazvuk ............................................................................................................. 116 

  Inhibičné účinky ultrazvuku ................................................................................ 117 

  Stimulačné účinky ultrazvuku ............................................................................. 117 

10 Zobrazovanie pomocou optických sústav ................................................................. 118 

 Základné pojmy geometrickej optiky ....................................................................... 118 

 Zobrazenie šošovkami .............................................................................................. 119 

   Meranie ohniskovej vzdialenosti tenkej spojky ............................................... 121 

 Lupa  ......................................................................................................................... 122 

   Meranie zväčšenia lupy ................................................................................... 123 

11 Mikroskopia ................................................................................................................ 124 

 Svetelný mikroskop .................................................................................................. 125 

  Zobrazovanie pomocou svetelného mikroskopu ................................................. 126 

  Zväčšenie mikroskopu ......................................................................................... 127 



 
 

  Metóda fázového kontrastu ................................................................................. 128 

  Fluorescenčná mikroskopia ................................................................................. 130 

  Iné typy zobrazovacích metód vo svetelnej mikroskopii .................................... 131 

   Meranie pomocou mikroskopu ........................................................................ 132 

 Elektrónová mikroskopia ......................................................................................... 133 

12 Elektrické vlastnosti tkanív ........................................................................................ 136 

 Elektrický prúd, napätie, odpor ................................................................................ 136 

 Pasívne elektrické vlastnosti .................................................................................... 137 

  Vedenie jednosmerného prúdu tkanivami ........................................................... 137 

   Meranie odporu kože ...................................................................................... 140 

  Vedenie striedavého prúdu tkanivami ................................................................. 142 

   Meranie celotelovej impedancie ..................................................................... 144 

 Elektrická dráždivosť ............................................................................................... 147 

 Úrazy elektrickým prúdom ....................................................................................... 149 

13 Biofyzika zmyslového vnímania - oko ....................................................................... 153 

 Optický systém oka .................................................................................................. 153 

 Akomodácia oka ....................................................................................................... 153 

   Určovanie akomodačnej šírky ......................................................................... 154 

 Pokusy na Scheinerovom optometri ......................................................................... 155 

   Pokusy na Scheinerovom optometri ................................................................ 156 

 Refrakčné chyby oka ................................................................................................ 158 

  Ametropie sférické .............................................................................................. 158 

  Ametropie asférické ............................................................................................. 160 

 Binokulárne videnie ................................................................................................. 161 

  Priestorové videnie .............................................................................................. 162 

   Priestorové videnie ......................................................................................... 162 

 Zraková ostrosť ........................................................................................................ 163 

  Snellenove optotypy ............................................................................................ 163 

    Určovanie zrakovej ostrosti ............................................................................ 164 

 Farebné videnie ........................................................................................................ 165 

  Poruchy farebného videnia .................................................................................. 166 

  Vyšetrenie farbocitu ............................................................................................ 167 

   Vyšetrenie farbocitu pomocou Rabkinových polychromatických tabuliek ..... 168 



 
 

14 Biofyzika zmyslového vnímania - ucho ..................................................................... 169 

 Prevod akustických signálov vonkajším a stredným uchom .................................... 169 

 Vyšetrenie sluchu – audiometria .............................................................................. 171 

   Audiometrické vyšetrenie ................................................................................ 172 

15 Elektrokardiografia (EKG) ....................................................................................... 173 

 Základný tvar EKG krivky ....................................................................................... 173 

 Snímanie EKG, EKG zvody ..................................................................................... 175 

 Elektrická os srdca .................................................................................................... 177 

  Zostrojenie elektrickej osi srdca .......................................................................... 178 

   Elektrokardiografia a zostrojenie elektrokardiogramu (EKG) ...................... 179 

   Zostrojenie elektrickej osi srdca ..................................................................... 181 

16 Rádioaktivita a ionizujúce žiarenie ........................................................................... 182 

 Rádioaktivita ............................................................................................................ 183 

 Druhy ionizujúceho žiarenia .................................................................................... 184 

  Priamo ionizujúce žiarenie .................................................................................. 184 

  Alfa žiarenie (alfa premena) ................................................................................ 184 

  Beta žiarenie (beta premena) ............................................................................... 184 

  Nepriamo ionizujúce žiarenie .............................................................................. 184 

  Gama žiarenie ...................................................................................................... 185 

  Röntgenové žiarenie ............................................................................................ 185 

  Iné typy ionizujúceho žiarenia ............................................................................. 185 

  Kozmické žiarenie ............................................................................................... 185 

  Protónové žiarenie ............................................................................................... 185 

 Detekcia a meranie ionizujúceho žiarenia ................................................................ 186 

  Plynové detektory ................................................................................................ 186 

  Ionizačná komora ................................................................................................ 186 

  Geigerov-Müllerov počítač (GM počítač) ........................................................... 187 

  Termoluminiscenčné detektory ........................................................................... 188 

  Filmové detektory ................................................................................................ 189 

  Scintilačné detektory ........................................................................................... 189 

  Polovodičové detektory ....................................................................................... 191 

  Elektronické detektory ......................................................................................... 191 

   Dozimetrická kontrola pracoviska a osobná dozimetria ................................ 192 



 
 

 Absorpcia žiarenia gama .......................................................................................... 193 

   Meranie absorpcie žiarenia gama .................................................................. 195 

 Biologické účinky ionizujúceho žiarenia ................................................................. 196 

  Deterministické účinky ........................................................................................ 197 

  Stochastické účinky ............................................................................................. 197 

 Ochrana pred ionizujúcim žiarením ......................................................................... 198 

 Interakcia alfa, beta a neutrónového žiarenia s hmotou ........................................... 200 

  Interakcia alfa žiarenia s hmotou ......................................................................... 200 

  Interakcia beta žiarenia s hmotou ........................................................................ 200 

  Interakcia neutrónov s hmotou ............................................................................ 201 

17 Biokybernetika ............................................................................................................ 203 

 Úvod do biokybernetiky ........................................................................................... 203 

 Pojem a štruktúra systémov ...................................................................................... 203 

 Vlastnosti dynamických systémov ........................................................................... 206 

 Podstata riadenia a regulácie .................................................................................... 209 

 Informácia jej prenos a spracovanie ......................................................................... 210 

 Biosignály ................................................................................................................. 212 

 Snímanie a záznam elektrických signálov ................................................................ 213 

 Princíp meničov na snímanie neelektrických veličín ............................................... 216 

 Monitorovanie a telemetria ...................................................................................... 218 

 Počítače v medicíne .................................................................................................. 220 

  Štruktúra počítačov .............................................................................................. 220 

Príloha   ......................................................................................................................... 225 

Literatúra  ......................................................................................................................... 231 





 

Predhovor 

 
 Ak práve čítate tieto riadky znamená to, že ste spravili prvý krôčik ku splneniu 

sna stať sa lekárom. Vysokoškolské skriptá „Vybrané kapitoly z lekárskej biofyziky 

s praktickými úlohami“ obsahujú učebné texty, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na 

praktické cvičenia z lekárskej biofyziky. Učebné texty sme sa snažili pripraviť 

prehľadne a kde to bolo aspoň trochu možné (vzhľadom na danú problematiku) 

tvorili sme text čo možno najstručnejší a ľahko pochopiteľný. V texte sme použili 

rôzne typy písma. Tučným písmom je vyznačená kľúčová informácia (názvoslovie 

alebo definícia), ktorú je vhodné si zapamätať. Šikmé písmo vyznačuje doplnkovú 

informáciu, prípadne latinské názvoslovie.  Texty sú doplnené veľkým množstvom 

obrázkov, ktoré vám umožnia pochopiť a rýchlo si zapamätať učebnú látku. Každá 

kapitola obsahuje niekoľko praktických úloh s pripravenými protokolmi, ktoré 

vypracujete počas cvičenia.  

 Jednotlivé kapitoly skrípt vychádzajú priamo z otázok na ústnu skúšku, a teda 

štúdiom týchto textov sa čiastočne pripravujete už aj na ústnu skúšku.  Skriptá však 

neobsahujú všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť na úspešné zvládnutie 

predmetu lekárska biofyzika, preto odporúčame študovať z prednášok, ktoré sú 

dostupné online na stránke ústavu a samozrejme z odporúčanej literatúry.   

 Pevne veríme, že vás tieto texty od štúdia predmetu lekárska biofyzika 

neodradia a pomôžu vám pochopiť najdôležitejšie súvislosti o aplikácii fyziky 

v medicíne.  

 

                                        Kolektív autorov  

                           Ústavu lekárskej biofyziky 
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1 ZÁKLADY SPRACOVANIA DÁT, ŠTATISTIKA, TEÓRIA  MERANIA 

           
V každej ľudskej činnosti je nevyhnutná kvantifikácia. Vyjadrenie výsledkov či 

výstupov alebo informácie vo forme čísiel je najstručnejšie a najpresnejšie. V medicínskej 

praxi je taktiež veľké množstvo parametrov, ktoré sa vyjadrujú číslami (teplota, krvný tlak, 

koncentrácie látok v krvi - hemoglobín, hladina cukru atď., dávka lieku). Číselné hodnoty 

zisťujeme najčastejšie meraním. Aktuálne namerané hodnoty u pacienta spravidla 

porovnávame s normou, hodnotami alebo s intervalom, ktoré sú fyziologicky normálne.  

Meranie pozostáva z prípravy, vykonania merania a kontroly výsledkov. 

V príprave musí byť jasne stanovené čo sa ide merať a akým spôsobom, musia byť 

pripravené pomôcky, prístroje a chemikálie, prístroje musia byť správne okalibrované 

a musí byť zrejmé v akej forme sa výsledky vyjadria. Počas merania sa tieto postupy 

vykonajú, pričom sa kladie dôraz na zachovanie správnych postupov. Dôležitá je 

prítomnosť meraného objektu (napr. pacient). Ak je meranie vykonané na pacientovi, 

musíme najprv od neho získať tzv. informovaný súhlas. Musí tiež zachovať požadované 

podmienky, napr. meranie v kľude, či po záťaži, nalačno a pod. Kontrola výsledkov je 

veľmi rôznorodá. Od jednoduchého „zamyslenia sa“ či všetko prebehlo ako malo a či sú 

výsledky zmysluplné až po vykonanie kontrolných meraní alebo zložitých testov. 

Je dôležité vedieť posúdiť spoľahlivosť číselného údaja, výsledku. Všetky merania 

sú zaťažené chybami.  

 

Z pohľadu vzniku môžeme chyby rozdeliť na:  

 

 osobné - spôsobené experimentátorom (napr. nedokonalosťou zraku, či chybou 

vo výpočte atď.)  

 prístrojové - spôsobené prístrojmi a aparatúrou (elektrická nestabilita, 

nedokonalosť súčiastok, nepresná kalibrácia atď.)  

 metodické - vznikajúce použitím nesprávnej alebo nedokonalej metódy 

merania, prípadne zjednodušeným postupom (napr. pri vážení zanedbanie 

korekcie na vákuum). Pripomenieme, že v medicíne nastávajú situácie, kedy je 

dôležitejšia rýchlosť získania informácie než jej presnosť (posúdenie akútneho 

stavu zlyhávania životných funkcií a pod.) 

 

V dvoch prípadoch pracujeme so skupinou rovnakých výsledkov. Jednak pri 

opakovaných meraniach, kde overujeme či sme nespravili závažnú chybu (uvažujeme 

o chybách). Po druhé, pri meraniach rovnakého parametra na viacerých skúmaných 

objektoch, napr. keď zisťujeme fyziologické parametre. Vtedy nestačí odmerať parameter 

u jedného zdravého človeka (uvažujeme o odchýlkach), ale je potrebná veľká skupina 

(súbor) ľudí.  
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Podľa vlastností rozdielov (chýb alebo odchýlok) prítomných v súbore 

chyby (odchýlky) sú:  

 

 hrubé - evidentne nesprávne údaje (napr. hmotnosť pacienta 66 g, množstvo 

erytrocytov 4 miliardy v 1 l). Taký údaj zo súboru vyškrtneme (ojedinele, ak je 

to možné, napr. pri chybe v jednotkách, údaj opravíme).  

 systematické – chyby, ktoré sú nepresné („posunuté“) rovnakým spôsobom. 

Najčastejšie ich spôsobuje nesprávna kalibrácia prístrojov (váhy ukazujúce 

100g pri skutočnej hmotnosti 97 g). Takéto chyby nie je možné pri štatistickom 

spracovaní výsledkov odhaliť. Odhalíme ich kalibráciou a kontrolou 

prístrojov, meracích postupov alebo podmienok merania. Systematické 

chyby a odchýlky odstraňujeme zmenou experimentátora, meracieho postupu 

alebo prístrojov 

 náhodné – chyby, ktoré sú spôsobené početnými vplyvmi okolia 

(nedokonalosťou prístrojov a postupu, premenlivosťou podmienok, neexistuje 

matematicky dokonalé zariadenie), ale aj prirodzenými odchýlkami či 

variabilitou v prírode. Matematicky presná hodnota dĺžky stola neexistuje (na 

molekulovej úrovni sú hrany vždy „hrboľaté“, obr. 1.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1: Nerovnosti ostria noža 

Hmotnosť 

 

Hmotnosť človeka sa neustále mení. Jedinec spotrebúva a prijíma energiu, živiny, 

vylučuje, potí sa, dýcha a pod. Napr. ani množstvo buniek v tele nie je konštantné (neustále 

vznikajú a zanikajú apoptózou). Analogicky, prirodzená odlišnosť jedincov spôsobuje, že 

fyziologické údaje, ktoré sú z pravidla zisťované na veľkom počte zdravých ľudí, 

poskytujú interval hodnôt (napr. množstvo erytrocytov v krvi človeka u muža 4,3 až 5,3 u 

ženy 3,8 až 4,8 miliónov v mm
3 

(µl). Veľkosť náhodných chýb je aj mierou dosiahnuteľnej 

presnosti, ak je presnosť procesu merania taká vysoká, že detegujeme prirodzenú 

variabilitu. Hmotnosť je veličina opisujúca množstvo látky. Základnou jednotkou je kg. 

Inou veličinou vyjadrujúcou množstvo je látkové množstvo so základnou jednotkou mol. 1 

mol je 6,023 . 10
23

 častíc (objektov). Prepočítať hmotnosť a látkové množstvo je 

jednoduché cez parameter molová hmotnosť. Pre presné meranie hmotnosti je nevyhnutné 

počítať korekciu na vákuum, alebo meranie vykonať vo vákuu. 
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Meranie hmotnosti 

 

Úloha: 

1. Určite merané parametre u zvieraťa potrebné pre prípravu účinnej dávky anestetika. 

2. Pripravte roztok anestetika na injekčné podanie. 

 

Postup: 

Vyberte si zviera, ktorému chcete podať anestetikum. 

1. Z ponuky anestetík zvoľte najvhodnejšie a svoj výber 

odôvodnite. 

2. Vypočítajte dávku potrebnú na uspatie daného zvieraťa. 

3. Prakticky zrealizujte prípravu dávky anestetika. 

4. V závere odôvodnite zvolený postup a použitie 

laboratórnych pomôcok so zameraním na postup 

váženia, tento vysvetlite, definujte pojmy kalibrácia a 

nulovanie váh (obr. 1.2). 

 

 

  
                                                                                                                Obr. 1.2: Analytické váhy 

 

Tabuľka nameraných hodnôt: 
   

   

fyz. veličina hodnota jednotka 

Meraný parameter:       

 
Výpočet: 

          Záver:                   

                    

                    

                    

 

 Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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Objem 

 

Objem sa najčastejšie meria pri príprave roztokov danej koncentrácie. Meranie 

objemu je oveľa menej presné než meranie hmotnosti. Okrem toho, toto meranie 

významne ovplyvňuje teplotná rozťažnosť. Meranie objemu sa uskutočňuje v odmerných 

valcoch, bankách či iných odmerných nádobách, pipetami a pod. (obr. 1.3). Postup 

a presnosť je podmienená typom látky, jej množstvom (na meranie malého množstva 

nesmieme použiť veľkú nádobu a extrémne malé objemy nie je prakticky možné odmerať), 

teplotou atď. 

 

  
Obr. 1.3: Odmerné nádoby a pomôcky 

 

Koncentrácia 

 

Koncentrácia reprezentuje množstvo danej látky v množstve - objeme látky inej (v 

nosiči, najčastejšie voda). Najdôležitejšie koncentrácie sú hmotnostná koncentrácia 

a molárna koncentrácia. Hmotnostná koncentrácia vyjadruje koľko je danej látky 

v jednotkovom objeme zmesi. Napr. fyziologický roztok je 9g soli v 1 l roztoku – 

koncentrácia 9g / l. V tomto prípade (a v prípadoch nízkych koncentrácii a vody ako 

rozpúšťadla) je možné použiť percentuálne vyjadrenie – 0,9% roztok NaCl. Avšak, 

zloženie  0,9% roztoku je 0,9% NaCl  a 99,1% hmotnosti roztoku rozpúšťadla. Molárna 

koncentrácia predstavuje množstvo látky vyjadrené v moloch v jednotkovom objeme 

roztoku – napr. fyziologická koncentrácia 0,154 mol / l roztok NaCl (inak 154 mM = 154 

milimolov v 1 l). Tak ako látkové množstvo a hmotnosť aj hmotnostná a molárna 

koncentrácia je jednoznačne prepočítateľná s pomocou molárnej hmotnosti. 
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Meranie objemu 

 

Úloha: 

1.  Určite merané parametre potrebné na prípravu roztoku vami zvolenej látky 

a koncentrácie (použite vzorec pre výpočet koncentrácie roztoku). 

2.      Pripravte 13 ml tohto roztoku a odôvodnite postup a výpočty. 

 

Postup: 

1. Vypočítajte a odmerajte množstvo látky v tuhom 

skupenstve (prášok) potrebného na prípravu 13 ml 40% 

roztoku a definujte jednotky. 

2. Vypočítajte a odmerajte množstvo (objem) vody 

potrebného na prípravu 13 ml 40% roztoku a definujte 

jednotky. 

3. Pripravte roztok a odôvodnite použitie laboratórnych 

pomôcok, zvolený postup a vysvetlite postup merania 

objemu, definujte pojmy objemová rozťažnosť, dolný 

meniskus a paralaxná chyba (obr. 1.4). 

                                                                                                                            

              Obr. 1.4: Paralaxná chyba  

                                                                                                                                  pri meraní objemu 

Tabuľka nameraných hodnôt: 

   

   

fyz. veličina hodnota jednotka 

Množstvo tuhej látky:       

    Objem vody:       

 

 
Výpočet: 

          Záver: 

                    

 

 

 

 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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Meranie hustoty kosti priamou metódou 

Hustota resp. merná hmotnosť vyjadruje hmotnosť jednotkového objemu látky. 

Jednotky sú kg/m
3
, g/l atď. Jednotky hustoty sú také isté ako pri hmotnostnej koncentrácii. 

 

Úloha: 

1.  Určite mernú hmotnosť (hustotu) kosti. 

 

Postup: 

1.  Určite parametre potrebné pre priame meranie hustoty kosti a odôvodnite postup. 

2.  Vykonajte meranie a opíšte ho. 

3.  Vypočítajte hustotu (denzitu) kosti. 

4.  Vypočítanú hodnotu hustoty kosti porovnajte s hodnotou referenčnou. 

5. Odôvodnite použitie laboratórnych pomôcok a zhodnoťte zistené hodnoty (obr. 1.5). 

Pozn.: Za fyziologickú hodnotu hustoty kosti sa považuje interval 1700 - 2000 

kg/m
3
. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                           Obr. 1.5: Normálna a osteoporotická kosť 

 

 

Tabuľka nameraných hodnôt: fyz. veličina hodnota jednotka 

 

Kosť (1. parameter):       

  Kosť (2. parameter):       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet: 

 

 

 

 

 

 

Záver: 

                     Hustota kostí 

Normálna kosť               Osteoporóza 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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Meranie hustoty krvi kuprisulfátovou metódou 

 

Hustota krvi závisí od jej zloženia najmä počtu červených krviniek (erytrocytov) 

a obsahu bielkovín (albumíny, globulíny, fibrinogén) v krvnej plazme. Fyziologická 

hodnota je 1052 až 1062 kg/m
3
. Z dôvodu použitia minimálneho množstva krvi sa 

využívala na meranie hustoty krvi kuprisulfátová metóda (Phillips a van Slyke). Keďže 

CuSO4 koaguluje plazmatické bielkoviny na povrchu erytrocytov pri kontakte krvi 

s roztokom, vrstva na povrchu obalí kvapku a niekoľko sekúnd podrží jej objem 

nezmenený. V súlade s Archimedovým princípom teleso v kvapaline (obr. 1.6) klesne na 

dno pri jeho väčšej hustote, príp., vypláva na povrch pri jeho menšej hustote alebo sa 

vznáša v roztoku, ak má rovnakú hustotu ako kvapalina. 

 

Úloha: 

1.  Určite mernú hmotnosť žilovej (venóznej) krvi pomocou kuprisulfátovej metódy. 

 

Postup: 

1. Opíšte postup merania hustoty pomocou kuprisulfátovej metódy a odôvodnite jej 

použitie (fyzikálne zákony). 

2.  Do sady skúmaviek s roztokmi CuSO4 rozličnej koncentrácie a teda aj hustoty, 

kvapneme kvapku krvi. 

3.  Pozorujeme pohyb kvapky v roztoku počas 5-10 s. Merná hmotnosť roztoku, v 

ktorom sa kvapka krvi vznáša, zodpovedá mernej hmotnosti krvi. Hustotu tohto 

roztoku odmeriame v ďalšom s pomocou pyknometra. 

4. Ak sa kvapka nevznášala v žiadnom roztoku, budeme hodnotu odhadovať v intervale 

hustôt susedných roztokov, kde kvapka pomaly klesala a pomaly stúpala.  

5.  Porovnajte výsledok s fyziologickými hodnotami. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.6: Vznášajúci sa, plávajúci a ponorený objekt v kvapaline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet: 

 

 

 

Záver: 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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Meranie hustoty kvapaliny pyknometrom 

 

 Pyknometer (obr. 1.7) je sklenená nádobka so zabrúsenou 

zátkou, v ktorej je kapilára. Cez kapiláru pri zatvorení 

pyknometra pretečie prebytočná kvapalina. Keď túto z povrchu 

osušíme, pyknometer obsahuje presne definovaný objem. Zo 

znalosti objemu a hmotnosti látky (v pyknometri) vieme podľa 

definície určiť hustotu. Presnosť tejto metódy, z 

metodologického hľadiska priamej, je ovplyvnená nepresnosťou 

určovania objemu (napr. teplotná rozťažnosť, kalibrácia, 

zmáčanie povrchu nádoby). Presnejší je postup porovnávacou 

metódou. Vykonáme meranie hmotnosti aj s neznámou meranou 

kvapalinou, ako aj so známou kvapalinou - obvykle vodou 

(dochádza tak aj ku kalibrácii pyknometra)                                              Obr. 1.7: Pyknometer 

                                                                                

Úloha: 

1. Určite mernú hmotnosť neznámej tekutiny. 
 

Postup: 

1.  Odvážte prázdny suchý pyknometer. 

2.  Odvážte pyknometer s meranou kvapalinou. Vypočítajte hmotnosť roztoku. 

3.  Odvážte pyknometer s referenčnou kvapalinou (voda). Vypočítajte hmotnosť vody. 

 

4.   Určite hustotu roztoku podľa:

 

 

 

 Pozn.: Pozor, hustota vody pri teplote inej ako 4 °C nie je presne 1 kg/l. 

  

Tabuľka nameraných hodnôt: 

   Skúmavka s neznámym roztokom                           CuSO4 č.   

 

   

              fyz. veličina hodnota jednotka 

Teplota v miestnosti:                                                          T=     

    
    

Hmotnosť prázdneho pyknometra: m0=     

    
    

Hmotnosť pyknometra s CuSO4: mk=     

    
    

Hmotnosť pyknometra s H2O: mv=     

    
    

Hmotnosť roztoku CuSO4: mCuSO4=     

    
    

Hmotnosť H2O: 

 

mH2O=     

    
    

Merná hmotnosť destilovanej vody:                            ρH2O=     

     
  

Merná hmotnosť roztoku CuSO4: ρCuSo4=     

  

 

 

 

ρCuSO4 = 𝜌H2O
mCuSO4

m𝐻2𝑂
 

Výpočet: 

 

 

Záver: 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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P  pravdepodobnosť

 - 3x  + 3x

( početnosť )

  aritm.
priemer x

P max

2

meraná veličina x

( napr. dĺžka )

 

 

P max

Základné štatistické spracovanie 

 
Pri prezentácii výsledkov zvyčajne neuvádzame celý súbor parciálnych výsledkov a 

chýb. Namiesto toho počítame najpravdepodobnejší výsledok a niektorý z parametrov 

charakterizujúcich rozptyl nameraných hodnôt (napr. štatistickú chybu merania).  

 

Rozloženie náhodných veličín a teda aj náhodných chýb (odchýlok) je: 

 

 symetrické - je rovnako pravdepodobné, že konkrétna hodnota bude väčšia 

príp.  menšia než stredná optimálna hodnota 

 sústredené - jednotlivé hodnoty sú obvykle blízko optimálnej hodnoty (menšie 

chyby sú oveľa pravdepodobnejšie) 

 má maximum – najpravdepodobnejšiu  hodnotu  

 

Krivka rozloženia alebo pravdepodobnosti náhodnej veličiny (obr. 1.8) je dôležitá 

pre vytvorenie si predstavy o usporiadaní náhodnej veličiny na číselnej (časovej) osi. 

Symetrické rozloženie jednotlivých nameraných hodnôt sa nazýva normálne alebo 

Gaussovo rozdelenie (obr. 1.9). Má jediné maximum v polohe najpravdepodobnejšej 

hodnoty, ktorou je v súbore opakovaných meraní ich aritmetický priemer. Namiesto 

celého súboru meraní prezentujeme výsledky opakovaní nemusí byť aritmetický priemer 

ani raz skutočne presne nameraný).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.8: Početnosť nameraných hodnôt v malom súbore n 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.9: Gaussovo rozdelenie. P max – maximálna pravdepodobnosť,± σ – SD (stredná kvadratická 

chyba jednotlivého merania-smerodajná odchýlka) ±  S.E.(stredná chyba aritmetického priemeru)  
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aritmetický priemer x = ( x1 + x2 + ... + xn ) / n = (  xi )i = 1 až n / n      

 

x1 až xn - výsledky jednotlivých meraní (hodnôt) 

n - počet meraní  

 

Ako kvalitne (presne) bolo meranie, a teda ako dobre je zistený aritmetický priemer, 

vyjadrí štatistická chyba (odchýlka). Pri normálnom rozdelení nameraná hodnota leží v 

intervale x + 3SD až x – 3SD s pravdepodobnosťou 99,7% (2).  

 

𝑆𝐷 = √
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1          (2) 

 

𝑆𝐸 = √
1

𝑛(𝑛−1)
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1          (3) 

 

Rozdiel aritmetického priemeru a konkrétnej nameranej hodnoty (x - xi) považujeme 

za chybu jednotlivého merania. Štatistickou chybou je napr. hodnota SD (smerodajná 

odchýlka z angl. standard deviation), ktorá sa nazýva stredná kvadratická chyba 

z výberového rozptylu. Pre aritmetický priemer uvažujeme analogickú hodnotou SE 

(standard error) strednú kvadratickú chybu aritmetického priemeru (3). Vypočítaný 

aritmetický priemer je v intervale x + 3SE až x – 3SE s pravdepodobnosťou 99,7%, resp. v 

intervale x + SE až x - SE s pravdepodobnosťou asi 67%.  Základné spracovanie výsledkov 

teda pozostáva z vypočítania aritmetického priemeru a štatistickej chyby merania. Pri 

prezentácii výsledkov píšeme výsledok v tvare priemer  štatistická chyba priemeru: x  

SE jednotky. Aj priemer aj chyba v tomto zápise sú v jednotkách meranej veličiny (cm, 

kg, Pa, ...). Jedná sa o chybu absolútnu (reálny interval rozptylu hodnôt v reálnych 

jednotkách). Chyba relatívna je pomerom chyby napr. SE k nameranej hodnote t.j. k 

priemeru a najčastejšie je vyjadrená v %. Výsledok píšeme v tvare priemer  relatívna 

chyba: x jednotky   100 SE / x %.   

 

 Výhodou použitia aritmetického priemeru je využitie maximálnej dostupnej 

informácie o súbore, v prípade šikmých rozložení s častými vychýlenými (extrémnymi 

hodnotami) je však správnejšie použiť mieru polohy – medián.  

 

 medián – prostredná hodnota súboru zoradeného podľa veľkosti. Ak je počet 

hodnôt súboru n nepárny, potom je medián tá hodnota, ktorá má poradové 

číslo (n +1)/ 2,  (napr. pre súbor: 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9 je medián = 6). Ak je n 

párne tak medián je hodnota s poradovým číslom n/2 a n/2 +1 (napr. pre 

súbor: 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 je medián = 6,5). 

 modus – najčastejšie sa vyskytujúca hodnota v súbore (napr. pre súbor: 1, 3, 3, 

6, 7, 8, 9 je modus = 3) 
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Keď je potrebné porovnať niekoľko meraných hodnôt, napr. parametre dychovej 

frekvencie, srdcovej frekvencie, tlaku krvi a pod. v kontrolných podmienkach a po 

nejakom zásahu (napr. podaní lieku, po anestézii, po námahe atď.) je nutné každý súbor 

spracovať a získať priemery a SE. To či zistená zmena (rozdiel aritmetických priemerov) 

sledovaného parametra bola spôsobená indukovaným zásahom zisťujeme štatistickými 

testami. Pre porovnanie dvoch aritmetických priemerov je vhodný t - test (Studentov test). 

Výsledok výpočtu t - testu charakterizuje veľkosť „prekrytia“ Gaussových kriviek 

normálnych rozdelení pre porovnávané priemery. Ak je pravdepodobnosť zmeny menšia 

než zvolená hranica (obvykle 5%), považujeme zmenu za štatisticky signifikantnú 

(významnú), teda spôsobenú našim zásahom. Je zvykom, že v praktickej medicíne ako aj 

vo výskume sledujeme väčšie množstvo parametrov, či už na viacerých jedincoch alebo 

zmeny v čase, príp. ešte pri rozličných podmienkach a zásahoch. Štatistické spracovanie 

medicínskych štúdií ako aj experimentov je preto oveľa náročnejšie. Používajú sa rôzne 

postupy, štatistické testy, metódy numerického aj grafického počítačového spracovania.  

Pre zhodnotenie a správne využitie výsledkov je podstatná správna interpretácia 

získaných hodnôt. Interpretáciu, t.j. ako výsledkom rozumieť a čo z nich vyplýva, nemôže 

stanoviť nijaký stroj ani na to neexistujú univerzálne postupy.  

 

 

 

 

Úloha: 

1.  Vypočítajte aritmetický priemer SD a SE, určite medián a modus v súbore hodnôt 

(použite niektorú z veličín: dĺžka prsta, obvod hrudníka, tepová frekvencia a pod.). 
 

Postup: 

1.  Odmerajte zvolený parameter u vybraných študentov (muži alebo ženy). 

2.  Vypočítajte priemer (1), určite modus a medián. 

3.  Vypočítajte SD a SE podľa (2) a (3). 

4.  Zapíšte výsledok vo forme absolútnej aj relatívnej chyby. 

 

Tabuľka nameraných hodnôt: 
fyz. veličina hodnota jednotka 

 

Študent 1:       

  Študent 2:       

 

Študent 3:       

 

Študent 4:       

 

Študent 5:       

 

  

Štatistické spracovanie dát 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 

Výpočet: 

 

 

 

Záver: 

 

 

 

 

 

 

 

                      Hodnotenie:_________  Podpis vyučujúceho: _______________ 

                      Hodnotenie:_________  Podpis vyučujúceho: _______________ 

                      Hodnotenie:_________  Podpis vyučujúceho: _______________ 

                      Hodnotenie:_________  Podpis vyučujúceho: _______________ 
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2 BIOFYZIKA BUNKY 

 

Zloženie a funkcia bunkovej membrány  

 
Bunka je otvorený a dynamický systém, ktorý intenzívne komunikuje 

s okolitým prostredím prostredníctvom výmeny látok a energie. Táto komunikácia sa 

uskutočňuje na úrovni cytoplazmatickej membrány (obr. 2.1), ktorá oddeľuje bunku od 

extracelulárneho prostredia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1: Model bunkovej membrány; A – molekula fosfolipidu, A1 – polárna hydrofilná hlavička, A2 – 

nepolárne hydrofóbne reťazce, B – glykolipid (reťazce uhľohydrátu pripojené na fosfolipid), C – 

glykoproteín (reťazce uhľohydrátu pripojené na proteín), D – glykokalyx, E – cholesterol, F – periférny 

proteín, G – integrálny proteín, H-I – hrúbka membrány 7 nm 

 

 

Štruktúra bunkovej membrány: 

 

 hrúbka cca 7 nm, dvojvrtsva fosfolipidov s cholesterolom- molekuly 

fosfolipidov majú tyčinkovitý tvar a skladajú sa z polárnej hydrofilnej hlavičky 

(s + elektrickým nábojom) a z dvoch nepolárnych hydrofóbnych reťazcov 

mastných kyselín, cholesterol má funkciu „lepidla“ 

 zabudované proteíny - periférne proteíny sa nachádzajú na vonkajšej strane 

membrány, plnia funkciu enzýmov, dajú sa ľahko od membrány odlúčiť, 
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integrálne proteíny prestupujú celú membránu, sú zabudované do dvojvrstvy 

fosfolipidov, tvoria iónové kanály  

 

Cytoplazmatická membrána predstavuje dôležitú súčasť bunky z hľadiska jej 

základných biologických a fyziologických  funkcií.   

 

Funkcia bunkovej membrány: 

 

 oddeľovacia funkcia – oddeľuje  vnútro bunky od okolitého prostredia 

bunkový transport – výmena látok a energie medzi vnútorným a vonkajším 

prostredím 

 polopriepustnosť (selektívne permeabilná) 

 je elektricky polarizovaná – vnútro bunky je voči vonkajšku nabité záporne, 

 ochranná funkcia, zabezpečuje tvar bunky, dráždivosť, imunitu, 

komunikáciu medzi bunkami, rozmnožovanie 

 

Pasívne transportné mechanizmy 
  

 Transport látok cez bunkovú membránu sa môže uskutočňovať viacerými 

mechanizmami. Podľa energetickej potreby rozdeľujeme transport látok na pasívny 

a aktívny. V bunkách sa obidva spôsoby transportu látok vyskytujú vo viacerých formách. 

Pasívny transport – transport látok v smere koncentračného gradientu bez 

spotreby energie vo forme ATP: 

 

 filtrácia 

 jednoduchá difúzia 

 uľahčená difúzia 

 difúzia cez bielkovinové kanály 

 osmóza 

 

Filtrácia 

  

Oddeľovanie nerozpustných tuhých látok od kvapalín alebo plynov cez filtračnú 

vrstvu (napr. biologickú membránu) na základe rozdielnej veľkosti častíc, elektrického 

náboja alebo typu. Transport na základe tlakového gradientu -hydrostatického tlaku 

(obr. 2.2). 
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hydrostatický 

tlak 

filtračná vrstva 

koncentrát 

filtrát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.2: Schéma filtrácie 

 

 

Filtrácia závisí od: 

 

 veľkosti častíc (mikrofiltrácia, ultrafiltrácia, nanofiltrácia) 

 od veľkosti a počtu pórov vo filtračnej vrstve 

 od povrchového náboja na filtračnej vrstve 

 

Jednoduchá difúzia 

 

 Samovoľný pohyb častíc alebo látok v smere koncentračného gradientu, bez väzby 

na bielkoviny membrány a bez spotreby ATP (obr. 2.3). Jednoduchou difúziou prenikajú 

bunkovou membránou látky rozpustné v tukoch (hormóny, etanol, glycerol a urea), 

neutrálne molekuly plynov O2 a CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3: Schéma jednoduchej difúzie 

 

Priebeh difúzie opisuje 1. Fickov zákon, podľa ktorého je hustota difúzneho toku J 

priamo úmerná koncentračnému gradientu difundujúcej látky dc/dx a veľkosti plochy S. 

Konštanta D predstavuje difúzny koeficient (m
2
.s

-1
), ktorý vyjadruje množstvo 

transportovanej látky v rôznych rozpúšťadlách za sekundu (napr. 1.10
-9

 pre 

nízkomolekulové látky a  1.10
-12

 pre makromolekuly). Difúzny koeficient je závislý od 

teploty – s rastúcou teplotou sa difúzia zrýchľuje.  Matematicky túto závislosť vyjadruje 

diferenciálna rovnica: 

 

makromolekula  

 

mikromolekula  
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𝐉 = −𝐃. 𝐒
𝐝𝐜

𝐝𝐱
 

 

Pozn.: Záporné znamienko upravuje rovnicu do kladného tvaru, keďže koncentračný 

gradient dc/dx je záporná veličina (koncentrácia látky klesá v smere osy x). 

 

Difúzia závisí od: 

 

 viskozity rozpúšťadla a veľkosti častíc rozpustenej látky 

 teploty (čím vyššia teplota roztoku, tým je rýchlejší difúzny tok) 

 veľkosti difúznej plochy S (plocha cez ktorú sa uskutočňuje difúzia) 

 koncentrácie  

 vzdialenosti (so zväčšujúcou sa vzdialenosťou klesá difúzny tok) 

 

Difúzia bielkovinovým kanálom 

 

 Transport väčších látok cez biologickú membránu je zabezpečovaný prostredníctvom 

bielkovinových kanálov. Bielkovinové kanály sú selektívne priepustné a môžu sa otvárať 

alebo zatvárať elektricky alebo chemicky (vrátkovanie). Niektoré kanály sú otvorené 

trvalo, iné sa otvárajú a zatvárajú  v závislosti od funkčného stavu bunky.  

Selektívna priepustnosť (permeabilita), znamená, že bielkovinovým kanálom 

môžu prechádzať len určité ióny alebo molekuly. Selektívna priepustnosť kanála závisí od 

jeho veľkosti, tvaru alebo od elektrického náboja viazaného na jeho povrchu (obr. 2.4).   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4: Schéma selektívnej priepustnosti membrány na základe rôzneho tvaru 

 

Vrátkovanie (gating) 

 

Mechanizmus otvárania alebo zatvárania kanálov, ktorý súvisí s konformačnými 

zmenami bielkovinovej molekuly tvoriacej kanál. Kanály sa môžu aktivovať chemicky 

(ligand gating) alebo elektricky (voltage gating).  

Ligandové (chemické) vrátkovanie (obr. 2.5) je založené na naviazaní určitého 

ligandu (neurotransmiteru) na bielkovinový kanál, čim dôjde k zmene jeho konformácie 
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(otvorenie resp. zatvorenie kanála). Napr. kyselina glutámová ako ligand v CNS otvára 

kanály pre ióny sodíka a draslíka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.5: Schéma ligandového vrátkovania 

 

Pri elektrickom vrátkovaní (obr. 2.6) dochádza ku zmene konformácie 

bielkovinovej molekuly následkom zmeny elektrického napätia na membráne. Napríklad 

pri depolarizácií membrány sa uzavretý sodíkový kanál otvorí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6: Schéma elektrického vrátkovania 

 

Uľahčená difúzia 

 

Umožňuje transport takých látok cez membrány, ktoré by sa cez ňu jednoduchou 

difúziou nedostali, alebo len veľmi obmedzene. Uľahčená difúzia cez membrány je 

sprostredkovaná väzbou prechádzajúcich molekúl s bielkovinovými prenášačmi, ktoré sú 

tvorené špecificky štruktúrovanými integrálnymi bielkovinami (obr. 2.7). 

 

Uľahčená difúzia predstavuje: 

 

 pasívny transport 

 prebieha v smere koncentračného gradientu 

 selektívny transport 

Receptor Ligand (neurotransmiter) 

Napäťový kanál 

(uzavretý) 

Napäťový kanál 

(otvorený) 
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Obr. 2.7: Schéma uľahčenej difúzie prostredníctvom bielkovinového prenášača 

 

Jednoduchá a uľahčená difúzia sa odlišujú tým, že rýchlosť pri jednoduchej difúzii sa 

zvyšuje priamo úmerne s koncentráciou látky, pričom rýchlosť uľahčenej difúzie sa 

zvyšuje s koncentráciou látky len po určitú hraničnú rýchlosť (v závislosti od počtu 

bielkovinových prenášačov). Uľahčená difúzia tvorí významnú súčasť transportu glukózy 

a aminokyselín (napr. v čreve). 

 

Osmóza a osmotický tlak 

 

Osmóza je pasívny transportný mechanizmus, ktorý vzniká na rozhraní roztoku 

a rozpúšťadla (alebo dvoch roztokov rozdielnej koncentrácie), ktoré sú oddelené 

polopriepustnou membránou. Prejavuje sa ako samovoľný prenos molekúl rozpúšťadla cez 

polopriepustnú membránu z miesta s nižším osmotickým tlakom π1 (s nižšou koncentráciou 

rozpustených látok) do miesta s vyšším osmotickým tlakom π2 (s vyššou koncentráciou 

rozpustených látok) (obr. 2.8).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 2.8: Schematické znázornenie osmózy. ◦ – molekuly vody, ● – molekuly rozpustenej látky. 

Molekuly vody sa pohybujú z miesta nižšej do miesta vyššej koncentrácie rozpustenej látky, objem roztoku 

na pravej strane sa zväčšuje 

 

Prenikaním rozpúšťadla (napr. vody) do roztoku, v ňom vzniká pretlak (osmotický 

tlak). Osmotický tlak π môžeme definovať ako pretlak, ktorý by musel pôsobiť na roztok 

oddelený od rozpúšťadla polopriepustnou membránou, aby sa hladiny vyrovnali (aby sa 

zabránilo osmóze).  

Veľkosť osmotického tlaku je daná van`Hoffovým zákonom:  

 

𝛑 = 𝐑 . 𝐓. 𝐜. 𝐢 

 

Polopriepustná 

membrána Tlak 

Prechod 

rozpúšťadla 
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kde R je plynová konštanta, T termodynamická teplota v kelvinoch, c molárna 

koncentrácia rozpustenej látky a i je van`Hoffov disociačný faktor, ktorý udáva počet 

iónov vzniknutých pri disociácii solí. 

 

Z van`Hoffovho zákona vyplýva, že osmotická aktivita látok (veľkosť 

osmotického tlaku), ktoré v roztoku disociujú (elektrolyty), je väčšia ako u látok, ktorých 

molekuly nedisociujú (neelektrolyty), pri rovnakej látkovej koncentrácii. Veľkosť 

osmotického tlaku závisí najmä na koncentrácii rozpustenej látky a teploty roztoku.  

Osmolarita označuje molárnu koncentráciu všetkých osmoticky aktívnych častíc 

roztoku. Osmolalita vyjadruje koncentráciu osmoticky účinných látok rozpustených v 1 kg 

rozpúšťadla. Porovnanie osmolality roztoku s krvnou plazmou sa nazýva tonicita. 

Roztoky s rovnakou osmolalitou ako krvná plazma označujeme ako izotonické, 

roztoky s vyššou osmolalitou sú hypertonické, roztoky s nižšou osmolalitou sú 

hypotonické. Osmotickému tlaku telových tekutín (krvi) zodpovedá napr. roztok 

s koncentráciou 0,154 mol.l
-1

 NaCl, ktorý sa nazýva fyziologický roztok.  

Fyziologický roztok (9 g NaCl v 1000 ml destilovanej vody) je izotonický roztok, 

ktorý neobsahuje žiadne iné ióny ako napr. K
+
 a Ca

2+
. 

Použite: Fyziologický roztok je nosná látka pre parenterálne podávanie liekov – 

infúzia, zavodnenie organizmu, oplachovanie rán atď. 

 

Osmotické javy v bunke 

 

Zmeny osmotického tlaku vyvolávajú objemové zmeny bunky. Živý organizmus si 

však dokáže udržiavať celkovú osmotickú rovnováhu pomocou osmoregulačných 

mechanizmov. Erytrocyty udržiavajú svoj charakteristický tvar len v izotonických 

roztokoch, v ktorých erytrocyty nehemolyzujú. Hemolýzou sa porušuje integrita 

erytrocytov, v dôsledku čoho hemoglobín vystupuje z buniek a krv sa z nepriehľadnej 

suspenzie zmení na číry červený roztok. 

 V prostredí s nižším osmotickým tlakom ako má krvná plazma (hypotonický roztok) 

erytrocyty v dôsledku osmózy prijímajú vodu, zväčšujú svoj objem a hemolyzujú až pri 

určitom stupni hypotónie roztoku v dôsledku porušenia povrchovej membrány. 

V hypertonickom roztoku erytrocyty strácajú vodu – scvrkávajú sa, ich membrána sa 

poruší čo má za následok vyplavenie hemoglobínu (obr. 2.9 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.9: Schematické znázornenie transportu vody pri rôznych koncentráciách okolitých roztokov 
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Osmotická rezistencia erytrocytov 

 

Odolnosť červených krviniek – osmotickú rezistenciu proti hypotonickému roztoku, 

zisťujeme pomocou sady hypotonický roztokov NaCl. Nie všetky erytrocyty v zdravej krvi 

sú rovnako odolné proti osmotickým zmenám prostredia. Niektoré hemolyzujú už pri malej 

odchýlke od izotonického prostredia (najmenej odolné – minimálne rezistentné, napr. 

s poškodenou membránou, staré erytrocyty alebo patologické). Iné sú schopné prežiť bez 

hemolýzy aj silne hypotonické prostredie (najviac odolné - maximálne rezistentné). 

Rozdiel koncentrácie, v ktorej nastala hemolýza minimálne rezistentných erytrocytov 

a koncentrácie kde nastala hemolýza už aj maximálne rezistentných erytrocytov, sa nazýva 

osmotická rezistentná šírka. Minimálne rezistentné erytrocyty v zdravej krvi začínajú 

hemolyzovať pri koncentrácií NaCl 75 – 68 mmol.l
-1

 (0,44 – 0,40 % NaCl) – hodnota 

minimálnej osmotickej rezistencie.  Všetky erytrocyty hemolyzujú pri koncentráciách NaCl 

58 – 51 mmol.l
-1

 (0,34 – 0,30 % NaCl) – hodnota maximálnej osmotickej rezistencie. 

Minimálna osmotická rezistencia mínus maximálna osmotická rezistencia – osmotická 

rezistenčná šírka (napr. 75 – 58 = 17 mmol.l
-1 

NaCl; 0,1 % NaCl). 

 

 

Úloha:         

1. Určite hodnotu minimálnej a maximálnej osmotickej rezistencie erytrocytov z krvnej  

vzorky a vypočítajte osmotickú rezistentnú šírku.   

2. Do obrázka vyznačte koncentráciu NaCl v % a v mmol/l pre minimálnu a 

maximálnu osmotickú rezistenciu. Červenou ceruzkou zakreslite sediment 

erytrocytov a hemolýzu. 

3. Získané hodnoty porovnajte s fyziologickou normou a pomocou tabuľky určite o aký 

model ochorenia krvi sa môže jednať.  

 

 Postup:         

1. Študenti sa rozdelia do 4 pracovných skupín, každá skupina dostane stojan so  

skúmavkami.         

2. Vizuálne odhadnite, pri ktorej prvej koncentrácii roztoku NaCl je prítomný sediment 

a roztok nad sedimentom je slabo zafarbený - minimálna osmotická rezistencia. 

Pozorovanie zakreslite.         

3. Vizuálne odhadnite, pri ktorej prvej koncentrácii roztoku NaCl nie je prítomný 

sediment a roztok nad sedimentom je silno zafarbený - maximálna osmotická 

rezistencia. Pozorovanie zakreslite.        

4. Namerané hodnoty (v % aj mmol/l) zapíšte do tabuľky.     

5. Vypočítajte osmotickú rezistentnú šírku (MIN. - MAX) a hodnotu zapíšte do 

 tabuľky. 

6. Namerané hodnoty v závere porovnajte s hodnotami niektorých ochorení krvi 

(príloha) a rozhodnite o aký model ochorenia sa jedná.    
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Laboratórne podmienky merania: 

Teplota v miestnosti:       t =   

 

Tabuľka nameraných hodnôt:  
                                                                           hodnota    jednotka      hodnota      jednotka 

Minimálna osmotická rezistencia:         

 

   

  
  Maximálna osmotická rezistencia:         

   
 

 
 

Osmotická rezistenčná šírka:       

 
        

              
  

Záver: 

 

 

 

 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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3 VLASTNOSTI KVAPALÍN 

  

Viskozita  

 

Viskozita je prejav vnútorného trenia v kvapalinách v dôsledku existencie kohéznych 

síl, ktoré bránia vzájomnému pohybu častíc prostredia (príčina rozdielnej tekutosti 

kvapalín). 

Pri prúdení kvapaliny sa nepohybujú všetky molekuly rovnakou rýchlosťou. Medzi 

nerovnako sa pohybujúcimi vrstvami molekúl vzniká v dôsledku vzájomného pôsobenia 

molekúl trecia sila F.  

 

 

 

Kde S je styčná dotyková plocha v m
2
, Δv je rozdiel rýchlosti prúdnic v m.s

-1
 a r je 

vzdialenosť v m. Táto pozdĺžna trecia sila je priamo úmerná veľkosti styčnej plochy S, 

rozdielu rýchlostí prúdnic Δv, dynamickej viskozite η a nepriamo úmerná vzdialenosti 

prúdnic r.  

 Dynamická viskozita η predstavuje pozdĺžnu silu pôsobiacu na 1 m
2
 (F/S), ktorá 

vzniká medzi vrstvami kvapaliny pri kolmom gradiente rýchlosti Δv/r. Jednotkou 

dynamickej viskozity je Pa.s (N.s.m
-2

). 

 Dynamická viskozita všetkých látok závisí od teploty. So zvyšovaním teploty vody 

jej viskozita klesá oveľa rýchlejšie v porovnaní s hustotou (pri 25 °C je takmer polovičná 

oproti viskozite pri 0 °C). V prípade newtonovských kvapalín (voda, pravé roztoky a iné) 

je viskozita konštantná vzhľadom na rýchlosť prúdenia. Pri nenewtonovských 

kvapalinách (nepravé roztoky, koloidy, suspenzie, emulzie, krv) viskozita závisí od 

rýchlosti prúdenia kvapaliny.  

 

Napr. Viskozita krvi ovplyvňuje aj mieru práce, ktorú musí srdce vynaložiť aby 

prepumpovalo krv do celého tela. Pri vysokej viskozite krvi dochádza k zvýšenému treniu 

medzi krvou a stenou cievy. Viskozita krvi je ovplyvnená viacerými faktormi ako napr. 

teplota, hustota, zloženie, rýchlosť prúdenia. Pri teplote 37,5 °C je viskozita krvi od 3 – 3,6 

mPa.s a so zvyšujúcou sa teplotou klesá a naopak (pokles 1°C spôsobí zvýšenie viskozity 

krvi o 2%). So zmenšujúcim sa priemerom cievy, v dôsledku nižšej rýchlosti prúdenia, 

viskozita krvi klesá.  

 

Metódy merania viskozity kvapalín 

 

 rotačné viskozimetre – merajú priamo silu, ktorou meraná kvapalina brzdí 

rotačný pohyb 

η
r

Δv
SF 
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1 2 3

Z

Z

1

2

 vibračné viskozimetre - do meranej kvapaliny je ponorený zdroj vibrácií 

(rezonátor). Vibrácie, ktoré sa šíria meranou kvapalinou v reálnom čase sú 

zachytávané externým senzorom. Čas šírenia vibrácií v kvapaline závisí od jej 

viskozity 

 telieskové viskozimetre – viskozita sa určuje z voľného pádu telieska 

(najčastejšie guľového tvaru) medzi značkami v nádobe v meranej kvapaline. 

V medicíne je analógiou takéhoto merania určovanie sedimentácie krvi 

metódou Fahraus-Westergreen (FW)  

 prietokové (kapilárne) viskozimetre – viskozita meranej kvapaliny sa určuje 

z  času, za ktorý kvapalina pretečie medzi dvoma značkami. Kapilárne 

viskozimetre využívajú platnosť Poiseuillovho - Hagenovho zákona,  podľa 

ktorého je prietokový objem kvapaliny V priamo úmerný štvrtej mocnine 

polomeru trubice r a tlakovému gradientu Δp a nepriamo úmerný viskozite 

kvapaliny η a dĺžke l trubice (obr. 3.1).  

𝐕 =
𝚷 . 𝐫𝟒. 𝐩 

𝟖 . 𝛈 . 𝐥
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1: Schematické znázornenie merania viskozity kvapalín rôznymi metódami; a) rotačný viskozimeter,           

b) vibračný viskozimeter, c) telieskový viskozimeter  d) prietokový Ubelohdeov viskozimeter 

Rotor 

Kužeľ 

Kvapalina 

    Rezonátor 

Komora naplnená 
kvapalinou 

Padajúce 
teliesko 

Z 1 

Z 2 

Meraná 
kvapalina 

a) b) 

c) d) 
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 Prúdenie kvapalín 

 

Prúdenie kvapaliny – laminárne (usporiadané) alebo turbulentné (vírivé a chaotické) 

závisí od priemeru trubice d, na strednej rýchlosti prúdenia v a od jej fyzikálnych vlastností 

ako hustota ρ a viskozita . Bezrozmerná veličina vyjadrujúca fyzikálnu charakteristiku 

prúdenia sa nazýva Reynoldsovo číslo:  

 

 

 

 

 

Reynoldsovo číslo Re – vyjadruje pomer medzi zotrvačnosťou kvapaliny a jej 

viskozitou. Reynoldsovo číslo predstavuje vhodný parameter pre stanovenie či je prúdenie 

kvapaliny laminárne alebo turbulentné (obr. 3.2). Čím je Reynoldsovo číslo vyššie, tím 

je nižší  vplyv trecích síl častíc tekutiny na celkový odpor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 3.3: Schematické znázornenie základných charakteristík laminárneho a turbulentného prúdenia 

 

 laminárne prúdenie – Re < 2000, pomalé prúdenie, vysoká viskozita 

kvapaliny, prúdnice sú organizované v paralelných vrstvách (vrstvy sa 

nemiešajú), parabolický profil prúdenia (najvyššia rýchlosť prúdenia je 

v strede, najnižšia po okrajoch). Napr. krvinky prúdia v strede cievy, bielkoviny 

pri stene cievy.  

 turbulentné prúdenie – Re > 4000, rýchle prúdenie, nízka viskozita a 

dominantná zotrvačnosť kvapaliny, prúdnice sú nepravidelne usporiadané a 

navzájom sa miešajú, plochý profil prúdenia. Vznik turbulentného prúdenia 

v krvnom obehu sa prejavuje vznikom zvuku ako srdcová ozva, príp. šelest, 

ktorý je možné počuť uchom alebo fonendoskopom. 

Príklady hodnôt Re: pre tok krvi v mozgu Re ≈ 1×10
2
, v aorte Re ≈ 1×10

3
, plávajúci 

človek Re ≈ 4×10
6
, veľká loď (napr. RMS Queen Elizabeth 2) Re ≈ 5×10

9
. 

  

η
ρv

eR
d
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Meranie viskozity neznámej kvapaliny 

Úloha:         

1. Vypočítajte dynamickú viskozitu neznámej kvapaliny.      

2. V závere porovnajte viskozitu neznámej kvapaliny s viskozitou destilovanej vody. 

 Pomôcky: Ubelohdeov viskozimeter, neznámy roztok, destilovaná voda, stopky 

    

 Postup:        

1. Cez trubicu 1 viskozimetra (obr. 3.4) naplníme rezervoár 2 neznámou kvapalinou 

tak, že hladina kvapaliny bude siahať medzi rysky C a D. 

2. Trubicu 3 uzavrieme prstom a balónikom na trubici 4 nasajeme kvapalinu tak, že 

najprv vytlačíme z balónika vzduch (balónik držíme stlačený), palcom uzavrieme 

otvor na balóniku, balónik pomaly uvoľňujeme, až kým kvapalinu nenasajeme do 

rezervoára 5. 

3. Balónik uvoľníme, otvoríme jeho otvor a potom uvoľníme trubicu 3. 

4. Stopkami zmeriame čas t, za ktorý stečie neznáma kvapalina medzi ryskami A a B. 

5. Viskozimeter vypláchneme vodou a meranie opakujeme pre destilovanú vodu.  

6. Dosadením hodnôt do vzorca vypočítame viskozitu napätie neznámej kvapaliny. 

7. V závere porovnajte hodnotu viskozity neznámej kvapaliny s viskozitou destilovanej 

vody. Vysvetlite získané výsledky.     

                                             

Pre viskozitu neznámej kvapaliny platí: 

 

𝛈 = 𝛈𝟎

𝛒 𝒕

𝝆𝟎𝒕𝟎
 

 

 

 
 

Laboratórne podmienky merania: 

teplota v miestnosti:       t =   

Tabuľka nameraných hodnôt:                       

Hustota  destilovanej vody                        ρ0 =     

Viskozita destilovanej vody                      η0 =       

Čas stekania destilovanej vody                  t0 =     

Hustota  neznámej kvapaliny                     ρ =     

Čas stekania neznámej kvapaliny               t =     

 

 

 

 

   η0  - viskozita destilovanej vody  

 ρ0 - hustota destilovanej vody   

 t0  - čas stekania destilovanej vody 

 ρ  - hustota neznámej kvapaliny    

 t - čas stekania neznámej kvapaliny   

Výpočet: 

 

 

Záver: 

 

Obr. 3.4: Ubelohdeov 

viskozimeter 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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Povrchové napätie 
 

Existencia fázového rozhrania (napr. kvapalina - plyn) a jeho mechanických 

vlastností podmieňuje fungovanie biofyzikálne významných javov ako povrchové napätie, 

kapilárne javy a iné.  

Molekuly kvapaliny na seba pôsobia príťažlivými (kohéznymi) silami, ktoré sa 

snažia zmenšiť povrch kvapaliny na minimum (obr. 3.5). Veľkosť týchto síl závisí od typu 

molekúl pričom pôsobia len na veľmi malú vzdialenosť. V dôsledku nesymetrického 

pôsobenia týchto síl na fázovom rozhraní vznikajú povrchové javy. Napríklad v úzkej 

vrstve pri povrchu kvapaliny je oveľa väčšia koncentrácia molekúl ako v plyne. Výsledné 

silové pôsobenie smeruje do kvapaliny – povrchové napätie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5: Schematické znázornenie príťažlivých síl, pôsobiacich medzi molekulami vody 

 

Povrchové napätie σ (sigma) je definované ako sila F pôsobiaca rovnobežne 

s povrchom kvapaliny kolmo na jednotku dĺžky l :  

 

     

[N.m
-1

] 

 

 

Rovnako môžeme povrchové napätie definovať ako plošnú hustotu povrchovej 

energie: 

[J.m
-2

 = N.m
-1

] 

 

l

F


S

E
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kde E je energia, ktorá by sa uvoľnila, ak by sa daný povrch kvapaliny S zmenšil na nulu. 

Povrchové napätie je látková konštanta závislá od teploty – so zvyšujúcou sa teplotou 

povrchové napätie klesá, čo je prejavom slabnutia kohéznych síl v kvapaline.   

 V mieste kde sa fázové rozhranie medzi kvapalinou a plynom stretáva s pevným 

povrchom (stena nádoby alebo trubice), bude správanie kvapaliny závisieť na vzájomnom 

pomere kohéznych a adhéznych (priľnavých) síl.  

Kohézne sily predstavujú príťažlivé sily pôsobiace medzi molekulami jedného typu 

napr. voda-voda. Adhézne sily predstavujú príťažlivé sily pôsobiace medzi molekulami 

rôznych látok napr. voda – sklo.  

 

 ak sú adhézne sily väčšie ako kohézne, kvapalina zmáča povrch nádoby 

(napr. voda). V kapiláre bude kvapalina stúpať – kapilárna elevácia (obr. 

3.6a) 

 ak sú kohézne sily väčšie ako adhézne, kvapalina nezmáča povrch nádoby 

(napr. ortuť). V kapiláre bude kvapalina klesať – kapilárna depresia (obr. 

3.6b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.6: a) kapilárna elevácia , b) kapilárna depresia 

 

Je známe, že  povrchové napätie sa snaží zmenšiť povrch kvapaliny na minimum. 

Táto sila sa prejavuje najmä vtedy, keď je povrch kvapaliny zakrivený. Vplyvom 

zakrivenia a snahy síl povrchového napätia dosiahnuť minimálny povrch kvapaliny sa vo 

vnútri kvapaliny zvýši tlak. Tlak vzduchu v guľatej bubline/kvapke opisuje Laplaceov 

zákon: 

 

 

  

 

 

kde Δp je tlak v bubline, σ  je povrchové napätie a r je polomer krivosti kvapaliny 

(veľkosť bubliny). 

a) 
b) 

r
p

2
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h  (h  
0
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Metódy merania povrchového napätia 

 

 metóda kapilárnej elevácie – do kvapaliny v širšej nádobe ponoríme v zvislej 

polohe úzku rúrku s kruhovým prierezom (kapiláru). Kvapalina, ktorá zmáča 

steny kapiláry  vystúpi do výšky h nad úroveň hladiny kvapaliny v širšej 

nádobe – kapilárna elevácia (obr. 3.7). Tiaž kvapaliny v kapiláre nad (pod 

hladinou) v nádobe je držaná silou povrchového napätia pôsobiacou po obvode 

kapiláry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.7: Metóda kapilárnej elevácie na určenie povrchového napätia 

 

Pre povrchové napätie potom platí:                                                       

 

𝐟 =
𝐫 𝐡 𝛒 𝒈

𝟐
 

 

 

 

 stalagnometrom (metóda váženia kvapiek) (obr. 3.8) – povrchové napätie 

neznámej kvapaliny sa určí porovnávacou metódou. Odvážime hmotnosť 

určitého počtu kvapiek neznámej a známej kvapaliny (destilovaná voda) 

a dosadením do vzorca vypočítame povrchové napätie neznámej kvapaliny 

 stalagnometrom (počítanie kvapiek) – zo stalagnometra kvapka odpadne 

práve vtedy, keď jej tiaž prekoná silu povrchového napätia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.8: Stalagnometer – metóda váženia kvapiek   

   r  - vnútorný polomer kapiláry   

 ρ - hustota kvapaliny 

 h - výška and hladinou v nádobe   

 g - gravitačné zrýchlenie    
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Z  

Z
2
 

Z
1
 

Meranie povrchového napätia neznámej kvapaliny 

Úloha:         

1. Zmerajte povrchové napätie neznámej kvapaliny pomocou stalagnometra.  

2. Vysvetlite závislosť počtu kvapiek od povrchového napätia kvapaliny.  

Pomôcky: stalagnometer, neznáma kvapalina, destilovaná voda 

    

Postup:         

1. Stalagnometer (obr. 3.9) naplníme neznámou kvapalinou tak, že najprv vytlačíme z 

balónika vzduch (balónik držíme stlačený), palcom uzavrieme otvor na balóniku, 

koncovú časť stalagnometra ponoríme do neznámej kvapaliny a balónik pomaly 

uvoľňujeme, až kým kvapalinu nenasajeme nad linku Z1.      

2. Balónik (otvor) uvoľníme, koncovú časť stalagnometra vytiahneme z kvapaliny. 

Odčítame počet kvapiek n, ktorými odkvapká objem neznámej kvapaliny medzi 

značkami Z1 a Z2. 

3. Stalagnometer dobre vypláchneme a opakujeme rovnaký postup  pre referenčnú 

kvapalinu (destilovaná voda), odčítame počet kvapiek n0.     

4. Dosadením hodnôt do vzorca vypočítame povrchové napätie neznámej kvapaliny.  

5. V závere porovnajte hodnotu povrchové napätia neznámej kvapaliny s povrchovým 

napätím destilovanej vody.  

   

Pre povrchové napätie neznámej kvapaliny platí: 

 

𝐟 =
𝒇𝟎𝒏𝟎 𝛒

𝛒𝟎𝒏
 

  

 

 

Laboratórne podmienky merania: 

 

   

    

 

 

 

 

Aktívne transportné mechanizmy 
 

 

teplota v miestnosti:        t =   

Tabuľka nameraných hodnôt: 

   

    

hodnota jednotka 

Hustota  destilovanej vody                                 ρ0 =     

Povrchové napätie destilovanej vody                 f0 =       

Počet kvapiek destilovanej vody                       n0 =                    

Hustota  neznámej kvapaliny                              ρ =   

Počet kvapiek neznámej kvapaliny                     n =                    

 

  
    

  

   f0  - povrchové napätie destilovanej vody 

 n0 - počet kvapiek destilovanej vody  

 ρ0 - hustota destilovanej vody 

 n  - počet kvapiek neznámej kvapaliny   

 ρ - hustota neznámej kvapaliny    

   
 

                                    

Výpočet: 

 

 

Záver: 

 

Obr. 3.9: 

Stalagnometer 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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Aktívne transportné mechanizmy 

 

Aktívny transport - transport látok proti smeru koncentračného gradientu       

(proti elektrochemickému gradientu), spotrebúva sa energia (hydrolýza ATP): 

 

 primárny transport (obr. 3.10) 

 sekundárny transport (obr. 3.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.10: Schéma primárneho a sekundárneho transportu 

 

Primárny transport  

 

Energia získaná hydrolýzou ATP je priamo (primárne) použitá k transportu iónov. 

Pre sodné a draselné ióny sa aktívny transport uskutočňuje prostredníctvom sodíkovo-

draslíkovej pumpy (obr. 3.11). Sodíkovo-draslíková pumpa je v podobe enzýmového 

komplexu (Na
+
-K

+
 ATP-áza) uložená v bunkovej membráne a potrebnú energiu získava 

štiepením ATP. Rozštiepením jedného mólu ATP na ADP a voľný fosfát sa uvoľní energia 

o veľkosti 33,5 kJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.11: Schéma sodíkovo-draslíkovej pumpy (môže prenášať  draslíkové a sodíkové ióny v rôznych 

pomeroch napr. 3:1, 1:2, 2:3) 
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Iné typy iónových púmp 

 

Protónová pumpa (H
+
, K

+
-ATPáza )- umožňuje tvorbu kyseliny chlorovodíkovej 

(HCl) sliznicou žalúdku, je tiež typom antiportovej  pumpy.  Umožňuje  ATP- transport 

katiónov  H
+
  z  parietálnych buniek  žalúdočnej sliznice  (do lúmenu žalúdka ) výmenou 

za ióny  K
+
, ktoré vstupujú do bunky.  

Kalciová pumpa (Ca
2+

-ATPáza) - nachádza sa v endoplazmatickom retikule (ER) a 

v  plazmatickej  membráne  svalov a v čreve. Umožňuje  ATP-  transport iónov Ca
2+

 z 

cytozolu, do ER a mimo bunku.  

 

Sekundárny transport 

 

Predstavuje prenášačový systém, ktorý je sám pasívny, ale je spojený s iným energiu 

vyžadujúcim systémom (kotransporty). Energia nutná k transportu je získaná z energie 

koncentračného gradientu inej látky. Koncentračný gradient tejto druhej látky je obvykle 

vytvorený pomocou primárneho aktívneho transportu a difúzia tejto látky  cez bunkovú 

membránu poháňa sekundárny aktívny transport prvej látky.  

 

 uniport – transport jednej látky jedným smerom 

 symport - spriahnutý transport súčasne dvoch látok rovnakým smerom napr. 

glukóza aktívne transportovaná z moču spolu so sodíkovými iónmi 

 antiport - spriahnutý transport súčasne dvoch látok opačným smerom (obr. 

3.12) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.12: Schéma transportných proteínov (rýchlosť transportu cca 10
2
 – 10

4
 molekúl/s) 

 

Iné typy aktívnych transportov 

 

 exocytóza – proces vylučovania väčších častíc z bunky prostredníctvom 

vezikúl (napr. vylučovanie neurotransmiteru v chemickej synapse) 

 endocytóza – proces prijímania väčších častíc do bunky prostredníctvom 

vnorenia častice do bunkovej membrány, ktorá ju obalí a vo forme transportnej 

vezikuly dopraví do bunky (napr. fagocytóza bielych krviniek) 
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4 ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI BUNIEK  

 

Akčný potenciál, podráždenie a vzruch  

 
Nervové a svalové tkanivo môže na podnet reagovať podráždením. Podráždenie 

predstavuje zmenu membránového potenciálu (potenciálový rozdiel vnútri bunky voči 

vonkajšku bunky) buniek. Depolarizácia (obr. 4.1) je zvýšenie membránového potenciálu 

(zníženie polarity bunkovej membrány) t.j. membránový potenciál je menej negatívny 

(intracelulárne) než ten kľudový. Hyperpolarizácia (obr. 4.1) je zníženie 

membránového potenciálu (zvýšenie polarity membrány) čiže membránového potenciál je 

negatívnejší než kľudový. Na dráždivých membránach (senzorické, dendritické 

a somatické, postsynaptické membrány) sú depolarizácie a hyperpolarizácie postupné, ich 

veľkosť závisí od stimulov, ktoré ich vyvolali. Tieto elektrické zmeny sa šíria tokom iónov 

do a z okolia s dekrementom a bez udržiavania odoznievajú do niekoľkých desiatok ms 

(obr. 4.2). Vzrušivé membrány (vlákna nervov a svalov) reagujú na dostatočný 

(nadprahový) podnet akčným potenciálom – vzruchom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1:  Kľudový membránový potenciál neurónu je -70 mV. Hodnoty vyššie (menej negatívne 

intracelulárne) predstavujú depolarizáciu (nižšiu polaritu) membrány, hodnoty nižšie (viac negatívne 

intracelulárne) reprezentujú hyperpolarizáciu (vyššiu polaritu) membrány. Lokálna (postupná) depolarizácia 

alebo hyperpolarizácia je stupňovitá (nie skok), jej veľkosť závisí od sily podnetu a teda množstva 

otvorených (zatvorených) iónových kanálov (zmena permeability membrány) a trvá niekoľko  ms. 

Vzruch (akčný potenciál) je forma odpovede (signálu, impulzu), ktorou sa v 

organizme informácia šíri na veľkú vzdialenosť (po nervových alebo svalových vláknach). 

Akčný potenciál je veľmi rýchla, silná depolarizácia okamžite nasledovaná 

repolarizáciou a následnou hyperpolarizáciou (obr. 4.3A). Akčný potenciál sa spustí 

dosiahnutím prahovej hodnoty membránového potenciálu – prahová depolarizácia. Pri 

tomto membránovom potenciáli sa otvoria napätím riadené rýchle sodíkové kanály (obr. 
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4.3B). Ich krátkotrvajúce otvorenie extrémne zvýši priepustnosť membrány pre ióny 

Na
+
, v danom mieste membrány dochádza k vtoku iónov sodíka do vnútra (obr. 4.3B) 

a membránový potenciál v danom mieste membrány dosiahne až pozitívne hodnoty 

(transpolarizácia). Akčný potenciál môže vzniknúť len na membránach, ktoré obsahujú 

tieto napätím riadené sodíkové kanály. Ich aktivácia a otvorenie trvá len zlomok ms, 

následne tieto kanály prechádzajú do uzavretého a inaktívneho stavu (trvajúceho niekoľko 

ms) – nie je možné ich nijako otvoriť. Uzavretie sodíkových kanálov, difúzia iónov do 

okolia a otvorenie draslíkových napätím riadených kanálov (aktivujú sa veľmi nízkym až 

opačným membránovým potenciálom) vedie k prudkému návratu polarizácie membrány 

v mieste prebiehajúceho akčného potenciálu – repolarizácia (obr. 4.3A). Priebeh prudkej 

depolarizácie a repolarizácie sa nazýva hrot (spike) a trvá obvykle menej než 1 ms. 

Niekoľko ms po hrote dochádza v dôsledku otvorených draslíkových kanálov k následnej 

hyperpolarizácii. Bez ďalšieho stimulu sa potom tieto kanály uzavrú a membránový 

potenciál sa vráti na kľudovú hodnotu (obr. 4.3A).  

Akčný potenciál predstavuje odpoveď VŠETKO alebo NIČ, inak povedané 

ÁNO alebo NIE, resp. digitálne vyjadrené 1 alebo 0 (kompletný akčný potenciál alebo 

žiadny - ak sa dosiahne prahová úroveň, prebehne celý akčný potenciál). 

 

 

Obr. 4.2: Veľkosť excitačného postsynaptického potenciálu (lokálnej depolarizácie na post-

synaptickej membráne – EPSP) a excitačného postsynaptického prúdu (EPSC) sa so vzdialenosťou od miesta 

vzniku (synapsy) zmenšuje (počítačová simulácia). 

 

V čase, keď sú sodíkové kanály otvorené alebo inaktivované, nie je možné ich 

otvoriť a teda vyvolať ďalší akčný potenciál – bunka je v absolútnej refraktérnej fáze. 

V čase, keď sa sodíkové kanály začnú zotavovať až po skončenie následnej 

hyporpolarizácie, je možné vyvolať ďalší akčný potenciál len podnetom silnejším než pri 

kľudovom membránovom potenciáli – relatívna refraktérna fáza. Je nutné prekonať 

vyšší potenciálový rozdiel k dosiahnutiu spúšťacej úrovne, t.j. prahu pre otvorenie 

sodíkových kanálov (obr. 4.3A). 

 

Hodnotu membránového potenciálu opisuje Goldmanova rovnica. Tá okrem 

konštánt (R, T, F) obsahuje koncentrácie difúzibilných iónov (tých čo prechádzajú cez 
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membránu) – Na
+
, K

+
, Cl

-
 (pri aktivácii vápnikových kanálov by tam pribudol člen pre 

Ca
2+

 atď.) a koeficienty ich permeabilít (PNa
+
, PK

+
, PCl

- 
- priepustnosti cez membránu). 

Membránový potenciál je v každom okamihu a danom mieste membrány daný 

koncentračnými gradientami (koncentráciami intra- a extra-celulárne) týchto 

„významných“ (difúzibilných) iónov a ich priepustnosťami.  

Zmeny membránového potenciálu sa môžu uskutočniť:  

 zmenami koncentrácií - primárne nefyziologické  

 zmenami priepustnosti membrány - fyziologické  

Goldmanova rovnica pre ióny, ktoré sa najvýznamnejšie podieľajú na tvorbe 

pokojového membránového potenciálu: 

𝐄 =
𝐑𝐓

𝐅
𝐥𝐧

𝐏𝐍𝐚+ [𝐍𝐚𝐞
+] + 𝐏𝐊+ [𝐊𝐞

+] + 𝐏𝐂𝐥− [𝐂𝐥𝐢
−]

𝐏𝐍𝐚+ [𝐍𝐚𝐢
+] + 𝐏𝐊+ [𝐊𝐢

+] + 𝐏𝐂𝐥− [𝐂𝐥𝐞
−]

 

 kde: E – membránový potenciál, R – univerzálna plynová konštanta,                              

T – termodynamická teplota teplota, F – Faradayova konštanta, P – priepustnosti pre dané 

ióny (Na
+
, K

+
, Cl

-
), [ ] – koncentrácie iónov (e – extracelulárne, i – intracelulárne) 

 

Obr. 4.3A: Priebeh akčného potenciálu. 1) pokojový membránový potenciál (– 70 mV)  - akčný 

potenciál sa spustí adekvátne silným podnetom – prahová depolarizácia (- 55mV), 2) uzavreté sodíkové 

kanály (+ 30 mV), 3) otvorené draslíkové kanály, 4) postupná repolarizácia, 5) hyperpolazitácia (- 90 mV), 

6) postupný návrat ku kľudovému membránovému potenciálu 

 

 

A 
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Obr. 4.3B: Akčný potenciál sa spustí len ak sa dosiahne prahová hodnota pre otvorenie sodíkových 

napätím riadených kanálov (cca -50 mV). Priebeh otvorenia napätím riadených Na kanálov a K kanálov 

(množstvo a trvanie otvorených kanálov) zodpovedá zmenám priepustnosti membrány pre Na (PNa) a K (PK) 

 

Zmeny priepustnosti membrány sa dejú otváraním a zatváraním kanálov 

v membráne na základe rôznych podnetov (vonkajšími podnetmi, neurotransmitermi – 

ligandami, zmenami membránového potenciálu). Podnety môžu byť elektrické, chemické 

(napr. neurotransmitery), senzorické (generátorový potenciál) alebo synaptické (post-

synaptické potenciály). 

 

Nervový systém 

 

Nervový systém sa skladá z nervových buniek vrátane ich vlákien a prepojení. 

Vykonáva 3 základné  funkcie: reguláciu, koordináciu a integráciu. Regulácia 

predstavuje udržiavanie a riadenie funkcií organizmu a ich prispôsobovanie okamžitým 

potrebám a nárokom. Koordinácia zabezpečuje harmonickú súčinnosť orgánov a 

orgánových systémov. Integrácia vyjadruje skutočnosť, že sa organizmus správa ako 

celok.  

Neurón alebo nervová bunka (obr. 4.4) má 3 základné funkčné časti. Soma (telo 

bunky) obsahuje DNA, zabezpečuje metabolizmus bunky a je to miesto integrácie 

(sumácie) lokálnych zmien membránového potenciálu. V some sa produkujú 

neurotransmitery. Dendrity (krátke výbežky) prijímajú vzruchy cez synaptické spojenia. 

Neurit – axón (dlhý výbežok) vedie vzruch akčný potenciál smerom od tela neurónu 

k synapsám s cieľovými bunkami. Medzi telom a axónom je iniciačný segment (axónový 

hrbolček) - miesto vzniku akčného potenciálu. 

 

 

B 
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Obr. 4.4: Schéma neurónu 

 Aby sa informácia, ktorú nesie akčný potenciál dostala na vzdialené miesto, musí 

byť akčný potenciál vedený po vlákne (nervu alebo svalu). Akčný potenciál sa po vláknach 

vedie kontinuálne (nemyelinizované nervové vlákno aj sval) alebo saltatórne 

(myelinizované nervové vlákno).  

 Kontinuálne vedenie akčného potenciálu znamená, že sa akčný potenciál postupne 

vytvorí na každom mieste (segmente) vlákna (obr. 4.5). Deje sa tak mechanizmom 

lokálnych elektrických prúdov. Akčný potenciál v danom mieste membrány vyvolá tok 

iónov do a z okolia (intracelulárne: záporné ióny smerujú k miestu hrotu akčného 

potenciálu, kde je v danom okamihu kladný náboj, extracelulárne: kladné ióny smerujú 

k miestu akčného potenciálu, kde je záporný náboj, opačne nabité ióny putujú opačne). 

Toto spôsobí depolarizáciu membrány v blízkosti miesta akčného potenciálu. Keď sa na 

vedľajšom mieste dosiahne prahová úroveň otvoria sa sodíkové kanály a spustí sa akčný 

potenciál aj v danom mieste. Tak pokračuje aktivácia a akčný potenciál postupuje po 

celom vlákne (obr. 4.5). Inaktivácia sodíkových kanálov (a teda absolútna refraktérna fáza) 

spôsobí, že sa v každom aktívnom bode (segmente) nespúšťa zároveň akčný potenciál 

idúci opačným (antidrómnym) smerom. 

 Saltatórne vedenie akčného potenciálu sa deje na myelinizovaných nervových 

vláknach. Keďže, myelín izoluje membránu a neumožňuje ani elektrické zmeny ani tok 

iónov v danom mieste, membránové zmeny sa dejú len v Ranvierových zárezoch (medzi 

segmentami myelínového obalu). Akčný potenciál prebiehajúci v jednom záreze vyvolá 

tok iónov a elektrické zmeny podobne ako pri kontinuálnom vedení akčného potenciálu, tie 

sa ale uplatnia až v nasledujúcom záreze (obr. 4.6). Akčný potenciál sa tak aktivuje až tam 

a celý úsek pod myelínom (až cca 1 mm) sa vynechá. Rýchlosť šírenia akčného potenciálu 

sa tým zvýši z cca 1 m/s až na 120 m/s. 
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Obr. 4.5: Vedenie akčného potenciálu (AP) nemyelinizovaným nervovým vláknom. Lokálne 

elektrické prúdy depolarizujú vedľajší úsek nervového vlákna, po ktorom sa vedie AP. V rozsahu niekoľkých 

mm (alebo v danom mieste počas niekoľkých ms) dochádza k depolarizácii membrány (lokálnymi prúdmi 

z vedľajšieho miesta, kde už je AP), dosiahnutiu prahu, otvoreniu sodíkových kanálov (fialová časť) 

a prudkej depolarizácii až transpolarizácii. Nasleduje uzavretie sodíkových kanálov, otvorenie draslíkových 

kanálov a repolarizácia (pravá polovica zelenej časti). Depolarizácia a repolarizácia pri AP predstavujú hrot 

(spike). Hyperpolarizácia je dôsledkom stále otvorených draslíkových kanálov (ľavá polovica zelenej časti).  
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 A  B C 

 

Obr. 4.6. Saltatórne vedenie vzruchu. Akčný potenciál (AP) v Ranvierovom záreze A (pozitívny 

elektrický náboj intracelulárne v danom mieste) vedie k vzniku elektrických prúdov (tok kladných nábojov 

z miesta AP k nasledujúcemu zárezu intracelulárne Na
+
, extracelulárne opačne) a depolarizácii membrány 

v nasledujúcom záreze B s vznikom AP v ňom. Zárez C je na dolnom obrázku neaktívny, v čase 1,1 ms na 

hornom obrázku v ňom začína depolarizácia. 
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Synaptický prenos a sumácia postsynaptických potenciálov 

 
 Miesto odovzdania informácie z neurónu na neurón, z neurónu na svalové vlákno 

alebo z neurónu na bunky žliaz sa nazýva synapsa.  

 Synapsie sa delia podľa spôsobu prenosu informácie na: 

 

 elektrické – obojsmerné, rýchle, priame spojenie dvoch neurónov, (u cicavcov 

sa takmer nevyskytujú) 

 chemické – jednosmerné, pomalé, medzi neurónmi je štrbina, cez ktorú 

neuróny komunikujú prostredníctvom tzv. neuroprenášačov  (chemických 

molekúl) 

 elektricko-chemické (zmiešané) – kombinácia elektrickej a chemickej 

informácie na jednej synapse (najmä u nižších stavovcov) 

 

Podľa efektu: 

 

 excitačné - zvyšujú pravdepodobnosť generovania impulzu      

postsynaptickým neurónom (neurotransmitery: napr. glutamát a acetylcholín) 

 inhibičné – znižujú pravdepodobnosť generovania impulzu      

postsynaptickým neurónom (neurotransmitery: napr. GABA a glycín) 

 

 Synapsa sa skladá z presynaptickej membrány, synaptickej štrbiny 

a postsynaptickej membrány (obr. 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.7: Schematické znázornenie chemickej synapsy: 

A) presynaptická časť s presynaptickou membránou, 

B) postsynaptická časť s postsynaptickou membránou,  

1) mitochondria,  

2) vezikula s neurotransmiterom,  

3) autoreceptory (tlmia uvoľnovanie neurotransmitera) 

4) synaptická štrbina,  

5) receptory na postsynaptickej membráne,  

6) napäťovo riadené Ca
2+

 kanály,  

7) fúzia vezikuly s presynaptickou mebránou,  

8) spätný transport neurotransmitera  
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Synaptické zakončenie obsahuje vezikuly s neuromediátorom a mebrána 

zakončenia aj napätím riadené a otvárané Ca
2+

 kanály. Keď akčný potenciál dosiahne 

synaptické zakončenie, otvorí Ca
2+

 kanály a Ca
2+ 

sa dostane do intracelulárneho priestoru. 

Prítomnosť Ca
2+ 

v bunke aktivuje kontraktilné proteíny stenín a neurín, ktoré pritiahnu 

vezikuly s neuromediátorom k presynaptickej membráne. Vezikula sa spojí 

s presynaptickou mebránou (fúzia) a exocytózou sa neurotransmiter uvoľní do 

synaptickej štrbiny (obr. 4.7 a 4.8). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.8: Uvoľnenie neuromediátora a jeho interakcia na postsynaptickej membráne 

 

Molekuly mediátora (neurotransmitera) difundujú k postsynaptickej membráne 

(vzdialenosť desiatok nm prekonajú za menej ako ms). Na postsynaptickej membráne, 

ktorej časť priamo pod zakončením sa nazýva subsynaptická membrána, interagujú 

molekuly mediátora s receptormi (obr. 4.8). Obvykle sú tieto receptory súčasťou 

molekulou riadených iónových kanálov. Ich otvorením sa dostáva viac iónov daného 

typu (podľa typu kanálov) do intracelulárneho priestoru postsynaptickej bunky. V prípade 

uzavretia sa iónových kanálov dochádza k zníženému prenikaniu daných iónov. 

Výsledným efektom je zmena membránového potenciálu v časti bunky okolo synapsy 

(zmeny sú vyjadriteľné Goldmanovou rovnicou). Napr. pri otvorení ligandom riadených 

Na
+
 kanálov dôjde k depolarizácii (podobne ako pri akčnom potenciáli, kde však fungujú 

napätím riadené Na
+
 kanály). 

Zmena membránového potenciálu, depolarizácia alebo hyperpolarizácia 

postsynaptickej membrány v dôsledku synaptického prenosu sa nazýva postsynaptický 

potenciál - PSP. Pri depolarizácii hovoríme o excitačnom postsynaptickom potenciáli – 

EPSP (excitačná synapsa), pri hyperpolarizácii o inhibičnom postsynaptickom 

potenciáli – IPSP (inhibičná synapsa) (obr. 4.9). Postsynaptický potenciál je lokálnou 

elektrickou zmenou, šíri sa do okolia s dekrementom, t.j. jeho veľkosť klesá so 

vzdialenosťou aj časom (obr. 4.2 a 4.10).  

Ak molekuly neurotransmitera interagujú s receptormi, ktoré fungujú ako iónové 

kanály, dochádza k zmene prenikania iónov cez membránu - ionotropické receptory. 

 Ak molekuly neurotransmitera interagujú s receptorovou bielkovinou na vonkajšej 

strane postsynaptickej membrány, ktorá aktivuje G-proteín na vnútornej strane 

postsynaptickej membrány ide o metabotropické receptory.  
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Obr. 4.9: EPSP a IPSP a časová sumácia EPSP. Aby bol neurón aktivovaný (vytváral akčný 

potenciál) je nutné dosiahnuť prahovú úroveň v oblasti axónového hrbolčeka. Na to je potrebných niekoľko 

EPSP 

 

Sumácia PSP predstavuje skutočnosť, že výsledný efekt v danom mieste 

membrány je súčtom efektov (elektrických zmien) z jednotlivých synaptických prenosov 

(v danom mieste a v danom čase). Napr. vznik akčného potenciálu na postsynaptickom 

neuróne je podmienený dosiahnutím prahovej hodnoty membránového potenciálu na 

axónovom hrbolčeku (iniciálnom segmente) (obr. 4.9 a 4.10).  

 

Sumácia postsynaptických potenciálov môže byť: 

 

 časová – prekrytie a sčítanie PSP, ktoré pochádzajú z tej istej synapsy 

a nasledujú rýchlo za sebou (obr. 4.9 a 4.10) 

 priestorová - prekrytie a sčítanie PSP z rôznych synáps (obr. 4.10 a 4.11) 

 

Synapsa zabezpečuje v organizme jednosmerný prenos vzruchu (z presynaptickej 

časti na časť postsynaptickú). Prenos vzruchu prostredníctvom mediátora vyžaduje určitý 

čas (tzv. synaptické zdržanie cca 0,5 ms). 

 

Komplexný proces excitácie a inhibície postsynaptickej bunky synaptickými 

vstupmi sa nazýva integrácia (obr. 4.10). Ak sa udržuje konštantný nadprahový potenciál 

(v mieste hrbolčeka), neurón generuje impulzy akčné potenciály s určitou frekvenciou. 
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Obr. 4.10: Sumácia PSP na axónovom hrbolčeku postsynaptického neurónu a vznik AP. Aby bol 

neurón aktivovaný (vytváral AP) je nutné dosiahnuť prahovú úroveň v oblasti axónového hrbolčeka. Na to je 

potrebných niekoľko EPSP. Ak tieto pochádzajú z rozličných synáps a vznikli približne v rovnakom čase 

hovoríme o priestorovej sumácii PSP. 

 
 

Obr. 4.11: Priestorová (A) a časová (B) sumácia PSP na axónovom hrbolčeku postsynaptického 

neurónu a vznik AP pri dosiahnutí prahovej úrovne MP 

 



Obr. 4.12. Závislosť svalovej kontrakcie motorickej jednotky od frekvencie akčných potenciálov.
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Nervové vlákno, ktoré je funkčne spojené s efektorom (sval, žľaza) nazývame 
motoneurón. Pri svalovej bunke (vlákne kostrového svalu) je AP veľmi podobný tomu na 
nervovom vlákne. Rozdiel v synaptickom prenose z motoneurónu na sval, v porovnaní 
s prenosom medzi neurónmi, je v tom, že excitačným mediátorom je acetylcholín, 
receptormi na svalovej bunke sú nikotínové acetylcholínové receptory a jednotlivý PSP 
na takejto synapse vždy dosiahne prahovú úroveň a spustí akčný potenciál na svalovej 
bunke. Synapsa medzi motoneurónom a svalovým vláknom sa nazýva nervovo-
svalová platnička a EPSP, ktorý v nej vzniká je tzv. platničkový potenciál.  

Svalové vlákno kostrového svalu je inervované len jedným príslušným 
motoneurónom. Všetky svalové vlákna inervované daným motoneurónom sa nazývajú 
motorická jednotka. Keďže aktivácia svalovej bunky pochádza len z jedného 
motoneurónu, sumácia aktivácie a aktivity (kontrakcie) je vždy časová (obr. 4.12). 
 Zvýšenie kontrakcie danej svalovej bunky sa dosiahne len zvýšením frekvencie 
akčných potenciálov, ktoré na nej iniciuje motoneurón. Jednotlivý akčný potenciál na 
svalovej bunke (motorickej jednotke, keďže všetky príslušné vlákna budú aktivované) 
vyvolá jednotlivé svalové trhnutie (obr. 4.12). Keď sa trhnutia prekrývajú (trvanie 
trhnutia je oveľa dlhšie ako trvanie akčného potenciálu) dochádza postupne so zvyšujúcou 
sa frekvenciou akčných potenciálov k časovej sumácii, príp. až k vlnitému tetanu 
a hladkému tetanu (tetanickej kontrakcii) (obr. 4.12). Vtedy je sila vyvinutá svalovým 
vláknom najväčšia. Celková sila svalu sa kontroluje a zvyšuje aj zapájaním ďalších 
motorických jednotiek (ďalších motoneurónov a nimi inervovaných svalových vlákien). 
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Vyhodnotenie elektroneurogramu a elektromyogramu 

 

 Elektroneurogram (ENG) je záznam elektrickej aktivity nervu. 

Elektromyogram (EMG) je záznam elektrickej aktivity svalu. Ak sú v zázname jasne 

viditeľné jednotlivé akčné potenciály rovnakej amplitúdy, ktoré pochádzajú od jedného 

neurónu, nazývame tento záznam jednotková aktivita. Ak sú akčné potenciály v zázname 

mnohopočetné s úzkou amplitúdou, výrazne sa prekrývajú a neumožňujú jednoduchú 

identifikáciu nazývame tento záznam multipotenciál.  

 Zo záznamu jednotkovej aktivity je možné merať intervaly medzi jednotlivými 

akčnými potenciálmi a frekvenciu výbojov. Priemernú frekvenciu výbojov určíme 

spočítaním počtu hrotov (n) za jednotku času (T) alebo spočítaním počtu hrotov v salve a 

vydelením trvaním aktivity:  

f (priemer) = n / T [Hz] 

 Maximálna frekvencia výbojov sa vypočíta ako prevrátená hodnota najkratšieho 

medzi-hrotového intervalu: 

  

f (max.) = 1 / T (min. medzi-hrotový interval) [Hz] 

 

 V zázname multipotenciálu vieme jednoducho vyhodnotiť trvanie aktivity (salvy) a 

po spracovaní signálu aj jeho relatívne intenzity (pomerné hodnoty aktivácie nervu alebo 

svalu voči referenčnej aktivácii, napr. aktivácia pri kýchaní voči pokojnému dýchaniu).  

 Elektromyografia (EMG) kostrového svalu 

 

 EMG zaznamenáva elektrické prejavy svalu. Táto metóda používa zriadenie – 

elektromyograf (obr. 4.13), ktorý vytvorí EMG záznam. Elektrickú aktivitu svalov je 

možné zaznamenávať pomocou vpichových elektród alebo z povrchu kože pomocou 

povrchových elektród. Povrchové elektródy sa umiestnia nad sval, ktorého aktivitu ideme 

snímať (napr. biceps, obr. 4.14). Výsledná aktivita je multipotenciálom, ktorý je tvorený 

početnými výbojmi motorických jednotiek pri kontrakcii svalu. 

 

 

 

 

 

 

           Obr. 4.13: Elektromyograf                                 Obr. 4.14: Umiestnenie EMG elektród 
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Výpočet frekvencie akčných potenciálov 

  

 Úloha:         

1. Zmerajte priemernú a maximálnu frekvenciu výbojov v zázname jednotkovej 

 aktivity respiračného neurónu, motorickej jednotky alebo aktivity hladkej  svaloviny 

 žlčníka za rôznych podmienok. 

2. Zmerajte trvanie multipotenciálovej aktivity nervu alebo svalu. 

 Pomôcky: záznamy ENG a EMG, pravítko. 

  

 Postup:        

1.  Spočítame akčné potenciály (hroty) v zázname jednotkovej neurónovej aktivity. 

2.  Pomocou kalibrácie na zázname odmeriame trvanie aktivity od prvého po posledný 

hrot. Vypočítame priemernú a maximálnu frekvenciu. 

3.  Pomocou kalibrácie na zázname odmeriame trvanie multipotenciálovej aktivity. 

 

 

 

 

 

 

  

Výpočet: 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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EMG m. biceps brachii 

  

  

 Úloha:         

1. Zmerajte EMG aktivitu svalu pri jeho kontrakcii bez záťaže a so záťažou  pomocou 

 povrchových elektród. 

2. Vyhodnoťte trvanie a intenzitu EMG salvy a vysvetlite rozdiely. 

 Pomôcky: elektromyograf a záznam EMG aktivity, elektródy, závažie 
 

 Postup:        

1. Elektródy umiestnime na rameno podľa obr. 4.14 (medzi jednotlivými elektródami sa 

snažte dodržať odstup 3 až 5 cm). Pripojíme jednotlivé konektory podľa farby. 

2. Po spustení EMG záznamu opakovanie (10 x) vykonáme flexiu ruky (bez záťaže). 

3. Meranie opakujeme flexiou ruky so záťažou.   

 

 

 

 

 

... sem nalepte EMG záznam ... 

Záver: 

 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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Reobáza a chronaxia 

 

 Vyšetrovacie a terapeutické metódy ako elektrokardiografia (EKG), EMG, 

elektroterapia, atď., sú založené na snímaní elektrických vlastností tkanív (vzrušivosť) a 

orgánov (napr. svalová kontrakcia). Elektrické vlastnosti tkanív je možné ovplyvniť 

stimuláciou elektrickým prúdom s nízkou frekvenciou. Veľkosť zmien elektrických 

vlastností v tkanive alebo v bunke závisí od intenzity elektrického prúdu, od smeru 

pôsobenia prúdu, od typu a pod. Prahová hodnota jednosmerného elektrického prúdu, kedy 

tkanivo reaguje na stimul, je 50-200 µA/cm
2
. 

 Základné parametre charakterizujúce napr. poruchy neuromuskulárnej aktivity sú 

reobáza, chronaxia vyjadrené Hoorwegovou-Weissovou krivkou. 

 Odpoveď tkaniva na stimuláciu nízkofrekvenčným elektrickým impulzom 

opisuje Hoorwegova-Weissova krivka (závislosť intenzity I pravouhlého prúdu, ktorý 

vyvolá podráždenie, od času trvania impulzu t) . 

 Najnižšia (prahová) intenzita elektrického prúdu, ktorý vyvolá odpoveď napr. 

nervového vlákna sa nazýva reobáza. Reobáza reprezentuje vzrušivosť tkaniva: nízke 

hodnoty znamenajú vysokú dráždivosť a naopak. Najkratší čas trvania dráždiaceho 

impulzu, ktorého intenzita  predstavuje dvojnásobok reobázy sa nazýva chronaxia. 

 V zdravom svalovom tkanive trvá chronaxia obvykle 0,3 – 0,5 ms. V prípade 

poškodenia tkaniva (alebo zníženej vodivosti nervového vlákna) je Hoorwegova-Weissova 

krivka posunutá hore a doprava (obr. 4.15). 

 V elektrodiagnostike, pri zisťovaní uvedených parametrov je kladná povrchová 

stimulačná elektróda umiestnená na kožu na miesto, ktoré je inervované nervom, ktorý 

chceme vyšetriť. Negatívna elektróda je umiestnená distálne 5 – 10 cm. Obvykle sa 

používa pravouhlý prúd s intenzitou 0 – 50 mA v trvaní pulzov 0,05 až 30 ms.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.15: Hoorwegova-Weissova krivka, Reobáza a chronaxia v zdravom [1] a degenerovanom (pomalom) 

nervovom vlákne [2] 



48  

Určovanie reobázy
 
a chronaxie

 

 

 Úloha:         

1. Určite hodnotu prahovej intenzity elektrického prúdu (reobáza), ktorý vyvolal 

 reakciu (svalová kontrakcia m. abductor digiti minimi – odťahovač malíčku) za 

 rôznych podmienok. 

2. Určite hodnotu trvania (času – chronaxia), ktorý je potrebný na vyvolanie  odpovede 

 pri podnete s intenzitou 2x reobáza. 

3. Hodnoty zapíšte do tabuľky a rozhodnite, ktoré meranie zodpovedá zdravému 

 svalu, ktoré poškodenému so zníženou dráždivosťou a ktoré situácii po 

 rehabilitácii (obnovení dráždivosti). 

Pomôcky: záznamy Hoorweg-Weissových kriviek odmerané za rôznych podmienok  

 

 
 

Tabuľka nameraných hodnôt 

 

reobáza chronaxia 

 

hodnota jednotka hodnota jednotka 

sval A:         

sval B:         

sval C:         
 

 

 

  
  

Abductor 
digiti 

minimi 

Záver: 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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Obr. 4.17: Motorická odpoveď (vľavo) - akčný 

potenciál svalu, senzorická odpoveď (vpravo)            

- akčný potenciál nervu 

Meranie motorickej a senzitívnej odpovede nervus medianus      

-
 
vodivostná štúdia

 

  

 Úloha: 

Pomocou elektromyografie zobrazte senzorickú a motorickú odpoveď v reflexnom 

oblúku n. medianus na povrchovú elektrickú stimuláciu.  

1. Určte minimálnu hodnotu elektrického prúdu v mA, ktorý vyvolá senzorickú a 

motorickú odpoveď, hodnotu latencie (ms), amplitúdu (mV) a trvanie odpovede 

(ms). 

Pomôcky: Elektromyograf, elektródy, elektrostimulátor. 

 

 Postup: 

1. Na vyšetrovanú dlaň pripevnite záznamové elektródy: aktívna (čierna)  - bruško 

palca, referenčná (červená) - kĺb palca, zemniaca (suchý zips) - distálna časť 

zápästia (obr. 4.16) 

2. Stimulačnú elektródu umiestnite medzi šľachy cca 8 cm od aktívnej záznamovej 

elektródy (čiernou elektródou smerom k záznamovým elektródam) a postupne 

aplikujte el. stimuly rôznej intenzity v trvaní 0,1 ms. Stimulujte až po maximálnu 

motorickú odpoveď. 

3. Získané hodnoty zapíšte do tabuľky a porovnajte senzorickú a motorickú odpoveď 

(obr. 4.17).     

 

 

 

 

 

 

 

                  Obr. 4.16:  Umiestenie elektród 

 

Tabuľka nameraných hodnôt: 

 

motorická odpoveď senzorická odpoveď 

   

hodnota jednotka hodnota jednotka 

min. hodnota el. stimulu         

amplitúda         

latencia         

trvanie odpovede         

 

 

Záver: 

 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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5 TERMODYNAMIKA 

 

Základné termodynamické pojmy 
 

Termodynamika je disciplína fyziky, opisujúca zákonitosti tepla a tepelných dejov, 

vzťahy medzi veličinami charakterizujúcimi makroskopický stav tepelnej sústavy a zmeny 

týchto veličín pri fyzikálnych dejoch spojených s výmenou tepla medzi sústavou a jej 

okolím. 

Termodynamika sa zaoberá zákonmi zachovania a premeny energie platnými pre tepelné 

deje.  

 

Termodynamika je postavená na troch hlavných termodynamických zákonoch 

(vetách): 

 

 1. termodynamický zákon (zachovanie energie) 

 

 Prírastok vnútornej energie sústavy ΔU sa rovná súčtu práce W vykonanej  

okolitými telesami pôsobiacimi na sústavu a tepla Q odovzdaného okolitými telesami 

sústave.  

 

𝚫𝐔 = 𝚫𝐐 + 𝐖 
 

 Ak sústava energiu prijíma: W > 0; Q > 0;  ΔU > 0 

 Ak sústava energiu odovzdáva: W < 0; Q < 0; ΔU < 0 

 

  Iná formulácia 1. Termodynamického zákona: Nie je možné zostrojiť „perpetuum 

mobile“ prvého druhu (teda stroj, ktorý cyklicky opakuje dej len s počiatočnou energiou). 

 

2. termodynamický zákon 

 

Nie je možné, aby sa teplo spontánne šírilo z chladnejšieho miesta na teplejšie. 

 

Ďalšia formulácia 2. Termodynamického zákona: Nie je možné zostrojiť perpetuum 

mobile druhého druhu (teda cyklicky pracujúci tepelný stroj, ktorý by len prijímal teplo z 

teplejšieho telesa a vykonával rovnako veľkú prácu, ako prijaté teplo).To znamená, že sa 

tepelná energia nemôže samovoľne (resp. kompletne) premieňať na mechanickú prácu. 
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 3. termodynamický zákon 

 

Zmena entropie sústavy sa pri ľubovoľnom izotermickom deji prebiehajúcom 

pri teplote absolútnej nuly rovná nule (inými slovami, nie je možné dosiahnuť teplotu 

absolútnej nuly). 

 

 termodynamická sústava (systém) - teleso alebo skupina telies, ktorých stav 

skúmame. Veličiny, ktorými je určený stav sústavy, napr. tlak, teplota, objem, 

energia, sú stavové veličiny. 

 tepelná energia - je tá časť vnútornej energie telesa (či definovanej časti 

priestoru), ktorá súvisí s neusporiadaným (tepelným) pohybom častíc v látke (v 

definovanom priestore) 

 teplota - je termodynamická (stavová) veličina, ktorá charakterizuje 

schopnosť telesa samovoľne prijímať teplo z iného telesa. Teplota ako 

stavová veličina opisuje jeden z termodynamických parametrov - tepelnú 

rovnováhu alebo nerovnováhu. Jednotkami teploty sú °C alebo K alebo iné. 

Pre prepočet medzi Celziovou a Kelvinovou stupnicou platí:  

 

𝐓 [𝐊] = 𝐭[°𝐂] + 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓  
 

 teplo -  je energia, ktorá sa v tejto forme premiestňuje, vymieňa medzi 

objektmi alebo premieňa z inej, či na inú formu energie alebo na prácu. Teplo 

je tak zmena tepelnej energie objektu. Teplo označujeme Q a jednotkou tepla 

(rovnako ako energie) je joule, značka J 

 

𝚫𝐐 = 𝐦 . 𝐜 . 𝚫𝐭 

 

  kde: ΔQ je zmena tepla; Δt (K) prírastok teploty; m (kg) je hmotnosť; c (J/kg.K) je 

materiálová konštanta (merná tepelná kapacita). 

 

Termodynamika živých systémov 

 

Biologický termodynamický systém má zložitú štruktúru a vysokú usporiadanosť. 

Usporiadanosťou biologického systému sa rozumie: 1. usporiadanosť organizmu z buniek, 

2. usporiadanosť z biopolymérov a 3. usporiadanosť štruktúry bielkovín a nukleových 

kyselín. Výpočty ukazujú malý vplyv biologickej usporiadanosti na zmeny entropie.  

Entropia je fyzikálna veličina, ktorá meria neusporiadanosť (náhodnosť, 

„neporiadok“, mieru neurčitosti) systému. Je jednou zo stavových veličín v 

termodynamike, no zavádza sa (všeobecnejšie) i v štatistickej fyzike. Jej jednotkou je J/K. 
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Druhá veta termodynamická, hovorí, že entropia izolovanej sústavy s časom rastie. Keď 

teda dáme do pohára s horúcim čajom studenú lyžičku, entropia je menšia než po istom 

čase kedy sa teploty vyrovnajú. Toto si môžeme vysvetliť tým, že vnútorná energia na 

začiatku prevažne sústredená v horúcom čaji sa neskôr rozdelila rovnomernejšie (a teda 

neusporiadanejšie) medzi čaj a lyžičku. No a čím väčšia je  neusporiadanosť, tým väčšia je 

entropia.  
Entropia ľudského organizmu pozostávajúceho približne z 10

13
 buniek sa prakticky 

nelíši od entropie množiny pozostávajúcej z 10
13

 jednobunkových organizmov. Ak 

uvážime vnútorné usporiadanie buniek, ktoré obsahuje okolo 10
8
 komponentov bielkovín, 

nukleových kyselín, fosfolipidov atď., potom usporiadanosť ľudského tela zodpovedá 

zníženiu entropie približne o ΔS ~1300 J/K. Takýto pokles entropie môže byť 

kompenzovaný jednoduchými fyzikálnymi alebo chemickými procesmi, napr. zvýšenie 

entropie o približne 1300 J/K nastane pri vyparení 170 cm
3
 vody alebo pri oxidácii 900 g 

glukózy. 

 To, že živá hmota má nízku entropiu je možné preto, že ide o otvorený systém, 

ktorý môže prijímať látku alebo energiu z okolia. Ak prijíma živý organizmus z okolia 

látky s dostatočne vysokou voľnou energiou (alebo kvantá svetla pri fotosyntéze u rastlín), 

potom časť z nich využije na svoje zachovanie a časť na zvýšenie organizovanosti 

a odstránenie produktov látkovej premeny. Stavy s nízkou entropiou sa môžu udržiavať 

neobmedzene dlho za predpokladu, že systém môže dosiahnuť stacionárne stavy a teda 

záporným tokom entropie z okolitého prostredia sa môže udržiavať v stave s vysokým 

stupňom usporiadania na úkor usporiadanosti vonkajšieho prostredia. 

 Dôležitou vlastnosťou živých systémov je vytváranie nerovnovážnych stacionárnych 

stavov. Za predpokladu lokálnej rovnováhy sa biologický systém v čase vyvíja do 

stacionárneho stavu tak, že jeho produkcia entropie v čase klesá až dosiahne minimum 

práve v stacionárnom stave. 

 Termodynamika má veľký význam pre výpočty tepelného zafarbenia – zlučovacej 

entalpie chemických reakcií, ktoré prebiehajú v organizme. Entalpia je veličina, ktorou sa 

vyjadruje obsah energie látok zúčastnených na reakcii prebiehajúcej za nezmeneného 

tlaku. Napríklad umožňuje určiť, aké množstvo tepla sa uvoľní pri úplnom spálení živín na 

CO2 a H2O. Hoci prebieha rad komplikovaných reakcií, ich výsledné tepelné zafarbenie 

možno určiť na základe Hessovho zákona, ktorý definuje, že tepelné zafarbenie deja 

nezávisí na jeho ceste, t.j. na medzistupňoch, ale na konečnom a počiatočnom stave 

systému. 

 Rovnako ako množstvo tepla, je možné určiť, aké maximálne množstvo energie sa 

pri danej chemickej reakcii môže premeniť na užitočnú prácu, a to výpočtom voľnej 

entalpie. Určitá chemická reakcia A + B ↔ C + D prebieha podľa zákona o pôsobení hmôt 

(Guldbergov – Waagov zákon) v oboch smeroch a je charakterizovaná rovnovážnou 

konštantou K. Pri dynamickej rovnováhe platí K=([C][D])/([A][B]), kde [A] … sú molové 

koncentrácie v jednotkách mol.l
-1

. Na priebeh reakcie má vplyv prostredie (druh 

rozpúšťadla, tlak, teplota) a energetická bilancia pri konštantnom tlaku a teplote opísaná 

voľnou entalpiou, pre ktorej zmenu platí ΔG = ΔG0 + R . T . ln K. Zmena ΔG0 zodpovedá 

štandardnému stavu, kedy zložky majú jednotkovú koncentráciu, teplota je 298 K a tlak 

100,3 kPa. Z hodnoty ΔG možno usúdiť, či daná reakcia môže v uvedenom smere 
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prebiehať samovoľne (ΔG < 0), alebo či je potrebné k jej priebehu daným smerom dodávať 

energiu z inej reakcie (ΔG > 0). Pre mnohé reakcie prebiehajúce v živej hmote je ΔG > 0, 

avšak vždy sú súčasťou cyklov, ktorých celková zmena voľnej entalpie ΔG < 0. 

 V živej hmote v dôsledku prísunu živín neustále prebiehajú deje, ktoré pôsobia proti 

termodynamickej rovnováhe a tým sa organizmus udržiava pri živote. Žiadny proces, 

vrátane vývojových skokov počas evolúcie organizmu, však neodporuje základným 

termodynamickým postulátom. Až po smrti nastane úplný stav rovnováhy, pretože 

prebehnú samovoľne všetky termodynamicky možné deje. 

 

Transformácia a akumulácia energie v živých systémoch  

 

Organizmus ako otvorený systém je so svojím okolím v neustálej interakcii. 

Dochádza k výmene látok, energie a informácií. Za normálnych podmienok organizmus 

získava podstatnú časť energie z potravy vo forme chemickej energie. Menšiu časť energie 

z okolitého prostredia tvorí energia chemická, svetelná, mechanická a tepelná, 

vyvolávajúce podráždenie príslušných receptorov a následne adekvátny vnem. V tomto 

prípade je rozhodujúce množstvo prenesenej informácie, ktorá ovplyvní správanie 

systému, ale nie jeho energetickú bilanciu. Pre úplnosť uveďme i energiu 

elektromagnetického žiarenia prevažne z infračerveného, ale tiež viditeľného či 

ultrafialového spektra, ktorá nemusí byť v extrémnych podmienkach pri počítaní výslednej 

tepelnej bilancie organizmu zanedbateľná. 

Energia dodaná do organizmu sa buď akumuluje na neskoršie využitie vo 

forme energie chemickej alebo je priamo využitá pre udržanie všetkých životných 

pochodov v organizme, t.j. mení sa na svalovú prácu, chemickú energiu, elektrickú 

a na teplo. Energia sa akumuluje dlhodobo ukladaním tukového tkaniva alebo krátkodobo 

pri resyntéze makroergných fosfátov (ATP z ADP). Teplo v organizme vzniká prevažne 

ako vedľajší produkt premeny iných foriem energie, iba výnimočne vzniká cielene, napr. 

v prípade vyvolania chladovej triašky ako mechanizmu termoregulácie. Aby sa toto 

prevažne „odpadové“ teplo v organizme neakumulovalo a tým sa nezvyšovala  teplota,  je 

organizmus schopný do istej miery jeho odvádzanie do okolia regulovať (termoregulácia).  

Primárnym zdrojom energie pre všetky živé organizmy žijúce na Zemi je buď svetlo 

(u rastlín a fotosyntezujúcich baktérií) alebo energia uvoľnená pri chemických reakciách 

prebiehajúcich pri spracovaní živín. Z celkovej energie slnečného žiarenia                        

(0,4 - 1) . 10
22

 kJ za rok je asi 0,5 % spotrebované pri fotosyntéze v biosfére a zostatok je 

spätne vyžiarený do priestoru. Chemické procesy v bunkách prebiehajú cez veľký počet 

medzistupňov katalyzovaných špecifickými enzýmami. Energiu pre jednotlivé procesy 

poskytujú prevažne procesy prenosu elektrónov. Významnú úlohu pri transformácii 

energie v živej hmote majú makroergické fosfáty, z ktorých najdôležitejší je ATP 

(adenozíntrifosfát), vytváraný pri rôznych typoch fosforylácie v živom systéme pri 

využívaní chemickej energie živín alebo kvánt slnečného žiarenia. Môže vznikať 

substrátovou fosforyláciou (anaeróbna oxidácia cukrov), oxidačnou fosforyláciou (v 

mitochondriách) alebo fotosyntetickou fosforyláciou (v chloroplastoch rastlín). Je 

univerzálnym zásobníkom energie v rastlinných i živočíšnych bunkách a pri opačnom 

procese, enzýmovom štiepení ATP, je energia opäť uvoľnená. 
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Reakcia: 

 

(𝐀𝐓𝐏)𝟒− + 𝐇𝟐𝐎 →  (𝐀𝐃𝐏)𝟑− + (𝐇𝐏𝐎𝟒)𝟐− +  𝐇+ 

 

zodpovedá pri pH = 8 zmene voľnej entalpie ΔG0 = -31 kJ / mol a takto získaná voľná 

entalpia je použitá pre uskutočnenie jednotlivých spriahnutých endotermických reakcií. 

Existuje viac energeticky bohatých fosfátových zlúčenín. Pri hydrolýze 

fosfoenolpyruvátu je ΔG0 = -61,8 kJ / mol alebo sn-glycerol-3-fosfátu ΔG0 = -9,2 kJ / mol. 

Systém ATP – ADP je prakticky v strede stupnice a pôsobí preto ako ideálny pár donor - 

akceptor pri prenose fosfátových skupín. Denná spotreba ATP u dospelého človeka je v 

priemere cca 70 kg. Z toho je zrejmé, že ATP musí byť prakticky neustále syntetizovaný. 

Napríklad u baktérii Escherichia coli stačí jeho zásoba len na dobu 2 sekúnd. Obdobným 

spôsobom ako pri zaistení priebehu endotermických chemických reakcií sa ATP uplatňuje 

i pri mechanickej práci svalov alebo aktívnom transporte látok. 

 Meraním energetických požiadaviek organizmu a stanovením energetickej hodnoty 

potravín, ktoré tieto požiadavky pokrývajú, sa zaoberá kalorimetria. Spaľovaním 

potravy za prítomnosti kyslíka sa uvoľňuje teplo. Spálené teplo rôznych živín je rôzne, 

jeho veľkosť u bielkovín a cukrov je približne 17 MJ / kg, u tukov okolo 38 MJ / kg. 

Keďže sa celá energia uvoľnená v tele nakoniec premieňa na tepelnú energiu, je možné 

veľkosť energetického obratu stanoviť priamou alebo nepriamou kalorimetriou. Pri 

priamej kalorimetrii je živý objekt umiestnený do izolovaného priestoru kalorimetra 

a vytvárané teplo sa meria pomocou teploty určeného množstva vody cirkulujúcej 

v jeho  stenách. Pri nepriamej kalorimetrii sa u probanda zisťuje spotreba kyslíka pri 

pokojnom dýchaní, ako aj výdaj CO2, z ich pomeru sa stanovuje energetický ekvivalent 

a z tabuliek sa určí veľkosť bazálneho metabolizmu . 

 Celkový obrat  energie u dospelého človeka pri priemernej dennej činnosti je 

približne 11 MJ / deň. Predpokladá sa, že hodnota celkového obratu u človeka a vyšších 

živočíchov nie je úmerná celkovej hmotnosti tela, ale jeho povrchu, a to tak, že na 1 m
2
 

povrchu pripadá asi 5 MJ / deň. Jednotlivé orgány sa podieľajú na premene látok rôznou 

mierou (napr. obličky vykazujú na jednotku hmotnosti asi 25-krát väčšiu premenu energie 

ako celé telo v priemere). Príjem tepla z okolia, ktorý by viedol ku zvýšeniu energetického 

obsahu tela je len veľmi malý. U studenokrvných (poikilotermných) živočíchov má zmena 

teploty okolia vplyv na reakčnú rýchlosť mnohých chemických reakcií prebiehajúcich 

v organizme. Podstatná časť energie je živočíchom dodávaná vo forme chemickej energie, 

u rastlín, ktoré sú schopné asimilácie, prispieva významným podielom svetelná energia. 

Okrem tejto podstatnej časti energie z potravy, ktorou sa pokrýva energetická spotreba 

organizmu, prichádza do organizmu cestou reflexného oblúka i určité malé množstvo 

energie pri rôznych podráždeniach, ktoré registrujeme ako vnem. Pri rôznych 

podráždeniach sa rôzne druhy energie (chemická, mechanická, tepelná, elektrická, 

svetelná) menia predovšetkým na elektrickú energiu. 

 Na rýchlosť chemických reakcií, ktoré prebiehajú v organizme, má vplyv telesná 

teplota. U teplokrvných (homoiotermných) živočíchov sa udržiava telesná teplota 

(vnútorná) na určitej úrovni – u človeka okolo 37 °C. Podmienkou pre udržanie stálej 

teploty je, aby sa množstvo tepla vzniknuté v organizme metabolizovaním živín 
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a svalovou prácou rovnalo množstvu tepla odvedeného do okolia.  Táto rovnováha sa 

udržiava prevažne reguláciou rýchlosti odvádzania tepla do okolia a iba málo reguláciou 

množstva produkovaného tepla. Teplo je z organizmu odvádzané kožou a pľúcami. Vo 

vnútri tela je výmena tepla zabezpečená prevažne prúdením krvi. Významnú úlohu 

zohrávajú najmä arterioly. Tieto cievy s obsahom hladkej svaloviny v  stenách sa môžu 

aktívne kontrahovať (zúženie priesvitu - vazokonstrikcia) alebo relaxovať (rozšírenie 

priesvitu - vazodilatácia).Obsah podkožného a viscerálneho tuku výrazne ovplyvňuje 

procesy príjmu a odovzdávania tepla.  Tepelná vodivosť iných tkanív nemá pre výmenu 

tepla výrazný vplyv. Na tepelných stratách organizmu sa podieľajú rôznou mierou 4 

procesy: žiarenie (radiácia - v infračervenej oblasti spektra), prúdenie (konvekcia), 

vedenie (kondukcia) tepla a vyparovanie vody (evaporácia). 

 

Meranie energetického výdaja organizmu 
 

Organizmus človeka má stálu vnútornú teplotu. Aby v prírode s veľmi premenlivými 

teplotami taký organizmus prežil je vybavený účinnými mechanizmami na udržanie 

vnútornej teploty. Súhrne ich nazývame termoregulácia. Distribúcia tepla v organizme je 

realizovaná zmenami krvného prietoku. Zmenami prietoku krvi perifériou predovšetkým 

prekrvením povrchovej vrstvy kože sa mení povrchová teplota tela a teda aj výdaj tepla, 

keďže od rozdielu teplôt prostredia a povrchu organizmu výrazne závisí tepelná výmena. V 

chlade je preto pokožka chladná (hlavne periférnych častí napr. končatín, aby sa 

znížila tepelná strata). Naopak v teplom prostredí, alebo pri nadbytku tepla v 

organizme (námaha, horúčka) teplota periférie rastie. Ak je tepelný výdaj nedostatočný 

vylučuje organizmus pot, ktorého odparovaním sa spotrebuje značné množstvo tepla. 

Tepelný výdaj výrazne závisí aj od prúdenia a vlhkosti vzduchu. 

Človek reaguje na teplotné pomery aj svojou uvedomelou činnosťou - oblieka sa, 

ukrýva sa pred páľavou aj chladom. O teplotnom stave okolia je informovaný 

termoreceptormi, ktoré sprostredkujú pocit chladu a tepla (jedná sa o rôzne druhy 

receptorov). Informácia o teplom, alebo chladnom pocite však nie je objektívna. Je 

ovplyvnená nielen teplotou organizmu a okolia, ale aj stavom organizmu, tým či sa 

predtým nachádzal v teplom, alebo chladnom prostredí, prúdením vzduchu, vlhkosťou 

vzduchu i pokožky, atď. 

Určitou objektivizáciou tepelného výdaja je schladzovacia veličina. Je to 

meteorologický parameter nezávislý od termoregulačných a iných reakcií organizmu. 

Zahŕňa len vonkajšie fyzikálne pomery tepelnej výmeny. Schladzovacia veličina je strata 

tepla z plošnej jednotky (1 m
2
) fyzikálne definovaného telesa s teplotou 36,5C za 

jednotku času, keď je voľne vystavené pôsobeniu atmosféry. Znamená to, že naň 

pôsobí vzduch so svojou teplotou a vlhkosťou, prúdenie vzduchu, tepelné žiarenie, atď. 

Jednotkou schladzovacej veličiny je J m
-2 

s
-1

 (ako pre každý tok energie). 

Na meranie schladzovacej veličiny používame katateplomer. Je to liehový teplomer 

s veľkou meracou nádobkou a v hornej časti s rezervoárom (obr. 5.1). Meranie spočíva v 

meraní času, za ktorý poklesne teplota teplomernej látky v katateplomeri z 38C na 35C. 

Pred meraním musíme katateplomer vyhriať, aby lieh čiastočne vystúpil do horného 

rezervoára. Stĺpec liehu v kapiláre nesmie byť prerušený.  
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38  C

35  C

° 

° 

Schladzovaciu veličinu (SV) určíme zo zmeraného času t a konštanty katateplomera 

K. 

 

𝐒𝐕 =
𝐊

𝐭
   [𝐉. 𝒎−𝟐. 𝒔−𝟏] 

 

Schladzovacia veličina závisí predovšetkým od teploty vzduchu, ktorému je 

teplo odovzdávané a rýchlosti jeho prúdenia. Pomocou schladzovacej veličiny môžeme 

vypočítať dennú stratu tepla (DST) človeka. Udáva nám, koľko Joulov tepla stratíme bez 

zvýšenej fyzickej aktivity za rovnakých podmienok ako prebehlo meranie schladzovacej 

veličiny. DST vypočítame: 

 

𝐃𝐒𝐓 = 𝐒𝐕. 𝐏𝐓. 𝐭      [𝐉] 

 

 kde: PT - povrch tela [m
2]; t - počet sekúnd za deň [s] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1: Katateplomer 
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Meranie schladzovacej veličiny, výpočet dennej straty tepla 

katateplomerom 

  

 Úloha: 

1. Pomocou katateplomera zmerajte schladzovaciu veličinu v miestnosti pri pokojnom 

vzduchu a pri ventilácii.  

Pomôcky: Katateplomer, stopky, nádoba s vodou, varič, ventilátor, stojan. 

 

Postup: 

1. Pripravte katateplomer na meranie zahriatím v horúcej vode. 

2. Odmerajte čas poklesu teploty z 38 °C na 35 °C za pokojných podmienok.  

3. Katateplomer pripravte na nové meranie.      

4. Odmerajte čas poklesu teploty z 38 °C na 35 °C pri ventilácii.   

5. Vypočítajte obe schladzovacie veličiny a vypočítajte dennú stratu tepla. 

 

Tabuľka nameraných hodnôt:        

 

  

hodnota jednotka 

čas (pokojný vzduch):     

čas (pri ventilácii):     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet: 

 

 

 

Záver: 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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Výmena tepla medzi organizmom a prostredím, termoregulácia 

 

Telesná teplota je daná stavom rovnováhy medzi tvorbou tepla organizmom, 

príjmom tepla z vonkajšieho prostredia a výdajom tepla z organizmu - termoregulácia. 

Človek patrí k teplokrvným (homoiotermným) živočíchom, ktorých vnútorná teplota je 

udržiavaná v dostatočne širokom rozsahu teploty vonkajšieho prostredia na stálej úrovni. 

Stála teplota je udržiavaná iba na určitej centrálnej časti tela nazvanej tepelné jadro 

organizmu (orgány hrudnej dutiny a pečeň). Tkanivá na periférii okolo jadra, typicky 

napr. končatiny a koža, nazývame tepelným obalom. Obal má nestálu a obyčajne nižšiu 

teplotu ako jadro. Rozdielnosť teploty v rôznych častiach obalu je podmienená 

predovšetkým rôznym prekrvením. Končatiny, predovšetkým prsty, vykazujú najväčšie 

výkyvy prekrvenia, a teda i veľké kolísanie svojej teploty (obr. 5.2). 

Ľudský organizmus udržiava svoju stálu teplotu predovšetkým zmenou výdaja 

tepla. Pre termoreguláciu má najväčší význam koža, ktorá svojím povrchom (cca 1,7 

m
2
/70 kg hmotnosti) môže pôsobiť v jednom prípade podobne ako ohrievač, v druhom 

prípade ako chladič. Teplo prichádzajúce do kože z jadra reguluje CNS pomocou 

krvného obehu. Prísun tepla krvným obehom je závislý ako na množstve krvi (t.j. 

množstve vlásočníc otvorených pre obeh), tak na rýchlosti obehu. Krv, ktorá prúdi na 

perifériu sa ochladzuje. Ak je teplota okolia nízka, sú tieto tepelné straty výrazné. 

Centrum pre reguláciu telesnej teploty je umiestnené v hypotalame – je to tzv. 

termoregulačné centrum. U zdravého človeka je nastavené na teplotu približne 36,5 

°C. No monitorovanie centrálnej teploty slúžia termosenzitívne neuróny – centrálne 

teplotné receptory. Tieto neuróny sú citlivé na vyššie teploty, pričom asi tretina týchto 

neurónov reaguje na zníženie telesnej teploty. Povrchovú telesnú teplotu monitorujú 

periférne teplotné receptory. Receptory na percepciu chladu (Krauseho telieska) sú 

umiestnené v koži, bližšie k povrchu a receptory pre teplo (Ruffiniho telieska) sú 

lokalizované hlbšie v koži.  

Telesná teplota kolíše počas 24 hodín v pomerne úzkom rozmedzí v závislosti na 

miestnom čase. Najnižšia je ráno okolo 6. hodiny, najvyššia je okolo 18. hodiny podvečer. 

Telesná teplota a jej zmeny sú u človeka len málo závislé na teplote okolia. Rozmedzie 

teplôt tela, v ktorom si ľudský organizmus udržiava vitálne funkcie, je pomerne úzke (od 

34 °C do 40 °C).  

 

 

 



59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2: Teploty tela pri rôznej teplote okolitého prostredia 

 

 Rozsah termoregulácie je určený dolnou a hornou kritickou teplotou okolia, pri 

ktorej organizmus ešte dokáže udržať tepelnú rovnováhu. Dobré termoregulačné 

vlastnosti má koža, ktorá funguje ako tepelný izolátor (tuková vrstva). Následkom 

vazodilatácie (rozšírenie ciev) sa zvýši prietok krvi tukovou vrstvou, tuková vrstva sa 

zúži, krv prúdi bližšie k povrchu tela a tým odovzdáva svoje teplo. Pri vazokonstrikcii 

(zúženie ciev) sa obmedzuje prietok krvi tukovou vrstvou, vrstva tuku je hrubšia, krv prúdi 

hlbšie od povrchu kože a odovzdávanie tepla klesá. Termoregulácia sa uskutočňuje aj 

zmenou správania (voľba vhodného prostredia a činnosti, zaujatie optimálnej polohy 

tela), zmenami metabolizmu, svalová aktivita (svalová triaška). Ak prevýši teplota 

vzduchu teplotu kože, organizmus prijíma teplo zo vzduchu (napr. slnečné sálanie, sálanie 

z prehriatych objektov). V našich podmienkach je však teplota vzduchu väčšinou nižšia, 

a preto organizmus teplo neprijíma, ale naopak, dochádza k výdaju tepla z organizmu. Pri 

ňom sa uplatňujú štyri fyzikálne mechanizmy: kondukcia, konvekcia, radiácia 

a evaporácia (obr. 5.3). 

  

Kondukcia (vedenie) 

 

Kondukcia je výmena tepla pri kontakte telies s rozdielnou teplotou. Je to 

odovzdávanie kinetickej energie molekúl jedného objektu molekulám druhého objektu 

(resp. v objekte samotnom) vzájomným narážaním. Tepelná vodivosť rôznych látok je 

priamo úmerná ich elektrickej vodivosti. Dobre vedú teplo kovy, nekovy (napr. textil) sa 

používajú ako tepelné izolátory. Tepelná výmena (výdaj z organizmu) vedením je 

u človeka malá a nepresahuje 1 % z celkového výdaja tepla. Je to dané jednak malou 
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tepelnou vodivosťou vzduchu, jednak tým, že väčšina predmetov, s ktorými prichádzame 

do kontaktu, zle vedú teplo (drevo, textil). Významne sa uplatňuje vedenie vo vode, kde je 

tepelná výmena kondukciou asi 23x väčšia ako vo vzduchu. 

 

 Konvekcia (prúdenie) 

 

 Prúdenie je výmena tepla v kvapalinách a plynoch. Je to spôsobené  pohybom 

častíc s vyššou vnútornou energiou. V organizme sa teplo odvádza (a distribuuje) 

prúdením krvi. Z orgánov ako pečeň či svaly sa rozvádza do ostatných častí tela. 

Dôležitým mechanizmom je odvádzanie tepla do kožných kapilár (a odtiaľ do okolitého 

prostredia najmä radiáciou). Konvekciou vydáva človek asi 15 % z celkovej tepelnej 

výmeny. 

 

 Radiácia (vyžarovanie, sálanie) 

 

 Každé teleso vydáva do okolia tepelné žiarenie v infračervenej oblasti. Účinná 

radiačná plocha kože je približne 80 % skutočného povrchu pri polohe v sede alebo v stoji, 

v schúlenej polohe okolo 50 %. Veľkosť radiácie závisí na rozdiele teploty medzi kožou 

a okolitými predmetmi (preto možno cítiť zimu v teplej miestnosti so studenými stenami). 

U človeka v kľude tvorí strata sálaním v našich podmienkach 55–60 % vytvoreného 

tepla. 

 

 Evaporácia (vyparovanie) 

 

 Evaporácia je veľmi účinným mechanizmom tepelnej výmeny. Je to jediný 

mechanizmus, ktorý ostáva funkčný, aj keď je teplota okolia vyššia ako teplota kože 

(ostatnými mechanizmami sa potom teplo naopak prijíma). Najvýznamnejším 

evaporačným mechanizmom je potenie. Vylučovanie potu môže dosiahnuť za hodinu až 

1,7 l. Maximálne denné množstvo je asi 12 litrov. Evaporácia veľmi závisí od vlhkosti 

okolitého vzduchu, pričom vo vlhkom prostredí sa výrazne znižuje. Napríklad v saune 

znáša človek teplotu vzduchu až 120 °C (pri relatívnej vlhkosti 3–5 %) bez zvýšenia 

telesnej teploty, kým už krátkodobý pobyt vo vlhkej miestnosti vedie ku zvýšeniu telesnej 

teploty (v parnom kúpeli pri 50 °C za 15 minút o 1 °C). Tepelná kapacita závisí od objemu, 

tepelné straty zas od povrchu. Z toho dôvodu napr. batoľatá (relatívne veľký povrch) 

regulujú telesnú teplotu ťažšie a tepelný rozsah ich termoregulácie je výrazne užší. 

V extrémnych podmienkach (napr. v púšti) môže aktívny človek stratiť 8-12 l vody za deň 

potom, 0,5-1 l močom a 0,75 l respiráciou. Pokiaľ nedôjde k úplnému doplneniu tekutín 

pitím, klesá diuréza a zvyšuje sa hustota krvi. 
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Obr. 5.3: Schéma tepelnej výmeny 

 

Hypotermia, hypertermia 

 

Hypotermia 

 

Hypotermia alebo podchladenie je stav, v ktorom teplota organizmu klesne pod 

hodnotu potrebnú pre normálny metabolizmus a telesné funkcie. U teplokrvných 

živočíchov vnútorná telesná teplota sa udržuje blízko stálej úrovne pomocou biologickej 

homeostázy (rovnováhy). Termoregulácia ako jeden z aspektov homeostázy vnútorného 

prostredia zabezpečuje stálu teplotu organizmu človeka. Termoregulačné mechanizmy sa 

aktivujú pri porušení dynamickej rovnováhy medzi produkciou a výdajom tepla. 

Normálna telesná teplota u človeka je 36,8°C (98,6°F) a je fyziologicky 

najvyššia večer a najnižšia ráno.  

 

Hypotermia môže byť rozdelená na tri štádiá závažnosti: 

 

    Štádium 1  

 

 Telesná teplota 1 - 2°C pod normálnou teplotou (35 - 37°C). Objaví sa mierne až 

silné chvenie (svalový tras). Osoba nie je schopná vykonávať komplexné úlohy rukami 

(tzv. skrehnuté ruky). Dochádza k vazokonstrikcii, čo znižuje tepelnú stratu. Dýchanie sa 

stáva rýchle a plytké. Formuje sa „husia koža“, napínajú sa vlasové (hladké) svaly v snahe 

vytvoriť izolačnú vrstvu vzduchu okolo tela (čo je u ľudí obmedzené pre nedostatok 

ochlpenia, ale užitočné u niektorých druhov zvierat). Osoba môže mať zlý pocit v žalúdku 

a byť veľmi unavená. Podchladená osoba môže vnímať zdanlivý pocit tepla, ako by šlo o 

nápravu, ale v skutočnosti je to začiatok štádia 2. Iný test na zistenie, či osoba vstupuje do 

Evaporácia 
Kondukcia 

Radiácia 

Konvekcia 
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štádia 2 je skúsiť dotknúť sa palcom malíčku, pokiaľ to nejde, je to prvý stupeň 

nefunkčnosti svalov. Môžu sa objaviť i problémy videnia. 

 

    Štádium 2  

 

Telesná teplota 2 - 4°C pod normálnou teplotu (33 - 35°C). Chvenie sa stáva 

silnejšie, zlá svalová koordinácia je výraznejšia. Pohyby sú pomalé a namáhavé, 

sprevádzané miernym zmätkom, i keď osoba sa môže javiť ostražitá. Povrchové krvné 

cievy sa ďalej sťahujú, aby telo sústredilo svoje zostávajúce zdroje na udržanie 

teploty životne dôležitých orgánov. Postihnutý zbledne. Pery, uši a prsty na rukách i 

nohách môžu zmodrieť. 

 

     Štádium 3 

  

 Telesná teplota klesne pod približne 32°C. Začnú sa objavovať problémy s 

rozprávaním, nesústredené myslenie a strata pamäti, neschopnosť použiť ruky a 

potkýnanie je tiež obyčajne prítomné. Bunkové metabolické procesy sa zastavujú. Pod 

30°C sa chladu vystavená koža stáva modrou a nafúknutou, svalová koordinácia mizne, 

chôdza sa stáva takmer nemožná a osoba vykazuje nerozumnú snahu schovať sa do malého 

krytého priestoru alebo dokonca stuhne (prestane reagovať). Pulz a dýchanie sa výrazne 

znižuje, avšak môže sa vyskytnúť komorová tachykardia, fibrilácia komôr. Hlavné orgány 

zlyhávajú. 

 

 Prvá pomoc: 

 

 umiestniť postihnutého do teplej miestnosti, ak je to možné, 

 dať mu suché oblečenie, alebo ho zabaliť do teplých prikrývok, 

 podať teplý a sladký nápoj, nie alkohol!, 

 ak nemá iné zranenia, možno mu dať vlažný kúpeľ, kde sa teplota vody 

postupne zvyšuje.  

 

Ohrievanie musí byť postupné, aby nedošlo ku kardio-respiračnému šoku. Pred 

pobytom v chlade sa neodporúča požitie alkoholu, pretože pôsobí ako vazodilatačná 

látka a zvyšuje tepelné straty. 

 

 Hypertermia 

 

Hypertermia je proces, pri ktorom organizmus nie je schopný zbaviť sa 

nadbytočného tepla obvykle z dôvodu zlyhania termoregulácie. Prehriatie vznikne, ak 

telo vytvára alebo prijíma viac tepla ako je schopné odovzdať do okolia. V počiatočnej 

fáze regulačné mechanizmy presúvajú krv z centrálnych častí organizmu do kože 

(splanchnická a renálna vazokonstrikcia s kožnou vazodilatáciou). Postupom času 

dochádza k zlyhávaniu termoregulačných mechanizmov. Teplo sa prestane odvádzať z 

centra, teplota sa zvyšuje a vzniká tepelný úpal až šokový stav. 
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Hypertermia sa u človeka prejaví zvýšením minútového objemu srdca, 

periférnou vazodilatáciou a potením. Pri intenzívnom potení dochádza k veľkým stratám 

vody a elektrolytov s následnou dehydratáciou, poklesom tlaku krvi, ktorý sa môže 

vyvinúť až do kolapsu (tepelný šok). Hypovolémia spôsobuje nedostatočné prekrvenie 

kože, čím sa znemožňuje odovzdávanie tepla vazodilatáciou a potením. Vplyvom výraznej 

straty vody dochádza k hypertonickej dehydratácii s následným zlyhaním obličiek. 

 

Symptómy a príznaky hypertermie: 

 

 červená horúca koža (dilatácia ciev, aktívna hyperémia) suchá alebo vlhká, 

podľa stupňa hypertermie, potenie prítomné, zastavenie potenia je 

charakteristické pre tepelný úpal ako neskorý príznak, hypertermie 

 nauzea, zvracanie, bolesti hlavy, slabosť (dôsledok dehydratácie a 

priameho účinku vysokej telesnej teploty) 

 ortostatické zmeny tlaku krvi (dehydratácia a pokles krvného tlaku), 

slabosť a závraty pri náhlom postavení sa z horizontálnej polohy 

 tachykardia a tachypnoe s respiračnou alkalózou, pri závažnej dehydratácii 

dochádza k zníženiu TK, čo reflexne vedie k vazokonstrikcii a farba kože 

sa mení z červenej na bledú 

 funkčné zmeny CNS: kŕče (aj opistotonus), zmeny mentálneho stavu, 

zmätenosť, halucinácie, poruchy rovnováhy, delírium, kóma 

 zvýšená náplň cerebrálnych ciev (hyperémia), edém mozgu, vzostup 

intrakraniálneho tlaku s následným stlačením mozgových ciev a znížením 

prietoku - dysfunkcia CNS 

 poškodenie tkanív vzniká pri teplote vyššej ako 42 °C. Dochádza k 

poškodeniu proteínov (denaturácia) a zvýšeniu permeability membrán 

 močový systém: hematúria, oligúria až anúria ako príznaky akútneho 

renálneho zlyhania.  

 

Pri vysokých teplotách vonkajšieho prostredia nad 41°C (zabudnuté dieťa v aute) 

dochádza priamym účinkom vysokej teploty a sekundárne aj narušením homeostázy 

tekutín a elektrolytov k ireverzibilnému poškodeniu mozgu, preto je v takomto prípade 

nutné rýchlo konať – rýchlo začať ochladzovať postihnutého! 

 

Meranie teploty 

 

 Telesná teplota je aj za fyziologických podmienok rôzna podľa miesta merania. 

Štandardne sa telesná teplota človeka meria pod pazuchou (v axile, 36,3 °C), pod jazykom 

(sublinguálne, 36,5 °C), alebo v rekte (rektálne, 37°C), prípadne vo vonkajšom 

zvukovode (tympanická teplota, cca 37° C). Ak teplota klesne pod 36 °C hovoríme 

o hypotermii, ak je okolo 37,5 
o
C hovoríme o subfebrilite, ak vystúpi nad 38 °C v prípade 

choroby tak o horúčke (febris).  
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 Na meranie teploty používame teplomer – rýchlobežný a maximálny. Obidva 

lekárske teplomery (ortuťové alebo liehové) sú väčšinou kalibrované v rozsahu teplôt 35°C 

až 42 °C s presnosťou 0,1 °C.  

 

 rýchlobežný teplomer (obr. 5.4)  - meria okamžitú teplotu, ktorá sa rýchlo 

mení po skončení merania (klesne, keď sa teplomer vystaví chladnému okoliu), 

 maximálny teplomer (obr. 5.5) – má v meracej kapiláre zúžené miesto, čo 

umožňuje ukazovať maximálnu nameranú teplotu aj po ukončení merania (a 

vybratí teplomera z miesta merania). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.4; 5.5: „Rýchlobežka“ na meranie teploty (vľavo) a maximálny lekársky ortuťový teplomer 

(vpravo) 

 

Druhy teplomerov: 

 Kvapalinový teplomer - využíva teplotné roztiahnutie teplomernej kvapaliny 

(ortuť, lieh a pod.) 

 Bimetalový teplomer  - využíva bimetalový (dvojkovový) pásik zložený z 

dvoch kovov s rôznymi teplotnými rozťažnosťami. Pri zmene teploty sa pásik 

ohýba a tento pohyb sa prenáša na ukazovateľ prístroja. 

 Plynový teplomer - na meranie teploty využíva závislosť tlaku plynu od 

teploty pri stálom objeme plynu, napr. závislosť objemu plynu od teploty pri 

stálom tlaku. 

 Odporový teplomer - pri meraní teploty využíva závislosť elektrického 

odporu vodiča (odporový snímač teploty) alebo polovodiča (termistor) od 

teploty. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ortu%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lieh
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bimetalov%C3%BD_teplomer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bimetal
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kov
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Teplotn%C3%BD_%C4%8Dinite%C4%BE_roz%C5%A5a%C5%BEnos%C5%A5&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plynov%C3%BD_teplomer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tlak
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plyn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_odpor
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_odpor
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vodi%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Odporov%C3%BD_sn%C3%ADma%C4%8D_teploty&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/wiki/Termistor
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 Termoelektrický teplomer (termočlánok) - na meranie teploty 

využíva termoelektrický jav (elektróny, ktoré sú nositeľmi elektrického prúdu, 

sa významne podieľajú na vedení tepla). Zmenou teploty dvoch rôznych kovov 

sa mení vzniknuté termoelektrické napätie. 

 Radiačný teplomer - určený na meranie vysokých teplôt založených na 

zákonoch tepelného žiarenia (Planckov vyžarovací zákon, Wienov 

zákon, Stefanov-Boltzmanov zákon). Meria žiarenie z telies do okolia (na 

rovnakom princípe pracujú aj svetelné infračervené senzory alebo navádzacie 

strely). 

 Infračervený teplomer - určený na bezkontaktné meranie teploty. Využíva 

rovnaký princíp ako radiačný teplomer ale pracuje v infračervenej oblasti 

elektromagnetického spektra. Často býva vybavený jedným alebo viacerými 

navádzacími lasermi. Pri meraní s týmto teplomerom je nutné 

poznať emisivitu meraného povrchu. Býva označovaný aj ako pyrometer. 

 

Termografia 

 

 Princípom termografie je registrácia infračerveného žiarenia tepelných zmien 

vznikajúcich v patologicky postihnutej oblasti ľudského organizmu. Termografia 

zaznamenáva energiu elektromagnetického žiarenia vyžarovanú telom pacienta. Toto 

žiarenie leží v infračervenej oblasti (vlnové dĺžky λ= 0,8 - 10 µm) a nie je viditeľné 

voľným okom. Spektrum infračerveného žiarenia závisí od teploty emitujúceho telesa 

a jeho okolia. Filmové emulzie nie sú na infračervené svetlo citlivé, preto sa nedá priamo 

fotograficky zaznamenať. Vyšetrenie sa vykonáva nepriamym (elektronickým) alebo 

priamym postupom. Pri nepriamej termografii sa žiarenie sníma špeciálnou kamerou s 

centrovacím systémom, detektorom a zariadením na spracovanie impulzov a tvorbu 

obrazového záznamu (obr. 5.6). Princípom priamej termografie je prevod neviditeľného 

infračerveného žiarenia na viditeľné pomocou kvapalných kryštálov. V medicíne sa 

najčastejšie využívajú kryštály cholesterolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.6: Infračervené kamery  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Termoelektrick%C3%BD_jav
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%B3n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_pr%C3%BAd
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Planckov_vy%C5%BEarovac%C3%AD_z%C3%A1kon&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Wienov_z%C3%A1kon
https://sk.wikipedia.org/wiki/Wienov_z%C3%A1kon
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefanov-Boltzmanov_z%C3%A1kon&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Radia%C4%8Dn%C3%BD_teplomer&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Emisivita
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pyrometer
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 Príprava pacienta na vyšetrenie 

 

 Vyšetrovaný kožný povrch by mal byť minimálne 15 - 20 minút pred vyšetrením 

odhalený a zbavený sťahujúceho pôsobenia odevu (tlak vyvoláva hyperémiu). Rovnaký čas 

sa pacient aklimatizuje na prostredie, v ktorom sa vyšetrenie uskutoční, pričom zaujíma 

rovnakú polohu ako pri termografii. Aklimatizačný čas možno skrátiť tým, že sa 

vyšetrovaná oblasť potrie alkoholom. Vyšetrované miesto by sa nemalo palpovať, aby sa 

nevyvolala tlaková hyperémia. Púder, oleje aj krémy sa musia z kože odstrániť. Pacienta 

treba psychicky upokojiť. Kožné zmeny ako bradavice, jazvy, hematómy a ulcerácie sa 

musia zaznamenať do protokolu. Vyšetrenie prsníkov sa odporúča uskutočniť 10 dní po 

menštruácii. 

 Vyšetrovacia miestnosť musí byť dostatočne veľká (približne 4 x 4 m), 

s konštantnou teplotou (19 – 21 °C), bez denného slnečného svetla. V blízkosti 

vyšetrovaného nesmie byť vyhrievacie teleso. Počas termografie sa porovnávajú 

homológne orgány tela (napr. obidva prsníky, obidve končatiny). 

 

 Klinické indikácie na termografiu 

 

 Pre diagnózu patologického procesu je rozhodujúca veľkosť rozdielu jeho teploty 

a okolia, produkcia tepla ložiskom, rýchlosť jeho odvádzania, veľkosť a aktivita procesu, 

ako aj jeho uloženie a základná teplota kože. Hoci termografia nie je diagnosticky 

špecifická, môže poskytnúť cenné informácie o rozsahu a dynamike procesu (obr. 5.7). 

Rozdiely teplôt sa v zázname zobrazujú odstupňovanou sivou farbou, prípadne farebnou 

škálou. Chladné oblasti sú tmavšie, teplé sú svetlejšie, alebo inak sfarbené. Povrchové žily 

majú vyššiu teplotu a ich konvolúty môžu napr. vo vonkajšom kvadrante prsníka imitovať 

patologické ložisko.  

 Teplota obidvoch polovíc tela nie je úplne identická, rozdiely niekedy dosahujú až 

1 – 2 °C. Najteplejší je trup a tvár, dolné končatiny sú chladnejšie. Teplejšie sú aj všetky 

kožné záhyby, napr. axily, ingvíny a oblasti pod prsníkmi. Termografia sa ako diagnostická 

metóda využíva pri kožných afekciách a chorobných stavoch v oblasti prsníkov i končatín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.7: Termografické zobrazenie rôznych častí tela pri patologickom procese 
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Meranie telesnej teploty maximálnym a digitálnym lekárskym 

teplomerom 

              Meranie povrchovej teploty termovíznou kamerou 

    teplomerom 

 

 

 Úloha:         

1. Zvoľte vhodné miesto merania telesnej teploty na svojom 

 tele (napr. axilárne, v  uchu; obr. 5.8).  

2. Odmerajte svoju telesnú teplotu a porovnajte ju s 

 referenčnými hodnotami (36,3°C - 37°C). 

 

Tabuľka nameraných hodnôt:     

   

maximálny teplomer digitálny teplomer 

   hodnota jednotka hodnota jednotka 

        

 

 

           

 

 

 

 

 

  

 Úloha:       

1. Zapnite termovíznu kameru a kalibrujte ju na meranie.    

2. Vyberte vhodné miesta na merania teploty na svojom tele.    

3. Odmerajte svoju povrchovú teplotu a hodnoty zapíšte. 

     

Tabuľka nameraných hodnôt:  

 

časť tela hodnota jednotka 

      

      

      

 

 

Záver: 

Obr. 5.8 : Meranie 

axilárnej teploty 

Záver: 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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Vlhkosť vzduchu a jej význam 

 

Vzduch je zmesou dusíka (78%), kyslíka, (21%) vzácnych plynov, oxidu uhličitého 

(0,4%) a v závislosti od obsahu množstva vodnej pary v ňom (v ovzduší), sa mení 

vlhkosť vzduchu.  

Vodná para je stála zložka plynnej zmesi vzduchu, má zásadný vplyv na priebeh 

rôznych procesov v ovzduší, a to nielen na celý obeh vody v prírode, ale aj na bilanciu 

žiarenia, čistotu ovzdušia atď. Vodná para môže do ovzdušia prúdiť pri určitej teplote len 

dovtedy, pokiaľ sa vzduch nenasýti (nasýtenie predstavuje rôzne množstvo vody pri rôznej 

teplote). Ak nie je vo vzduchu dostatočné množstvo vodnej pary potrebné na jeho 

nasýtenie, udržiava sa vzduch v nenasýtenom stave. Z termodynamického hľadiska 

nazývame tento stav nerovnovážny. Pri akomkoľvek prebytku vodnej pary dochádza ku 

kondenzácii (obr. 5.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.9: Zmeny vlhkosti vzduchu; A) nenasýtený vzduch; B) rovnovážny stav; C) prebytok vodnej pary 

 

Množstvo vodných pár vo vzduchu sa vyjadruje ako tlak alebo napätie vodnej pary 

(v tlakových jednotkách – Pa) alebo ako obsah vodných pár (vyjadrené v g/m
3
), čo je 

absolútna vlhkosť. Nasýtenie vzduchu parami znamená, že je to maximálne množstvo 

vody v plynnom skupenstve v danom priestore pri danej teplote. To platí aj pre 

atmosférický vzduch. Množstvo pary vo vzduchu nemôže byť väčšie než je nasýtená 

hodnota pri danej teplote (poklesom teploty alebo dodaním molekúl plynu dochádza ku 

kondenzácii). 

 

Hlavné parametre, ktorými vyjadrujeme vlhkosť vzduchu: 

 

 tlak vodnej pary e  – parciálny tlak vodnej pary vo vzduchu [Pa] 

 absolútna vlhkosť  a  – hustota/množstvo vodnej pary na m
3
 vzduchu  

a = 0,623 e / R T [g.m
-3

]    

 

kde: e je tlak vodnej pary; R je - univerzálna plynová konštanta; T - absolútna teplota 

        

Vyparovanie Rovnovážny 

stav 

Kondenzácia 
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 relatívna vlhkosť  r  - pomer skutočného (e) a maximálne možného 

(nasýtenie) množstva vodných pár (E). r = e / E  [%]  

 rosný bod τ  – teplota, pri ktorej by bol vzduch nasýtený vlastným 

(aktuálnym) obsahom vodnej pary (pri aktuálnej teplote ešte nie je nasýtený) 

 

 Meranie vlhkosti vzduchu  

 

Vlhkosť vzduchu meriame vlhkomerom (hygrometrom). Vlhkomer môže byť: 

 

 absolútny alebo hmotnostný - cez trubicu naplnenú hygroskopickou látkou 

(látka schopná pohlcovať a udržovať vlhkosť) sa nasáva vzduch, kým sa 

nevyčerpá celý známy objem. Vážením trubice pred nasávaním a po nasávaní 

sa určí hmotnosť zachytenej pary a vypočíta sa absolútna vlhkosť 

 relatívny  - relatívna vlhkosť vzduchu sa meria stanovením rosného bodu - 

teploty, pri ktorej by sa vodné pary stali nasýtenými. Jeho dosiahnutie sa 

prejaví orosením povrchov telies. Takto pracuje Lambrechtov kondenzačný 

vlhkomer (obr. 5.10) 

Psychrometer - relatívna vlhkosť vzduchu sa meria pomocou dvoch 

teplomerov, jeden je suchý a druhý vlhký. Vlhký ukazuje nižšiu teplotu (okrem 

situácie 100 % vlhkosti). Čím je rozdiel teplôt vyšší, relatívna vlhkosť je nižšia 

(obr. 5.11) 

Vlasový vlhkomer - je to menej presný vlhkomer, založený je na zmene dĺžky 

vlasu zbaveného tuku, so zmenou relatívnej vlhkosti (obr. 5.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.10: Lambrechtov kondenzačný vlhkomer                                       Obr. 5.11: Psychrometer 
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Meranie vlhkosti vzduchu, určenie rosného bodu  

Účinnosť termoregulačných mechanizmov je závislá na vlhkosti vzduchu. Za ideálnu 

relatívnu vlhkosť vzduchu sa považuje 40-60 %, dlhodobo nízka vlhkosť vzduchu (pod 

40 %) môže pôsobiť škodlivo najmä u osôb náchylných na ochorenia horných dýchacích 

ciest (zápaly) alebo u osôb trpiacich zníženou funkciou slizníc (suchá sliznica).  

Pôsobenie vlhkého vzduchu (nad 60 %) znáša človek pomerne dobre a skôr vlhší 

vzduch je pre človeka akceptovateľný. Ak však teplota prostredia prekročí hodnotu 22 °C, 

takýto vzduch je živnou pôdou pre rast plesní a baktérií a rizikom pre vznik rôznych 

ochorení, čo je nebezpečné najmä pre astmatikov a osoby so zníženou imunitou.  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.12: Vláskový hygrometer zobrazujúci ideálnu vlhkosť vzduchu v domácnosti 

 

          

 Úloha:         

1. Zmerajte tlak vodných pár  pomocou Assmanovho aspiračného psychrometra. 

2. Vypočítajte ďalšie charakteristiky vzduchu, absolútnu a relatívnu vlhkosť a rosný 

bod.         

 Pomôcky: Assmanov aspiračnyý  psychrometer, voda, skúmavka 

         

 Postup:         

1. Navlhčite mušelín na vlhkom teplomeri (modrý).     

2. Natiahnite pružinu ventilátora a udržujte ho v chode.    

3. Po ustálení teplôt odčítajte teploty suchého (červený) a vlhkého (modrý) teplomera. 

4. Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky.      

5. Pomocou barometra odmerajte atmosférický tlak p.     

6. Zistite tlak nasýtených pár pre vlhkú teplotu (tabuľka II v prílohe skrípt).  

7. Vypočítajte parciálny tlak pár e.       

8. Vypočítajte absolútnu a relatívnu vlhkosť, určite teplotu rosného bodu.  
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Pre parciálny tlak pár platí:         

         

    

 

 

 kde: Ev - tlak nasýtených pár; K - konštanta psychrometra; p - atmosférický tlak; T - 

teplota suchého teplomera; Tv - teplota vlhkého teplomera     

         

Pre absolútnu vlhkosť platí:       

 

𝛂 =
𝟐, 𝟐 𝐞

𝐓
 [𝐠/𝐦𝟑] 

 

 

 kde: e – parciálny tlak; T – termodynamická teplota 

 

Relatívna vlhkosť:   

         

𝐫 =
𝐞

𝐄
[%] 

 

 

Tabuľka nameraných hodnôt: 

 

   
veličina hodnota jednotka 

Teplota suchého teplomera:                   

Teplota vlhkého teplomera:       

Atmosférický tlak:       

Tlak nasýtených pár:       

 

𝐞 = 𝐄𝐯 − 𝐊. 𝐩. (𝐓 − 𝐓𝐯) 

Výpočet: 

 

 

 

 

Záver: 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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6 BIOFYZIKA DÝCHANIA  

 
Dýchanie predstavuje jednu z vitálnych funkcií organizmu. Dýchanie je proces 

výmeny dýchacích plynov O2 a CO2 medzi vonkajším prostredím a bunkami. Počas 

dýchania sa kyslík v dôsledku pohybu dýchacích svalov dostáva do pľúcnych alveol (ich 

plocha je u dospelého zdravého človeka asi 70 m
2
), odkiaľ difúziou prestupuje do krvi, 

krvou sa distribuuje do tela a prestupuje do tkanív. Tu sa využíva na oxidáciu živín 

a uvoľnenie energie. Výsledným produktom týchto oxidačných dejov je CO2, ktorý 

postupuje opačným smerom ako O2, z buniek putuje do krvi, z krvi prestupuje do pľúcnych 

alveol a je vydychovaný z pľúc von do okolitého vzduchu. 

 

Dýchanie delíme na: 

 

 vonkajšie - predstavuje proces výmeny O2 a CO2 medzi vonkajším prostredím 

a krvou 

 vnútorné - predstavuje výmenu O2 a CO2 medzi krvou a tkanivami (bunkami) 

 bunkové dýchanie – dýchanie na úrovni bunky (výroba energie v 

mitochondriách). 

Základné fyzikálne zákony v mechanizme dýchania: 

 

 Daltonov zákon - celkový tlak zmesi plynov P je súčtom parciálnych tlakov 

jednotlivých plynov v zmesi p (P = p1 + p2 + p3 ...). Jednotkou tlaku je Pascal 

[Pa]. Slúži najmä na výpočet koncentrácií jednotlivých dýchacích plynov, 

pričom platí, čím je vyššia koncentrácia plynu (objemové %) v zmesi 

plynov, tým je vyšší jeho parciálny tlak, v kPa (obr. 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1: Ilustrácia Daltonovho zákona pre zmes plynov atmosférického vzduchu pri hladine mora 
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 Fickov zákon - vyjadruje zákonitosti difúzie, ktorá je základným mechanizmom 

pasívneho transportu látok. Difúzia pri dýchaní závisí od gradientu parciálnych 

tlakov jednotlivých plynov O2 a CO2 v alveolárnom vzduchu a v pľúcnom 

krvnom riečisku (resp. v krvi a tkanive, obr. 6.2). Tlakový gradient pre 

prestup  O2 v pľúcach je rovný 8 kPa a pre CO2  približne 0,8 kPa .  

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2: Difúzia plynov cez alveolokapilárnu membránu 

Difúzia O2 a CO2 cez alveolokapilárnu membránu sa riadi Fickovým zákonom: 

𝐕 = 𝐤 . 𝐒 
𝐏𝟏 − 𝐏𝟐

𝐡
 

kde: k - difúzna konštanta; S – difúzna plocha (cca 70 m
2
); h – hrúbka membrány 

(0,8 µm); P1 a P2 – parciálne tlaky plynov.   

 

 Henryho zákon (Henry-Waltonov) – množstvo plynu fyzikálne rozpusteného 

v kvapaline je priamo úmerné veľkosti parciálneho tlaku plynu nad kvapalinou 

a jeho koeficientu rozpustnosti (obr. 6.3). V 1l artériovej krvi je fyzikálne 

rozpustených 3ml O2 a 197 ml O2 je chemicky viazaných na hemoglobín 

v erytrocytoch (celkom 200ml O2/1l krvi). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3: Henryho zákon 
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Mechanika dýchania 

 
Pľúca sú vakovitý elastický orgán, ktorý je uložený v hrudníkovej dutine. Ich 

vnútorná plocha komunikuje s vonkajším prostredím pomocou dýchacích ciest a ich 

celková plocha u zdravého dospelého človeka je asi 70 m
2
. Dýchanie spočíva v rytmickom 

zväčšovaní a zmenšovaní objemu hrudníka. V dôsledku toho sa zväčšuje a zmenšuje objem 

pľúc. Tento proces je označovaný ako dychový cyklus a má dve fázy: nádych alebo 

inspírium (tento proces je aktívny) a výdych alebo exspírium (tento proces je v kľude 

pasívny – kľudové exspírium) (obr. 6.4). Pľúcny povrch a vnútornú stranu hrudníka 

vystiela popľúcnica (viscerálna pleura) a pohrudnica (parietálna pleura). Pleurálny 

tlak, (tlak v priestore medzi pleurami), je za normálnych fyziologických podmienok 

negatívny. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.4: Schematické znázornenie nádychu (inspírium) a výdychu (exspírium); tenké šípky znázorňujú 

prúdenie vzduchu, hrubé pohyb bránice (diafragmy)  

 

Pľúca (sú v dôsledku negatívneho pleurálneho tlaku roztiahnuté) počas dychového 

cyklu sledujú zmeny objemu hrudníka. Nasávajú vzduch do pľúc počas nádychu (inspíria) 

a vytláčajú ho smerom von z pľúc počas výdychu (exspíria). Inspírium je vždy dej 

aktívny, spôsobený činnosťou dýchacích svalov, najmä bránice. Exspírium je dej 

prevažne pasívny, spôsobený vlastnou pružnosťou pľúcneho tkaniva po uvoľnení 

sťahu dýchacích svalov. Len úsilný vdych a výdych majú charakter aktívnej svalovej 

činnosti (hrudné a brušné svaly). 

 

Vonkajšie dýchanie zahŕňa 4 základné procesy: 

 

 ventilácia – pravidelná výmena plynov medzi vonkajším prostredím 

a alveolárnym priestorom, ktorú zabezpečujú pumpové dýchacie svaly  - 

bránica (hlavný dýchací sval) a medzirebrové dýchacie svaly (hrudné dýchacie 

svaly). Úsilná ventilácia je podmienená aj činnosťou pomocných (auxiliárnych 

dýchacích svalov 



 

 intrapulmonálna distribúcia – premiešanie inspirovaného vzduchu so 

vzduchom, ktorý zostal v dýchacích cestách po predchádzajúcom výdychu 

(150 ml = anatomický mŕtvy priestor) 

 difúzia – prestup O2 a CO2 v smere koncentračného gradientu cez 

alveolokapilárnu membránu (Fickov zákon) medzi alveolárnym vzduchom 

a krvou pľúcnych kapilár 

 perfúzia – trvalá cirkulácia krvi v pľúcnom riečisku. O2 a CO2 sú v krvi 

fyzikálne rozpustené v plazme a chemicky viazané na hemoglobín 

erytrocytov. 

 

Respiračný systém tvoria pľúca, dýchacie cesty a respiračná „pumpa“. Túto „pumpu“ 

tvorí hrudná stena a dýchacie svaly. Keďže tkanivo pľúc neobsahuje svaly, musia iné 

svaly svojou činnosťou zabezpečiť buď podtlak (inspírium)  alebo pretlak (exspírium). 

Medzi inspiračné dýchacie svaly zaraďujeme bránicu, ktorá je plochý nahor 

vyklenutý sval oddeľujúci hrudnú a brušnú dutinu a vonkajšie medzirebrové svaly 

(musculi intercostales externi). Bránica sa pri vdychu kontrahuje pohybuje smerom nadol 

je menej klenutá (zmenšuje sa jej povrch) čo zväčšuje objem hrudnej dutiny. Vlákna 

vonkajších medzirebrových svalov prebiehajú šikmo zhora dole, začínajú na hornom rebre 

proximálnym úponom bližšie ku chrbtici a končia distálnym úponom ďalej od chrbtice. Pri 

ich kontrakcii sa dvíhajú rebrá a sternum smerom hore a dopredu. Zdvíhaním horných 

šiestich rebier sa rozširuje predozadný priemer hrudníka a zdvíhaním dolných šiestich 

rebier priečny priemer hrudníka. K inspiračným svalom zaraďujeme aj pomocné dýchacie 

svaly (mm. scaleni, mm. pectorales atď.), ktoré sa zapájajú do činnosti počas úsilného 

nádychu. 

Medzi exspiračné dýchacie svaly zaraďujeme brušné svaly a vnútorné 

medzirebrové svaly (musculi intercostales interni). Brušné svaly pri kontrakcii stláčajú 

brucho a tlak sa prenáša na bránicu a do hrudníkovej dutiny. Svalové vlákna vnútorných 

medzirebrových svalov prebiehajú šikmo, ale opačne ako pri vonkajších dýchacích svaloch 

(obr. 6.5). Ich odstup na proximálnejšom rebre je ďalej od chrbtice ako úpon na 

distálnejšom rebre. Tieto svaly rotujú rebrá tak, že sternum počas úsilného výdychu klesá 

smerom dole a priemer hrudníka sa zmenšuje. K exspiračným svalom zaraďujeme aj 

pomocné dýchacie svaly (m. rectus abdominis, mm. quadrati lumborum a i.), ktoré sa 

zapájajú do činnosti počas úsilného výdychu. 

 

 

 

 

Obr. 6.5: Uloženie vonkajších a vnútorných medzirebrových 

 svalov 
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Paralelogram 

 

Činnosť medzirebrových dýchacích svalov počas dychového cyklu môžeme 

demonštrovať pomocou jednoduchého modelu – paralelogramu. Model paralelogramu 

(obr. 6.6) tvorí dlhšia tyč, ktorá predstavuje chrbticu. Na ňu sú pripevnené dve kratšie 

latky, ktoré znázorňujú dve susedné rebrá. Tie sú spojené kratšou tyčkou vpredu (oproti 

dlhšej latke) a predstavujú sternum. Medzi hornou a dolnou latkou („rebrami“) sú 

natiahnuté gumové pásy, ktoré imitujú medzirebrové svaly. Gumový pás, ktorý sa na 

hornej tyčke pripája bližšie ku chrbtici a na dolnej tyčke bližšie ku sternu, znázorňuje 

vonkajší  medzirebrový sval (m. intercostalis externus) a druhý gumový pás, ktorý 

odstupuje od dolnej tyčky z miesta ukončenia bližšie ku chrbtici a upína sa na hornej tyčke 

bližšie ku sternu, predstavuje vnútorný medzirebrový sval (m. intercostalis internus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.6: Paralelogram 

 

Najdôležitejším dýchacím svalom je bránica (diafragma). Bránica je plochý sval, 

ktorý má povrch u zdravého dospelého človeka 250 cm
2
 a zabezpečuje 60 – 75% výmeny 

vzduchu v pľúcach. Počas dychového cyklu pracuje ako piest čerpadla. Pri pokojnom 

nádychu klesá smerom dole, približne o 1 – 1,5 cm. Pokles bránice o 1 cm zväčší objem 

hrudníka približne o 250 ml. Pri pokojnom výdychu sa bránica vracia naspäť pasívne do 

svojej pôvodnej polohy (v dôsledku pôsobenia retrakčnej sily pľúc a hrudníkového koša), 

čo spôsobí zmenšenie objemu hrudníka.  

Pri aktívnej dychovej ventilácii dokáže bránica počas úsilného inspíria poklesnúť až 

o 7 cm, pri aktívnom exspíriu je posúvaná smerom nahor predovšetkým brušnými 

(abdominálnymi) svalmi. 

 

Heringov model dýchania  

 

Heringov model (obr. 6.7) je zložený zo skleneného zvona (1) (imituje hrudný kôš), 

na dne ktorého je gumená membrána (2) (imituje bránicu). Gumenú membránu môžeme 

ťahať smerom dole a vytláčať smerom hore, čo v skutočnosti znázorňuje pohyb bránice 

počas nádychu a výdychu. Cez horný otvor skleného zvona prechádza sklenená trubica (3), 

ktorá predstavuje tracheu a horné cesty dýchacie a ďalej sa rozdvojuje na dve ďalšie 

trubice, ktoré znázorňujú bronchy (4). Na tieto trubice sú napojené jemné balóniky  - 
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„pľúca“ (5). Sklenený valec má na jednej vonkajšej strane otvor, na ktorý je napojený 

vodný tonometer (6), ktorý meria tlak medzi balónikmi a vnútornou stenou zvona 

(pleurálny tlak). V dolnej časti skleného zvona sú vsadené dve rúrky oproti sebe. Na nich 

je pripevnený jemný gumený valec (7) imitujúci veľké cievy v hrudníku príp. poddajné 

steny srdcových predsiení. Celý model je postavený na kovom stojane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.7: Heringov model dýchania 

 

Pokusy na Heringovom modeli 

 

Znázornenie pokojného vdychu a výdychu 

Pri pohybe gumenej membrány smerom dole (obr. 6.8) (pohyb bránice počas 

vdychu) zväčšujeme vnútorný priestor zvona a klesá tlak medzi stenou balónikov 

a vnútornou stenou zvona. Môžeme to sledovať vystúpením vodného stĺpca v ramene 

vodného tonometra (červená tekutina), ktorý súvisí priamo s priestorom zvona. Súčasne sa 

balóniky začínajú plniť vzduchom a zväčšovať svoj objem. Rovnako aj tenkostenný 

gumený valec, ktorý imituje veľké cievy v hrudníku, začína zväčšovať svoj objem. 

Obdobné zmeny nastávajú v hrudníku počas nádychu. V dôsledku poklesu tlaku 

v pleurálnej dutine sa pľúca plnia vzduchom a krv sa nasáva do srdca roztiahnutím 

poddajných stien veľkých žíl a predsiení srdca. 

Keď vytlačíme gumenú membránu naspäť smerom hore (obr. 6.9) (pasívny pohyb 

bránice pri výdychu), zmenšíme vnútorný priestor zvona a sledujeme zmeny, ktoré majú 

opačný charakter ako pri vdychu. Hladiny vodného stĺpca v tonometri (červená tekutina) 

dosiahnu rovnakú výšku, príp. sa tlakové pomery vo vnútri valca (v pleurálnom priestore) 

obrátia. Objem balónikov sa zmenšuje a takisto sa zmenšuje aj objem gumeného valca. 

Obdobné zmeny nastávajú v hrudníkovej dutine počas výdychu. Objem hrudníkovej 

dutiny sa zmenšuje, zväčšuje sa tlak v pleurálnej dutine (pri pokojnom dýchaní zostáva 
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negatívny voči atmosférickému tlaku), v dôsledku týchto zmien vzduch je vytláčaný 

z pľúc do okolia a zmenšuje sa aj veľkosť prietoku krvi vo veľkých žilách  hrudníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 6.8: Znázornenie pokojného nádychu      Obr. 6.9: Znázornenie pokojného výdychu 

 

Müllerov pokus 

Uzatvoríme otvor hornej sklenej trubice a súčasne silno 

ťaháme gumenú membránu (bránicu) smerom dole (obr. 6.10). 

Vo vnútri zvona vznikne veľký podtlak, jeho veľkosť vidíme 

na vodnom stĺpci tonometra. Tenkostenný gumený valec 

(veľké žily v hrudníku) výrazne zväčšia svoj objem. 

Intratorakálny podtlak sa podstatne prehĺbi, keď spravíme 

maximálne inspiračné úsilie pri uzatvorenej hlasivkovej štrbine 

tak, aby sa do pľúc nedostal vzduch. Pri týchto podmienkach 

podtlak v hrudníkovej dutine môže dosiahnuť hodnoty až -

5,3kPa. Výsledkom je masívne nasávanie krvi do veľkých 

dutých žíl v hrudníku a do pravej predsiene hrudníka. 

                                                                                                                   Obr. 6.10: Müllerov pokus 

Valsalvov pokus  

Uzatvoríme otvor hornej sklenej trubice a súčasne 

vtláčame gumenú membránu smerom hore (obr. 6.11). Vo 

vnútri zvona vznikne pretlak, čo vidíme poklesom hladiny 

vodného stĺpca v  ramene tonometra, ktoré je bližšie ku zvonu. 

Tenkostenný gumený valec (veľké žily v hrudníku) zmenší 

svoj objem, je stláčaný. Intratorakálny tlak dosiahne vysoké 

pozitívne hodnoty až 6,7 kPa pri maximálnom exspiračnom 

úsilí a uzatvorenej hlasivkovej štrbine. V dôsledku tohto 

pretlaku sa cievy v hrudníku stláčajú, čím sa sťažuje prietok 

krvi veľkými žilami v hrudníku a aj v pľúcnom riečisku. Krv 

sa vytláča do brušných a krčných žíl. 

                                                                                                                           

                   Obr. 6.11: Valsalvov pokus 
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Pľúcne objemy a kapacity 

 
Určovanie ventilačných hodnôt pľúc je častým a dôležitým diagnostickým 

parametrom v respirológii. Ventilačné hodnoty delíme na statické a dynamické (meniace 

sa v čase príp. hodnoty za určitú časovú jednotku).  

 

Medzi základné statické objemy pľúc  patria: 

 

 dychový objem (VT – tidal volume) - objem vzduchu, ktorý vdýchneme 

a vydýchneme počas pokojného inspíria a pokojného exspíria.  U zdravého 

dospelého človeka dosahuje hodnotu 500 ml, čo predstavuje 12-18% z vitálnej 

kapacity pľúc  

 inspiračný rezervný objem (IRV) - množstvo vzduchu, ktoré dokážeme po 

normálnom vdychu ešte vdýchnuť pri maximálnom úsilí. Predstavuje objem 

2500 ml, čo je 60% vitálnej kapacity pľúc 

 exspiračný rezervný objem (ERV) - množstvo vzduchu, ktoré dokážeme ešte 

maximálne vydýchnuť po pokojnom výdychu. Dosahuje objem 1000 ml , čo je 

25% vitálnej kapacity pľúc     

 reziduálny objem (RV) - objem vzduchu, ktorý ostáva v pľúcach po 

maximálnom výdychu. Nedá sa zmerať spirometricky. Predstavuje 1200 ml 

vzduchu. Tvorí ho kolapsový objem (400 ml, o ktoré sa zmenší objem pľúc pri 

pneumotoraxe) a minimálny objem vzduchu (800 ml, ktoré zostávajú 

v pľúcach pri kolapse vyvolanom torakotómiou). 

 

Spojením viacerých pľúcnych objemov dostaneme pľúcne kapacity. Medzi 

statické pľúcne kapacity zaraďujeme (obr. 6.12):  

  

 vitálna kapacita pľúc (VC) - je súčtom dychového, inspiračného 

a expiračného rezervného objemu. Je to množstvo vzduchu, ktoré môžeme 

s maximálnym úsilím vydýchnuť po maximálnom nádychu. Jej hodnota závisí 

od objemu hrudníka, rozťažnosti hrudníka a pľúc a od výkonnosti dýchacích 

svalov. Tak isto ju ovplyvňuje aj vek, pohlavie, výška a hmotnosť jedinca. 

Vitálna kapacita pľúc je často využívaným diagnostickým parametrom pri 

hodnotení výkonnosti športovcov v športovom lekárstve alebo pri rôznych 

chronických obštrukčných (astma bronchiale) a reštrikčných (silikóza, 

antrakóza) ochoreniach dýchacieho systému 
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 inspiračná kapacita (IC) – je súčtom dychového objemu (tidal volume-VT) 

a inspiračného rezervného objemu 

 exspiračná kapacita pľúc (EC) - je súčtom dychového objemu 

a exspiračného rezervného objemu 

 celková pľúcna kapacita (TLC) - je súčtom vitálnej kapacity a reziduálneho 

objemu 

 funkčná reziduálna kapacita pľúc (FRC) - je množstvo vzduchu, ktoré 

ostane v pľúcach po ukončení kľudového exspíria (FRC =ERV+RV). 

Obr. 6.12: Pľúcne kapacity a objemy 

 

Spirometria 

 
Spirometria (obr. 6.13) patrí medzi základné funkčné vyšetrenia pľúc. Pomocou 

spirometrie je možné zmerať tzv. statické a dynamické ventilačné parametre napr. pľúcne 

objemy, pľúcne kapacity a prietoky vzduchu v dýchacích cestách. V klinickej praxi 

slúži na diagnostiku a posúdenie funkčného rozsahu ochorenia pľúc. Výsledok vyšetrenia 

podmieňuje správna technika vyšetrenia, preto je nevyhnutné dodržiavať všetky kritéria 

pre správnu realizáciu spirometrie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.13: Schéma spirometrického vyšetrenia  
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 Indikácie na spirometrické vyšetrenie: 

 

 diagnostika pľúcnych porúch, problémov so sťaženým dýchaním 

 diagnostika špecifických pľúcnych ochorení (asthma bronchiale, chronická 

obštrukčná choroba pľúc a iné) 

 monitorovanie pľúcnych funkcií u pracovníkov vystavených škodlivým látkam 

(azbest) 

 vyšetrenia pred operačnými zákrokmi, športové lekárstvo. 

 Príprava na spirometrické vyšetrenie: 

 

 pred vyšetrením vynechať bronchodilatanciá a sedatíva (ak pacient užíva dané 

lieky) 

 nefajčiť a nepiť alkohol, kofeínové nápoje 6 hodín pred vyšetrením 

 na vyšetrenie si obliecť odev, ktorý nezviera hrudník. 

 

 Vyšetrenie trvá približne 5 – 30 minút, pacient má tlačku (klip) na nose, v ústach má 

náustok, ktorý je umiestnený na meracej turbínke. Po maximálnom nádychu nasleduje 

rýchly a čo najúsilnejší výdych. Vyšetrenie vykonávame v stoji, v odôvodnených 

prípadoch v sede. Výsledkom vyšetrenia je spirometrická krivka (obr. 6.14). Výsledok 

vyšetrenia korigujeme na vek, pohlavie, výšku a hmotnosť pacienta. Niekedy sa vyšetrenie 

môže opakovať po podaní bronchodilatancií pri tzv. bronchodilatačnom teste. Počas 

vyšetrenia je veľmi dôležitá spolupráca pacienta a vyšetrujúceho, v opačnom prípade 

môžeme získať falošne pozitívne/negatívne výsledky. Vyšetrenie opakujeme niekoľkokrát 

a vyberieme tie najlepšie hodnoty pre interpretáciu výsledkov. 

Obr. 6.14: Záznam štandardného spirometrického vyšetrenia pri rôznych patologických stavoch; A) norma, 

B) predĺžené exspírium, C) znížený objem pľúc 
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Demonštrácia funkcie medzirebrových svalov. Paralelogram. 

Heringov model dýchania 

 

 Úloha: 

1. Na obrázku opíšte časti paralelogramu.       

2. Na obrázku pomocou šípok vyznačte imitáciu inspíria a exspíria a farebne označte 

 zapojenie svalov.  

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úloha:         

1. Opíšte Heringov model dýchania a vplyv pohybov bránice na tlakové pomery v 

 hrudníku.         
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Spirometria - meranie vitálnej kapacity pľúc u človeka 

 
 

 Úloha:         

1. Zmerajte vitálnu kapacitu vašich pľúc 

 Pomôcky: Spirometer MiniSpir. 

 

 Postup: 

1. Zapíšte svoju výšku, hmotnosť, vek a pohlavie do digitálnej karty.    

2. Zvoľte vybraný program pre meranie vitálnej kapacity.     

3. Vložte si do úst náustok a nos uzavrite klipom.      

4. Pokojne dýchajte, po zaznení zvukového signálu sa maximálne nadýchnite a  

 plynule maximálne vydýchnite.        

5. Zapíšte svoje hodnoty do protokolu a porovnajte s referenčnými hodnotami v 

 tabuľke.     

Namerané hodnoty: 

 

 

 

 

Záver: 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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7 BIOFYZIKA SRDCA  A CIEV 

         

Mechanická práca srdca 

 
 Srdce predstavuje systém dvoch tlakových púmp (komôr). Pred komorami sú dve 

predsiene a jednosmerný tok krvi zabezpečujú srdcové chlopne. Srdce pracuje ako tlakové 

čerpadlo, čo znamená, že pri každej kontrakcii srdcového svalu vzniká tlak.  Zmrštenie 

(kontrakcia) srdcového svalu sa nazýva systola, jeho uvoľnenie (relaxácia) diastola. Tlak 

v predsieňach je počas diastoly vyšší ako v komorách, čo vytvára tlakový spád a umožňuje 

kontinuálne prúdenie krvi z predsiení do komôr počas celej diastoly. Systola a diastola sa 

pravidelne striedajú, hovoríme o srdcovej revolúcii (cykle). Pri každom pohybe vytlačí 

srdce tlakom p objem kvapaliny (krvi) ΔV. Srdce tak vykonáva mechanickú prácu: 

 

𝐖 = 𝐩 𝚫𝐕  

 

Pre kinetickú energiu systolického výdaja srdca platí:  

 

𝐄𝐤 =
𝟏

𝟐
𝛒 𝐯𝟐 𝚫𝐕 

  

 kde: ρ - hustota krvi; v - rýchlosť udelená krvi; ΔV je objem krvi 

  

 Celková mechanická práca: 

        

𝐖srdca = 𝐖 + 𝐄𝐤 

  

 Príklad: Ak ľavá komora vytlačí pri tlaku 120 mm Hg objem krvi 70 ml, tak práca 

(p.V) ľavej komory je: 15960 Pa . 70.10
-6

 m
-3

=  1,117 J. Práca pravej komory pri 

rovnakom objeme krvi a tlaku 15 mm Hg je 0,140 J.  Pri hustote krvi cca 1048 kg.m
-3 

a rýchlosti prúdenia krvi 0,5 m.s
-1

 je kinetická energia oboch komôr: 2. ½.1048 . 0,5
2 

. 

70.10
-6

 = 0,018 J.  

 Celková práca srdca v kľude je: 1,117 J + 0,140 J + 0,018 J = 1,275 J na jeden 

cyklus. 

 

Prúdenie krvi a mechanické vlastnosti ciev 

  
 Krvný obeh je z hydrodynamického hľadiska uzatvorený systém, ktorý tvorí srdce, 

cievy (elastické tepny a žily) a krv. Krvný obeh človeka je jednosmerný. Srdce je motorom 

celého obehu a vytláča krv do rozvodového (arteriálneho = tepnového) cievneho systému. 

Tlakové rozdiely (tlakový spád - gradient) medzi srdcom a cievami, medzi tepnovým 
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a žilovým systémom sú nutné pre kontinuálne prúdenie krvi. Cievny systém je pružný 

(elastický) a schopný aktívnej kontrakcie (najmä arterioly)  - môže tak meniť svoj 

prierez a tým aj prietok a objem krvi. V cievnom systéme sú tepny (artérie) viac pružné 

ako žily (vény). 

 Prietok krvi Q (l/s) závisí priamo úmerne od tlakového spádu a nepriamo úmerne od 

odporu ciev (najmä arteriol) a od viskozity krvi.  

 Vzťah medzi prietokom krvi, tlakom, viskozitou a odporom cievneho riečiska 

vyjadruje Poiseuille - Hagenov zákon:  

 

𝐐 =
𝚷 . 𝐫𝟒 (𝐏𝟏 − 𝐏𝟐)

𝟖 . 𝛈 . 𝐥 
 

 

 kde: Q – množstvo krvi (objem), r – polomer cievy, P1-P2 – rozdiel tlakov, η – 

viskozita krvi, l – dĺžka cievy (trubice, v ktorej prebieha prúdenie) 

 

 Z klinického hľadiska má Poiseuille - Hagenov zákon význam v tom, že na základe 

nameraných hodnôt minútového objemu srdca Q a tlakového gradientu P1- P2 v cievach, 

možno vypočítať celkový odpor cievneho riečiska veľkého aj malého krvného obehu.  

  

 Pozn.: Zvýšený odpor cievneho riečiska spôsobuje zvýšenie systémového tlaku krvi 

a tým sa zvyšuje pracovné zaťaženie srdca.  

 Použite Poisseuillevho – Hagenovho zákona závisí aj od charakteru prúdenia krvi. 

V závislosti od rýchlosti, viskozity krvi a anatomického členenia ciev môže byť prúdenie 

krvi laminárne alebo turbulentné (pozri kapitola 3 Vlastnosti kvapalín).  

  

 Pri každom sťahu srdca dochádza k premene biochemickej energie na energiu 

hydromechanickú, ktorá je potrebná pre udržanie krvného tlaku. Srdce vykonáva prácu 

tým, že určitý objem krvi vytláča proti tlaku v aorte (statická práca) a dáva tento objem do 

pohybu (kinetická práca). Celková energia sa teda skladá z tlakovej zložky a  kinetickej 

zložky. Pre jednotkový objem prúdenia kvapaliny (krvi) platí Bernoulliho rovnica: 

 

𝐩 + 
𝟏

𝟐
 𝛒 𝐯𝟐 = 𝐤𝐨𝐧š𝐭. 

 kde: p – tlak kvapaliny, ρ – hustota kvapaliny, v – rýchlosť prúdenia 

 

 Pri prúdení musí platiť zákon zachovania mechanickej energie. Pri zvýšení kinetickej 

energie (prúdenie v trubici s menším priemerom S2) sa musí znížiť potenciálna energia. 

Vo vodorovne prúdiacej kvapaline sa úbytok potenciálnej energie prejaví vo forme 

poklesu tlaku kvapaliny (h2). Pri prietoku krvi cievou s menším priemerom je 

rýchlosť krvi v nej vyššia, ale tlak krvi je nižší (a naopak) – Bernoulliho zákon (obr. 

7.1).  
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Obr. 7.1: Prúdenie kvapaliny vodorovnou trubicou – Bernoulliho zákon 

 

Mechanické vlastnosti ciev  

 

 Počas systoly je krv vháňaná do veľkých tepien, z ľavej komory do aorty pod 

určitým tlakom. Steny tepien sa napínajú a časť kinetickej energie krvi sa počas 

systoly srdca ukladá vo forme pružného napätia cievnych stien a mení sa na energiu 

potenciálnu. Počas diastoly sa táto potenciálna energia premieňa na energiu kinetickú 

v dôsledku pohybu steny ciev a zabezpečuje existenciu diastolického tlaku a 

kontinuálne prúdenie krvi v cievach aj počas diastoly. K týmto premenám energie 

kinetickej na potenciálnu a potenciálnej na kinetickú dochádza v krvnom obehu neustále. 

Tento jav označujeme ako pružníkový efekt ciev, podmienený ich elasticitou  (obr. 

7.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.2: Vznik pulzovej vlny v centrálnych artériách v normálnej (elastickej artérii) a v patologických 

podmienkach (neelastickej artérii) 

 

 Tlaky v srdci a v odstupujúcich cievach (systola/diastola):  

 

 Pravá predsieň     = +0,6 / -0,6 (kPa); + 4,5 / -4,5 mmHg 

 Pravá komora                        =  4,6  / 0 !  (kPa);    34,5 / 0  mmHg 

 Artéria pulmonalis  =  4,6 / 1,2  (kPa);    34,5 / 9,0 mmHg 

 Ľavá predsieň   = +0,6 / -0,6 (kPa); + 4,5 / -4,5 mmHg 

 Ľavá komora   =  16 / 0  !    (kPa);    120 / 0  mmHg 

 Aorta    =  16 / 10,5  (kPa);    120 / 11,25 mmHg 
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Pozn.: V komorách srdca je v diastole nulový tlak. V a. pulmonalis a v aorte je 

v diastole pozitívny tlak, spôsobený elasticitou artérií (pozri - model elasticity).  

 

Pružnosť tepien: 

 

 udržiava tlak krvi v cievnom systéme počas diastoly. Keby cievy neboli 

pružné, tlak krvi v čase diastoly (v systéme in vitro ) by klesol na nulu 

 umožňuje plynulé prúdenie krvi v cievnom systéme počas systoly aj diastoly 

 uľahčuje (znižuje nevyhnutnú) prácu srdca, čím zvyšuje jeho výkonnosť. 

 

 Model cievnej elasticity  

 

 Model cievnej elasticity (obr. 7.3) tvorí nádoba so zafarbenou tekutinou (rezervoár 

krvi). V nádobe je možné zvýšiť tlak nad hladinou tekutiny pomocou balónika (systém 

natlakujeme). Z rezervoára, ktorý predstavuje ľavú komoru srdca, vystupuje hadica, 

reprezentujúca aortu, na začiatku ktorej sa nachádza svorka. Stláčaním svorky 

simulujeme srdcovú revolúciu (systolu a diastolu). Za svorkou sa hadica rozdeľuje na 

dve ramená, na začiatku ktorých sú jednosmerné ventily, ktoré umožňujú prúdenie tekutiny 

iba jedným smerom. Jedno rameno tvorí sklenená trubička, toto predstavuje 

neelastický cievny systém. Druhé rameno je gumené a reprezentuje elastický cievny 

systém. V tomto ramene je zabudovaný aj pružník. Pružník je sklenená banka, obrátená 

hore dnom, do ktorej môže vnikať pretekajúca tekutina a tým stláčať vzduch v banke. 

Jedná sa o rezervoár energie vo forme stlačeného vzduchu, ktorý sa do banky natlačí 

kinetickou energiou imitovanej „systoly“. Na konci obidvoch ramien sú odmerné valce, 

ktoré merajú množstvo pretečenej tekutiny v elastickom a neelastickom systéme počas 

imitovanej srdcovej revolúcie (systoly a diastoly). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.3: Model cievnej elasticity. Rozdielny objem kvapaliny v odmerných valcoch znázorňuje rozdiely v 

množstve krvi, ktorá pretečie elastickým (gumená hadička) a neelastickým (sklenená rúrka) cievnym 

systémom 
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Model cievnej elasticity 

 

 Úloha:         

1. Demonštrujte elasticitu ciev na modeli.       

2. Zapíšte hodnoty množstva tekutiny pretečenej v elastickom a neelastickom 

 ramene.        

 

 

 

 

 

Tlak krvi 

 
 Energia srdcovej systoly sa prejavuje z väčšej časti ako bočný (laterálny) tlak, ktorý 

pôsobí na steny ciev a sčasti ako rýchlostný tlak pôsobiaci v smere dlhej osi ciev. 

V klinickej praxi sa označuje ako systémový krvný tlak. Pri systole vzniká tlaková sila, 

počas ktorej je krv vytláčaná do aorty. Časť kinetickej energie sa následne ukladá do 

stien aorty a artérií ako energia potenciálna. Počas diastoly srdca (plnia sa komory) 

a srdce nevyvrhuje krv, nadobúda aorta a artérie svoj pôvodný tvar (vplyvom elasticity)  

pričom sa potenciálna energia uložená v pružnej stene mení späť na energiu kinetickú, 

čím zabezpečuje kontinuálne prúdenie krvi aj počas diastoly. 

 Krvný tlak sa vyjadruje vo forme zlomku a to ako tlak systolický/diastolický.  

 

 systolický tlak – je maximálny tlak v tepnách počas systoly ľavej komory 

 diastolický tlak -  je najnižší tlak počas srdcovej diastoly a je podmienený 

elasticitou veľkých tepien 

 stredný tlak krvi - vypočítame tak, že k hodnote diastolického tlaku 

pripočítame jednu tretinu tlakovej amplitúdy (rozdiel systolického 

a diastolického tlaku) (obr. 7.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.4: Typy krvných tlakov 

Namerané hodnoty: 

 

Záver: 



90  

 Pozn.: Svetová zdravotnícka organizácia odporúča uvádzať hodnoty krvného tlaku 

v jednotkách mm Hg., príp. v kPa. V klinickej praxi krvný tlak niekedy vyjadrujeme 

v jednotkách Torr.  

(1 Torr = 1 mm Hg; 1 kPa = 7,5 torr = cca 10 cm H2O) 

 

Meranie tlaku krvi 

 
 Priama metóda (invazívna) - tlakové zmeny pri prúdení krvi  snímame priamo 

z lúmenu cievy. Pri tejto metóde je porušená integrita kože a steny cievy, kde do cievy 

(najčastejšie a. subclavia) je zavedený katéter naplnený fyziologickým heparinizovaným 

roztokom (heparín je látka brániaca prirodzenému zrážaniu krvi). Tlak v sledovanom 

mieste sa prenáša cez tekutinu v katétri na snímač tlaku (elektromanometer). 

Elektromanometer môže pracovať na tenzometrickom, kapacitnom alebo indukčnom 

princípe (pozri kap. princípy meničov na snímanie neelektrických veličín). Priama metóda 

merania krvného tlaku sa považuje za presnú metódu merania. Najčastejšie sa využíva vo 

výskume pri experimentálnych postupoch alebo na jednotkách intenzívnej starostlivosti 

v nemocniciach pre monitorovanie vitálnych funkcií pacienta so zavedenými katétrami do 

ciev. V bežnej klinickej praxi sa táto metóda nepoužíva. 

 Nepriama (neinvazívna) metóda - meriame tlakové zmeny (oscilácie) v manžete, 

odrážajúce zmeny tlaku krvi. Nepriama metóda merania krvného tlaku sa považuje za 

menej presnú, no pre jej neinvazívnosť je v klinickej praxi najrozšírenejšou. Bežne sa 

využíva v diagnostike rôznych ochorení.  

 

 Nepriame metódy merania krvného tlaku: 

 

 auskultačná metóda (Riva-Rocciho metóda) 

 palpačná metóda 

príp. sa využíva ich kombinácia. 

  

 Auskultačná metóda 

 

 Pri meraní krvného tlaku pomocou auskultačnej metódy sa využíva zisťovanie tzv. 

Korotkovových zvukových fenoménov (Korotkov – ruský lekár, 1905). Tieto zvukové 

fenomény vznikajú len pri turbulentnom prúdení krvi cez zúžené miesto trubice (artérie). 

Ich intenzita závisí od veľkosti zúženia trubice a množstva krvi, ktoré zúženým miestom 

preteká. Vyšetrovaného posadíme a na rameno (a. brachialis, zvyčajne na ľavej strane) 

umiestnime manžetu. Korotkovove fenomény počúvame pomocou fonendoskopu, ktorý je 

umiestnený tesne pod dolným okrajom manžety. Podmienkou merania je, aby bol 

vyšetrovaný v kľude (telesnom i duševnom), sedel, príp.  ležal. Tlakomer umiestnime na 

stôl, pravou rukou nahmatáme pulz na predlaktí (a. radialis). Po nahmataní pulzu začneme 

balónikom, ktorý držíme v druhej ruke, pumpovať vzduch do manžety. Vzduch 

pumpujeme dovtedy, kým nám pulz na a. radialis nevymizne. Vymiznutie pulzu svedčí o 

tom, že tlak v manžete dosiahol vyššie hodnoty ako systolický tlak v a. brachialis. 

Manžeta v takomto prípade úplne stláča a. brachialis a tým blokuje prietok krvi cez cievu. 
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Následne zvýšime tlak v manžete o ďalšie približne 3 kPa (približne 20 mmHg). Pomalým 

a jemným otváraním ventilu na balóniku vypúšťame vzduch z manžety, čím znižujeme tlak 

na artériu. Priemer artérie sa začína zväčšovať, krv začína prúdiť (turbulentné prúdenie) a 

počujeme slabé zvuky vo fonendoskope: - 1. Korotkov fenomén. Vtedy na stupnici 

tonometra odčítame hodnotu systolického tlaku. Pri postupnom poklese tlaku sa zvuky 

zosilňujú, menia sa na šelesty (pretrváva turbulentné prúdenie) - 2. Korotkovov fenomén. 

Šelesty sa menia na jasné zvuky, ktoré sa zosilnia a opäť začnú slabnúť - 3. Korotkov 

fenomén. Zvuky sa úplne stlmia a vymiznú - 4. Korotkov fenomén. V tom prípade tlak v 

manžete klesol pod hodnotu diastolického tlaku v a. brachialis, cieva už nie je zúžená 

(laminárne prúdenie)  a nie je dôvod aby zvukové fenomény pretrvávali. Vo fonendoskope 

nepočujeme zvuk a na stupnici tonometra odčítame hodnotu diastolického tlaku. 

 Meranie opakujeme trikrát a potom zapíšeme hodnoty vo forme zlomku 

systolický/diastolický tlak so správne udanou jednotkou v  kPa alebo torr (TK = 120/80 

Torr). Auskultačná metóda je metódou subjektívnou, preto je možné merať len 

s presnosťou na 5 Torr. Namerané hodnoty zaokrúhľujeme, napr. 122/81=120/80 Torr. 

 

 Palpačná metóda 

 

 Pri klasickej palpačnej metóde (Riva-Rocci) nepoužívame fonendoskop a  môžeme 

odmerať len hodnoty systolického krvného tlaku. Pravou rukou hmatáme pulz na a. 

radialis na tej končatine, kde má vyšetrovaný ovinutú manžetu a druhou rukou nafukujeme 

manžetu. Vymiznutie pulzu svedčí o tom, že tlak v manžete dosiahol vyššie hodnoty ako 

systolický tlak v a. brachialis. Manžeta v takomto prípade úplne stláča a. brachialis a tým 

blokuje prietok krvi cez ňu. Následne zvýšime tlak v manžete o ďalšie približne 3 kPa 

(približne 20 mmHg). Postupným otváraním ventilu na balóniku dochádza k vypúšťaniu 

vzduchu z manžety, čím znižujeme tlak na artériu. Hodnotu systolického tlaku zistíme 

v tom okamihu,  keď sa na a. radialis objaví opäť pulzová vlna. V súčasnosti sa nevyužíva.  

 

Zásady merania krvného tlaku 

 

 Pred meraním krvného tlaku má byť pacient v pokoji aspoň 5 minút. Je vhodné aby 

min. 2 hodiny pred meraním nefajčil, nekonzumoval nápoje s obsahom kofeínu alebo 

alkoholu a nevykonával ťažšiu fyzickú námahu. Rukávy na košeli alebo šatách majú 

byť voľné, aby neobmedzovali prietok krvi končatinou počas merania. Miestnosť má byť 

tichá, pokojná, s primeranou teplotou, počas vyšetrenia sa s pacientom nerozprávame a 

takisto zamedzíme rozprávaniu tretích osôb, ak sú v miestnosti prítomné. Tonometer 

umiestnime tak, aby vyšetrovaný nevidel na jeho stupnicu. Pacient sedí opretý o chrbát, 

dolné končatiny má voľne položené na podlahe, hornú končatinu má voľne položenú na 

podložke a spolu s tlakomerom sú umiestnené vo výške srdca (obr. 7.5). Aj pri meraní 

v ľahu musíme rešpektovať polohu tlakomera, ktorý musí byť umiestnený približne v 

úrovni srdca pacienta (pre vplyv gravitácie a zmeny hydrostatického tlaku krvi počas 

ortostázy a klinostázy).  
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Obr. 7.5: Meranie tlaku krvi auskultačnou metódou 

 

 Poznámka: Keďže pri nepriamom meraní tlaku krvi meriame oscilácie tlaku  

v manžete, šírka manžety výrazne ovplyvňuje namerané hodnoty. Preto je potrebné použiť 

na meranie správnu veľkosť manžety, ktorá má u dospelého človeka (normostenika) šírku 

cca 12 cm. U detí s malým obvodom ramena a  naopak u dospelých osôb s veľkým 

obvodom ramena sa musí prihliadať na veľkosť manžety. Pri výbere správnej veľkosti  sa 

vychádza z obvodu ramena (tab. 7.6). Pri zanedbaní tejto zásady nameriame falošne 

vysoké hodnoty tlaku krvi  (napr. u kulturistov pri použití 12 cm manžety) alebo falošne 

nízke až  nulové hodnoty (u malých detí a  novorodencov) pri použití manžety určenej pre 

dospelých. 

Tab. 7.6: Správny rozmer manžety podľa obvodu ramene v strede ramena  v cm 
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 Druhy tonometrov používaných na nepriame meranie krvného tlaku 

 

 Ortuťový (liehový) tonometer 

 

 Klasický tonometer (sfygmomanometer) sa skladá z Recklinghausenovej manžety, z 

balónika na vháňanie vzduchu do manžety a samotného tonometra naplneného ortuťou         

(novšie liehom) so stupnicou (v mmHg, kPa alebo Torr).  Recklinghausenova manžeta je 

plochý obdĺžnikový gumový vak, ktorý je vložený do plátenného obalu. Do manžety ústi 

gumená trubička s balónikom. Pomocou tohto balónika vháňame alebo vypúšťame vzduch 

z manžety a tým regulujeme veľkosť tlaku v nej.  Druhý koniec gumenej hadičky je 

spojkou pripojený k stupnici tonometra, kde výška ortuťového alebo liehového stĺpca 

udáva hodnoty krvného tlaku (obr. 7.6).   

 Manžeta musí spĺňať tieto požiadavky počas merania: 

 

 šírka manžety má byť 40% z obvodu meranej končatiny (tab. 7.6) 

 dĺžka manžety ma obopínať celé rameno a prekryť aspoň 2 tretiny jeho 

obvodu. 

  

 Aneroidný (pružinový) tonometer 

 

 V tomto tonometri (obr. 7.7) je ortuťový stĺpec nahradený odporovou pružinou. 

Ostatné súčasti sú totožné s ortuťovým tonometrom. Odporová pružina sa môže poškodiť 

prípadnými otrasmi a nárazmi pri manipulácii a takisto sa jej vlastnosti môžu meniť 

v závislosti od teploty, vlhkosti prostredia a pod. Preto je dôležitá častá kontrola presnosti 

merania týchto tonometrov. 

 

 

 

Obr. 7.6:  Liehový tonometer                                           Obr. 7.7: Pružinový tonometer 
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 Digitálny tonometer 

 

 Automatické alebo poloautomatické digitálne tonometre sú v dnešnej dobe veľmi 

obľúbeným nástrojom pri meraní krvného tlaku. Rozšírené sú najmä v domácej 

a ambulantnej praxi. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však preferuje ako 

najpresnejšiu nepriamu metódu merania krvného tlaku použitie ortuťového (liehového) 

tonometra.  

 Digitálne tonometre pracujú na oscilometrickom princípe. Periodicky sa meniaci tlak 

v artérii spôsobuje zmeny jej objemu a tým aj polomeru cievy. Tieto zmeny sa prenášajú 

na povrch ramena a odtiaľ manžetou do pneumatického systému prístroja, ktorý je pružný 

a uzatvorený. Pulzové objemové zmeny vyvolávajú tlakové pulzácie rádovo v desatinách 

mmHg. Amplitúda oscilácie steny tepny, teda zmeny objemu tepny, závisí od rozdielu 

tlaku vo vnútri tepny (tvorí ho krv) a povrchu tepny (tvorí ho tlak manžety). Ak je pulz 

v tepne maximálny, tlak v manžete sa rovná strednému artériovému tlaku. Digitálny 

tonometer teda meria hodnotu stredného artériového tlaku. Systolický a diastolický tlak 

určuje empiricky vlastné programové vybavenie tonometra. 

 Najčastejšie typy digitálnych tonometrov sú ramenné a zápästné (obr. 7.8). 

U digitálnych tlakomerov je dôležitá ich kalibrácia a použitý typ softwaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.8: Ramenný a zápästný digitálny tonometer 
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Meranie tlaku krvi 

 

 Úloha:  

1. Meranie tlaku u človeka auskultačnou metódou. 

2.  Meranie tlaku u človeka digitálnym tonometrom. 

 Pomôcky: fonendoskop, liehový a digitálny tonometer.  

 

 Postup (auskultačná metóda):        

1. Posaďte vyšetrovaného k stolu, pripravte tonometer a fonendoskop.    

2. Nahmatajte pulz na artérii radialis a odmerajte krvný tlak.     

3. Zapíšte namerané hodnoty krvného tlaku, porovnajte s fyziologickými hodnotami. 

 Postup (digitálny prístroj): 

1. Posaďte vyšetrovaného k stolu, pripravte digitálny tlakomer. 

2.  Odmerajte krvný tlak, namerané hodnoty zapíšte, porovnajte s fyziologickými 

 hodnotami.        

       Namerané hodnoty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver: 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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8 SVETLO 

 

Základné pojmy  

 

 frekvencia  (f) – fyzikálna veličina, ktorá udáva počet opakovaní periodického 

javu za jednotku času, jednotka je hertz, Hz (s
-1

)  

 perióda (T) - fyzikálna veličina, ktorá udáva trvanie periodického javu, 

jednotka je sekunda, s 

 vlnová dĺžka (λ) - fyzikálna veličina, ktorá udáva vzdialenosť medzi 

opakujúcimi sa periódami vlnenia, m, mm, nm 

 amplitúda – maximálna výchylka (hodnota) periodického javu (obr. 8.1). 

 

 

 

 

Obr. 8.1: Základné parametre sínusového priebehu 

 Svetlo (viditeľné) – elektromagnetické vlnenie s vlnovou dĺžkou od 400 nm (fialové 

svetlo) do 700 nm (svetlo červené) (obr. 8.2). Vo vákuu sa šíri rýchlosťou približne c = 

3.10
8 

m.s
-1

. V látkovom prostredí je rýchlosť menšia (rýchlosť svetla vo vzduchu 

uvažujeme rovnakú ako vo vákuu). 

 Svetlo je charakterizované vlnovou dĺžkou: 𝛌 =  
𝐜

𝐟

  

 Frekvencia f určuje farbu svetla (obr. 8.2) a nezávisí od prostredia, v ktorom sa 

svetlo šíri (fotóny daného typu sú stále fotóny daného typu). Svetlo s konštantnou 

frekvenciou (fotóny s rovnakou energiou) nazývame monofrekvenčné 

(monochromatické). 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 8.2: Viditeľná časť elektromagnetického spektra 
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 Šírenie svetla ovplyvňujú vlastnosti prostredia, prostredie môže byť:   

 

 priehľadné – nedochádza k rozptylu svetla (číre sklo) 

 priesvitné – dochádza k čiastočnému rozptylu (mení sa smer šírenia) svetla 

(matné sklo) 

 nepriehľadné – svetlo sa pohlcuje alebo odráža 

 opticky homogénne – má všade rovnaké optické vlastnosti (napr. rovnaký 

index lomu) 

 opticky izotropné – vo všetkých smeroch je rýchlosť šírenia svetla rovnaká 

 opticky anizotropné – rýchlosť svetla závisí od smeru šírenia. 

 

 Pomer rýchlosti svetla vo vákuu c a rýchlosti v inom prostredí v sa nazýva index 

lomu prostredia n (absolútny index).  Je to bezrozmerná veličina, ktorá závisí od vlnovej 

dĺžky svetla (farby, čiže typu fotónov): 

 

𝐧 =  
𝐜

𝐯
 

 Odraz a lom svetla  

 

 Pri dopade svetla na rozhranie dvoch rôznych optických prostredí (napr. vzduch - 

voda) sa svetlo čiastočne odráža a čiastočne láme.  

 Zákon odrazu vyjadruje skutočnosť, že uhol odrazu α
´ 

je rovný uhlu dopadu α. 

Odrazený lúč leží v rovnakej rovine ako lúč dopadu (obr. 8.3). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.3: Odraz na rovnej ploche - zrkadlový obraz (vyššie); odraz na nerovnej ploche – rozptyl (nižšie) 
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 Snellov zákon lomu svetla vyjadruje, že pomer sínusu uhlu dopadu α k sínusu uhlu 

lomu β je pre dve rôzne optické prostredia stály a je rovný prevrátenému pomeru indexov 

lomu dvoch prostredí n1 a n2 (aj pomeru rýchlostí šírenia sa svetla v1 a v2).  

 

𝐬𝐢𝐧𝛂

𝐬𝐢𝐧𝛃
=  

𝐯𝟏

𝐯𝟐
=  

𝐧𝟐

𝐧𝟏
 

 

 Podľa zákona lomu nastáva pri prechode svetla z opticky redšieho prostredia do 

prostredia opticky hustejšieho (n1 < n2) lom ku kolmici (obr. 8.4). Pri prechode svetla 

z prostredia opticky hustejšieho do prostredia opticky redšieho (n1 > n2) nastáva lom od 

kolmice (obr. 8.4).  

 

 

Obr. 8.4: A - lom svetla ku kolmici – z opticky redšieho prostredia do opticky hustejšieho; B - Lom svetla 

od kolmice – z opticky hustejšieho prostredia do opticky redšieho 

 

 Ak je pri lome svetla od kolmice uhol lomu β = 90°, potom pre uhol dopadu platí: 

 

𝛂𝐦 =
𝐧𝟐

𝐧𝟏
 

  

 Uhol αm (obr. 8.4) je medzný uhol (uhol dopadu, pri ktorom je uhol lomu 90°), napr. 

pre rozhranie sklo-vzduch má hodnotu 42°. Ak je α > αm nemôže nastať lom svetla, svetlo 

sa odráža a nastáva úplný (totálny) odraz. 

 

 Zmeraním medzného uhla αm pomocou refraktometra je možné určiť index 

lomu rôznych látok. Úplný odraz svetla sa využíva v optických vláknach a odrazových 

hranoloch, ktoré smerujú resp. menia chod lúčov. 

 

 

 

A B 
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Refraktometria 

 
 Refraktometria je metóda, ktorá sa využíva na stanovovanie koncentrácie látok v 

roztoku na základe merania medzného uhla, keďže index lomu je priamo úmerný 

koncentrácii. V klinických laboratóriách sa používa na určenie koncentrácie bielkovín 

v sére alebo plazme, alebo ju môžeme použiť na stanovenie cukrov, alkoholu, kyselín 

a iných látok.  

 Pri prechode svetla z prostredia opticky hustejšieho do prostredia opticky redšieho       

(n1 > n2) nastáva lom od kolmice. Medzný uhol αm predstavuje najväčší uhol dopadu, pri 

ktorom ešte nastáva lom svetla (lom do 90°). Ak svetelný lúč prechádza z prostredia 

opticky redšieho do prostredia opticky hustejšieho (n1 < n2), láme sa ku kolmici, pričom 

medzný uhol βm  je najväčší uhol, pod ktorým lúče ešte vnikajú do opticky hustejšieho 

prostredia (obr. 8.4). 

 Ak svetelné lúče prechádzajú z prostredia opticky redšieho pod uhlami v rozmedzí α 

= 0° až do 90° do prostredia opticky hustejšieho, mení sa uhol lomu svetelných lúčov v 

rozmedzí β = 0° až β m. Ak je uhol dopadu α = 90°, potom podľa zákona lomu platí: 

 

𝒏𝟏 𝒔𝒊𝒏 𝟗𝟎° = 𝒏𝟐 𝒔𝒊𝒏 𝛃𝒎 

 

 Ak rozhranie dvoch prostredí tvorí hranol refraktometra a vrstva prostredia 

s neznámym indexom lomu (sérum, roztok a pod.), môžeme pomocou okuláru 

refraktometra v smere medzného uhla pozorovať zmeny polohy (medzný uhol) rozhrania 

medzi svetlom a tieňom. Refraktometre môžeme rozdeliť na suché a ponorné (obr. 8.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.5: Suchý (vľavo) a ponorný (vpravo) refraktometer 
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Určenie koncentrácie sacharózy pomocou refraktometra 
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Obr. 8.6: Abbého 

refraktometer v základnej 

polohe  

  

 Úloha:         

1. Určite indexy lomu pre roztoky sacharózy so známou koncentráciou pomocou 

 suchého alebo ponorného refraktometra.  

2. Z nameraných hodnôt indexov lomu zostrojte kalibračný graf refraktometra. 

 Pomôcky: Abbého a/alebo ponorný refraktometer, destilovaná voda, roztoky známej 

 koncentrácie a neznámej koncentrácie sacharózy. 

  

 Postup (suchý refraktometer):        

1. Otvoríme hranol refraktometra, na zdrsnenú  plochu 

 hranola kvapneme kvapkadlom 2-3 kvapky roztoku 

 sacharózy známej koncentrácie. 

2. Hranol refraktometra zatvoríme a refraktometer  dáme do 

 základnej polohy (obr. 8.6).  

3. Otáčaním veľkej skrutky na ľavej strane prístroja 

 nájdeme v pravom okulári rozhranie svetlo - tieň (obr. 8.7). 

Ak je zorné pole príliš tmavé, osvetlíme ho vhodným 

nastavením zrkadla. Prípadné farebné spektrum na rozhraní 

svetlo -  tieň, možno kompenzovať pomocou Amiciho 

hranola, ktorého poloha sa ovláda skrutkou na pravej strane 

prístroja.    

4. Keď dosiahneme ostré (a čierno-biele) rozhranie svetlo 

- tieň, ľavou skrutkou ho nastavíme do stredu 

nitkového kríža. Následne v ľavom okulári na ľavej 

stupnici odčítame index lomu meranej koncentrácie na 4 desatinné miesta, pričom 4. 

desatinné miesto odhadneme (obr. 8.8). Po každom meraní oba hranoly riadne 

osušíme. Postup opakujeme pre všetky známe koncentrácie a napokon pre roztok 

neznámej koncentrácie.  

5.  Zo zistených indexov lomu roztokov známych koncentrácií zostrojíme kalibračný 

 graf. Z kalibračného grafu odčítame neznámu koncentráciu tak, že pre zmeraný 

 index lomu roztoku neznámej koncentrácie odčítame zodpovedajúcu hodnotu 

 koncentrácie.        

 

 

 

 

 

 

 

 

                Obr. 8.7: Rozhranie svetlo – tieň                          Obr. 8.8: Stupnica v ľavom okulári refraktometra 



101  
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 Postup (ponorný refraktometer):       

1. Do refraktometrickej kyvety nalejeme po značku roztok sacharózy s najnižšou 

 známou  koncentráciou (obvykle začíname vodou, koncentrácia = 0).  

2. Kyvetu vložíme do kyvetora, ponoríme do nej merací hranol ponorného 

 refraktometra a  tubus zafixujeme do držiaka.      

3. Pomocou mikroskrutky nónia (bubienok na pravej strane okulára) nastavíme 

rozhranie na najbližšiu hodnotu stupnice, potom odčítame počet dielikov rozhrania 

zo stupnice v zornom poli ďalekohľadu a k nim pripočítame desatiny z bubienka 

(kolieska) nónia. 

4. Z takto určenej polohy rozhrania určíme z tabuľky index lomu skúmaného  roztoku. 

5. Po skončení každého merania kyvetu vypláchneme destilovanou vodou a dôkladne 

 osušíme. Rovnako opláchneme a opatrne vysušíme merací hranol.   

6. Rovnakým spôsobom postupujeme pri určovaní indexu lomu ďalších roztokov 

 známych koncentrácií a roztoku s neznámou koncentráciou.    

   

Tabuľka nameraných hodnôt:        

   

   

roztok 1 roztok 2 roztok 3 roztok 4 

Známa koncentrácia C [%]:         

Index lomu n:         

   

roztok 5 
   

Neznáma koncentrácia C [%]:     
  

Index lomu n:   
    

 

 

 

 

 

 

  

Záver: 



102  

Spektrofotometria 

 

 Spektrofotometria je fyzikálno-chemická analytická metóda, ktorá využíva 

absorpciu svetla skúmaným roztokom (vo viditeľnej, ultrafialovej a infračervenej oblasti). 

Umožňuje sledovať závislosť absorpcie od vlnovej dĺžky svetla t.j. merať absorpčné 

spektrá alebo stanovovať nízke koncentrácie látok.  

 Elektromagnetické žiarenie s frekvenciou f sa prostredím šíri po kvantách 

(fotónoch) s energiou E = h.f, kde h = 6,626.10
-34

 J.s je Planckova konštanta. Celková 

intenzita žiarenia (intenzita = tok energie = množstvo energie prechádzajúce cez 

jednotkovú plochu za jednotku času) závisí aj od energie jednotlivých fotónov, ako aj od 

ich počtu. Zloženie žiarenia je ovplyvnené jeho interakciou s látkovým prostredím. 

Analýza žiarenia nám poskytuje informácie o prostredí (koncentrácia), o látkach 

a o objektoch, ktoré so svetlom interagujú – odhaľuje energetické zmeny v interagujúcich 

objektoch.  

  

 Typy interakcií žiarenia s hmotou: 

 

 absorpcia fotónu – dochádza k pohlteniu energie fotónu látkou. Pohltená 

energia sa využije na zvýšenie energetického stavu atómu, molekuly alebo 

komplexu čím dochádza k excitácii 

 emisia fotónu – dochádza k uvoľneniu energie a k vzniku fotónu, atóm resp.  

molekula sa vracia do základného stavu – deexecitácia (obr. 8.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.9: Schematické znázornenie absorpcie energie fotónu atómom a následná emisia fotónu 

(excitovaný stav predstavuje vyššiu energiu systému než v stave základnom) 
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Absorpčné a emisné spektrum 

 

 Látka môže elektromagnetické žiarenie pohlcovať alebo vyžarovať. Podľa toho 

delíme spektrum na: 

 

 absorpčné spektrum – vzniká pri prechode svetla látkou (napr. plynom), 

v ktorej sú niektoré vlnové dĺžky svetla (niektoré fotóny) pohltené 

 emisné spektrum - tvoria vlnové dĺžky elektromagnetického žiarenia, ktoré 

látka vyžaruje. 

 

Podľa tvaru spektra môžeme spektru rozdeliť na: 

 

 čiarové spektrum – vyžarujúce plyny a pary prvkov. Obsahuje len niektoré 

vlnové dĺžky – tzv. spektrálne čiary (energie prechodov medzi excitovanými 

stavmi a prípadne základným stavom) 

 pásové spektrum – je vyžarované veľkými biologickými molekulami. Je 

tvorené veľkým množstvom vzájomne blízkych spektrálnych čiar, ktoré 

splývajú do širokých pásov (obr. 8.10) 

 spojité spektrum – vyžarujú niektoré pevné látky a kvapaliny. Vzniká napr. 

tak, že voľné elektróny kovu môžu prijať alebo uvoľniť ľubovoľné energie, 

ktoré sa kombinujú s energetickými prechodmi atómov a štruktúry kovu.  

Spojité spektrum vyjadruje, že v emitujúcom alebo absorbujúcom objekte sú 

možné ľubovoľné energetické prechody vo veľmi širokej oblasti.  

 

Spektrum sa najčastejšie vyjadruje graficky v podobe spektrálnej krivky ako 

absorpčná, emisná alebo rozptylová krivka. Spektrálna krivka popisuje závislosť  intenzity 

(množstva) od typu (kvality) žiarenia. Intenzita žiarenia vyjadruje napr. celkovú energiu za 

čas, hustotu energie alebo napr. počet fotónov. Typ žiarenia je daný jeho frekvenciou, 

vlnovou dĺžkou, resp. energiou jednotlivých fotónov.  

 

Obr. 8.10: Príklady spektier: a) spojité spektrum; b) čiarové spektrum; c) pásové spektrum; d) absorpčné 

čiarové spektrum (niektoré energie – vlnové dĺžky chýbajú); vpravo ich grafické znázornenie 
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Pravdepodobnosť energetických prechodov je v niektorých molekulách vysoká a v 

iných nízka – pozorujeme pásy v určitých častiach spektra. Pre bielkoviny a nukleové 

kyseliny je napr. typická výrazná absorpčná oblasť v UV spektre, pre bielkoviny 

s maximom v okolí 280 nm a pre nukleové kyseliny s maximom okolo 260 nm. Väčšina  

biologických látok neabsorbuje viditeľné svetlo – sú priehľadné a musia sa farbiť (napr. pri 

pozorovaní pod mikroskopom).  

Pigmenty, napr. hemoglobíny, absorbujú svetlo aj vo viditeľnej oblasti, pretože 

obsahujú väzby s kovom, napr. hemoglobín so železom. Maximum absorpcie 

hemoglobínu je v závislosti od jeho typu a formy od 530 do 570 nm.  

Keďže konkrétnej látke zodpovedá vždy konkrétne spektrum, môžeme podľa toho 

určiť chemické zloženie látok. Metóda, ktorá skúma chemické zloženie látok na základe 

ich spektra sa nazýva spektrálna analýza. Základným prístrojom spektrálnej analýzy je 

spektrofotometer (obr. 8.11). Pomocou spektrofotometra je možné zistiť, či je vo vzorke 

prítomná prímes inej látky. Tým je možné určiť čistotu látok príp. množstvo látky – 

zisťovanie koncentrácie. V spektrách sa prejavia aj chemické reakcie alebo chemické 

zmeny látok.  

 

Meranie spektier 

 

Ak svetlo s intenzitou I0 dopadá na vzorku, časť svetla sa odrazí (IR), absorbuje (IA),  

rozptýli (ID) a prechádza (I).  

 

Pomocou príslušných intenzít svetla definujeme veličiny:  

 

 koeficient odrazu (reflexia) – R = IR / I0  

 priepustnosť (transmisia) – T = I / I0 

 koeficient absorpcie (absorpcia) – A = IA / I0 

 koeficient rozptylu – D = ID / I0 

 

Obvykle predpokladáme, že rozptyl a odraz svetla na vzorke môžeme zanedbať. 

Potom interakciu svetla so vzorkou opisujú veličiny intenzita svetla (I0), ktorá vstupuje do 

skúmanej vzorky, absorbovaná intenzita svetla a intenzita svetla (I), ktoré vrstvou vzorky 

prešlo (obr. 8.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.11: Spektrofotometer                      Obr. 8.12: Prechod svetla (transmisia)                                                                                                                          

             cez kyvetu spektrofotometra                                                
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Určenie absorpčného spektra hemoglobínu vo venóznej krvi 

Absorpciu každého elektromagnetického vlnenia v prostredí opisuje Lambertov 

zákon:  

𝐈 =  𝐈𝟎 𝐞−𝐄 = 𝐈𝟎 𝐞−𝐝𝛍 

 

kde: E – extinkcia; μ – lineárny absorpčný koeficient; d – dĺžka dráhy vo vzorke = 

hrúbka vzorky. 

 

Keďže najčastejšie prebieha meranie absorpcie na kvapalných vzorkách, Lambertov 

zákon prechádza do tvaru Lambertovho-Beerovho zákona, ktorý vyjadruje extinkciu pre 

látku rozpustenú v rozpúšťadle:  

 

𝐄 =  𝛆 𝐜 𝐝 ;  𝐜 =
𝐄

𝛆 𝐝
  [𝐠. 𝐥−𝟏] 

 

kde: ε – extinkčný koeficient (pre hemoglobín pri 540 nm = 0,7 l.g
-1

.cm
-1

); c – 

koncentrácia látky; d hrúbka kyvety (1 cm). 

 

 

 

Úloha:         

1.  Zmerajte absorpčné spektrum hemoglobínu z venóznej krvi a určite jeho 

 koncentráciu vo vzorke.          

Pomôcky: Spektrofotometer, kyvety s vodou a meranou látkou.   

      

Postup:          

1. Oblasť vlnových dĺžok pre hemoglobín z venóznej krvi zvolíme od 500 nm do 

 595 nm v 5 nm krokoch (interval medzi susednými bodmi nameraného spektra).  

2. Pri uzatvorenej štrbine fotočlánku nastavíme horným regulátorom na stupnici 

 intenzity ϑ [%] hodnotu 0.         

3. Nastavíme vlnovú dĺžku, pri ktorej ideme merať tento bod spektra (prvý bod 500 

 nm).         

4. Do dráhy svetla spektrofotometra vložíme kyvetu s rozpúšťadlom (voda) a pri 

 zapnutom fotočlánku (otvorená štrbina) dolným regulátorom (označeným 100) 

 nastavíme na stupnici intenzity ϑ [%]  hodnotu 100.     

5. Vymeníme kyvetu s vodou za kyvetu s roztokom venóznej krvi, odčítame zo 

 stupnice extinkcie E jej hodnotu a zapíšeme ju do tabuľky k príslušnej vlnovej 

 dĺžke.          

6. Nastavíme vlnovú dĺžku ďalšieho bodu spektra. Opakujeme postup 3 - 5 až kým 

 nedosiahneme vlnovú dĺžku 595 nm.       

7. Z nameraných hodnôt zostrojte krivku závislosti extinkcie E od vlnovej dĺžky.    
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Tabuľka nameraných hodnôt: 

 

Vlnová dĺžka [nm] 500 505 510 515 520 

Extinkcia E           

 
525 530 535 540 545 

 
          

 
550 555 560 565 570 

 
          

 
575 580 585 590 595 

 
          

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Záver: 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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9 ZVUK A JEHO VLASTNOSTI 

 

Základné pojmy z akustiky 

 Zvuk je mechanické kmitanie hmotného prostredia, ktoré sa šíri prostredím ako 

vlna. Zdrojom zvuku je chvenie telies, ktoré sa prenáša ako tlaková energia do okolitého 

pružného prostredia, pričom v ňom vzniká zvukové vlnenie. Základné veličiny opisujúce 

šírenie zvuku prostredím sú: frekvencia, vlnová dĺžka, perióda, amplitúda, rýchlosť. 

Rýchlosť šírenia zvuku závisí od fyzikálnych vlastností prostredia, v ktorom sa šíri - 

hustota, pružnosť, teplota, vlhkosť a pod (napr. pri  t=20 °C je rýchlosť zvuku vo 

vzduchu v = 343 m/s). Rýchlosť zvuku vo vzduchu nezávisí od tlaku vzduchu, frekvencie 

zvuku alebo od intenzity zvuku. 

   

 Charakteristika zvuku:  

 výška – je daná frekvenciou 

 farba – zastúpenie harmonických frekvencií vo zvukovom spektre 

 intenzita (sila) – je daná hustotou akustického výkonu, ktorý prejde 

jednotkovou plochou (W.m
-2

). 

 

Pre porovnanie intenzity dvoch zvukov sa používa veličina hladina intenzity zvuku 

L. Ako jednotka rozdielu hladiny intenzity zvuku je zavedený 1 bel (B), ktorý 

zodpovedá pomeru intenzít zvukov 1:10. V praxi sa však používa jednotka 10-krát 

menšia nazývaná decibel (dB).  

 

Hladina intenzity zvuku L v decibeloch:  

𝐋(𝐝𝐁) = 𝟏𝟎 . 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎

𝐈

𝐈𝟎
 

kde: I – intenzita posudzovaného zvuku 

         I0 – prahová intenzita zvuku (prah počutia 10
-12 

W.m
-2

) 

 

Hlasitosť – subjektívne hodnotenie sluchového vnemu človekom, udáva sa vo 

fónoch (Ph). Ucho nie je citlivé na zvuky rôznych frekvencií rovnako. Najcitlivejšie je pri 

frekvenciách 0,7 až 6 kHz. Pri referenčnom tóne 1000 Hz bol stanovený prah počutia (0 

dB).  Napr. pri frekvencii 1000 Hz má zvuk s hladinou intenzity 30 dB hladinu hlasitosti 

30 Ph.  

 Počuteľný zvuk je v rozsahu 16 až 20 000 Hz. Mechanické vlnenie s nižšími 

frekvenciami je infrazvuk, s vyššími ultrazvuk.  
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Ultrazvukové diagnostické metódy 

  

 Fyzikálny princíp ultrasonografie 

 

 Využívajú sa „zvuky“ s frekvenciami vyššími ako 20 000 Hz. Ultrazvuk je 

generovaný piezoelektrickým kryštálom - (výbrus kremeňa, turmalínu a pod.). Väčšina 

medicínskych zariadení využíva na generovanie a detegovanie ultrazvukových vĺn ten istý 

prvok, ktorý nazývame ultrazvukový menič.   

Po aplikovaní el. napätia na povrch piezoelektrického kryštálu (obr. 9.1), začne 

kryštál vibrovať a produkovať ultrazvukové vlny. Pri odraze týchto vĺn (napr. od tkaniva) 

tieto postupujú nazad do meniča a dochádza k rozvibrovaniu kryštálu, čím sa začne 

generovať el. napätie (obr. 9.1). 

      a)                                   b) 

 

 

 

Obr. 9.1 : Ultrazvukový menič – piezoelektrický jav. 

 Vygenerovaný ultrazvukový impulz (v trvaní niekoľko ms s opakovacou frekvenciou 

10
2
 – 10

3
 Hz) prechádza do tkaniva, kde sa časť z neho pohltí tkanivom a časť z neho sa 

odrazí na rozhraní tkanív (prostredí) s rozdielnou akustickou impedanciou Z. Odrazené 

vlny (tzv. echá) sú spätne registrované ultrazvukovým meničom (obr. 9.2). Akustická 

impedancia Z je daná súčinom rýchlosti šírenia c a hustoty ρ (kg/m
3
) daného prostredia (Z 

= c . ρ).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.2: Schéma generovania obrazu ultrazvukovými vlnami 

Prenikanie ultrazvukovej vlny do tkaniva závisí od frekvencie. Čím vyššia je 

frekvencia ultrazvukových vĺn, tým menej preniká do hĺbky tkanív, avšak s vyšším 

rozlíšením, čím sa zlepšuje kvalita obrazu a naopak. 

 Ak sa ultrazvuková vlna odráža od rozhrania dvoch tkanív, ktoré sa vzhľadom 

k sonde nepohybujú, nebude sa frekvencia dopadajúcej a odrazenej ultrazvukovej vlny 



109  

Obr. 9.5: Zobrazenie B 

odlišovať. V prípade, že sa toto rozhranie pohybuje (napr. krvinky v krvnom prúde), bude 

sa frekvencia odrazenej ultrazvukovej vlny odlišovať od frekvencie dopadajúcej vlny (obr. 

9.3) a to v závislosti od smeru pohybu buď k sonde alebo od sondy. Tento frekvenčný 

posun je dôsledkom Dopplerovho javu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.3: Dopplerov frekvenčný posun. a) tok krvi smerom k sonde; b) tok krvi smerom od sondy;                                 

f0 – ultrazvuková vlna s pôvodnou frekvenciou; f1 – odrazená vlna so zmenenou frekvenciou 

Vyšetrenia ultrasonografiou (tzv. sonom) sú neinvazívne, rýchle, dôležité pre 

diagnostiku rôznych ochorení a bezpečné. Podľa spôsobu zobrazenia rozlišujeme 

ultrazvukové zobrazenia na: 

 

Zobrazenie A (Amplitude mode) 

 

Ide o jednorozmerné zobrazenie, pri ktorom sa 

zobrazujú amplitúdy odrazených signálov. Výsledkom je 

krivka zobrazujúca závislosť intenzity odrazeného signálu od 

času, ktorý uplynul od vyslania signálu. Toto zobrazenie 

umožňuje merať vzdialenosti.                                                         Obr.: 9.4: Zobrazenie A 

Zobrazenie B (Brightness mode)  

 

Ide o dvojrozmerné zobrazenie, pri ktorom sa  

amplitúdy odrazených signálov prevádzajú do odtieňov sivej. 

Výsledkom sú body (pixely) s rôznym jasom. Jasný bod 

zodpovedá vrcholu na krivke z A módu, tmavý bod zodpovedá 

nule. Tento mód je najčastejším typom zobrazenia štruktúr 

mäkkých tkanív.  

 

 

Zobrazenie M (Movement mode) predstavuje modifikáciu B zobrazenia, kde sa 

zobrazujú pohyblivé štruktúry v čase. Najčastejšie sa využíva na zobrazenie srdca – 

echokardiografia. 2D zobrazenie je základné zobrazenie (režim) pri všetkých 

ultrazvukových zobrazovacích jednotkách. Tvar zobrazeného poľa závisí od tvaru sondy. 

A B 
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Meranie rýchlosti prietoku krvi cievami pomocou Dopplera 

 

Úloha: 

1. Zobrazte prietokovú krivku a. radialis pomocou obojsmerného ručného Dopplera 

 (obr. 9.6). 

2. Vyšetrite rýchlosti prietoku krvi a vypočítajte index odporu cievy a index pružnosti 

 cievy. 

3. Získané hodnoty porovnajte s fyziologickými hodnotami.  

 Pomôcky: Ručný Doppler, gél.         

  

 Postup:        

1. Pracujte samostatne alebo vo dvojici.     

2. Naneste malé množstvo ultrasonografického gélu na koniec 

sondy alebo na kožu pacienta. 

3. Priložte sondu na kožu v oblasti priebehu vyšetrovanej cievy (a. 

radialis) a pomaly ňou pohybujte, kým nenájdete miesto, kde sú 

najlepšie počuteľné Dopplerove zvuky. Ideálny uhol sondy 

oproti koži pacienta je 45 - 60° (obr. 9.7).                                 Obr.: 9.6: Ručný Doppler

  

 

        

 

 

 

 

 

Obr. 9.7: Postup pre meranie prietoku krvi v a. radialis 

 

4. Po stabilizácií prietokových kriviek (zobrazenie min. 3 po sebe idúcich kriviek; obr. 

9.8) stlačte tlačidlo na sonde čím zastavíte záznam.      

    

 

 

 

 

 

 

                         Obr. 9.8: Krivka pulzovej vlny 

 

 

 

 

 

Parametre popisujúce tvar krivky 

pulzovej vlny 

1. systolický náraz 

2. maximálny systolický tlak 

3. zatvorenie aortálnej chlopne 

 4. koncovodiastolický tlak 
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5. Stlačením bočného tlačidla na prístroji sa zobrazia namerané hodnoty: 

         

 S: maximálna rýchlosť krvi v systole (cm/s) - najvyššia rýchlosť zaznamenaná počas 

  pulzovej vlny (maximálna výška krivky počas systoly)    

 MN: stredná rýchlosť krvi (cm/s) - vyjadruje strednú hodnotu rýchlosti toku krvi za 

  čas od začiatku systoly po koniec diastoly jedného srdcového cyklu.  

 D: rýchlosť krvi v diastole (cm/s) – rýchlosť prúdenia krvi na konci diastoly 

 MIN: minimálna rýchlosť krvi (cm/s)  

 

6. Z nameraných hodnôt vypočítame:  

 

 Index odporu cievy IR – odpor cievneho riečiska proti toku krvi: 

      

 𝐈𝐑 =
(𝐒−𝐃)

𝐒
    (Fyziologická hodnota IR < 1) 

  

 Index pružnosti cievy IP – charakterizuje variabilitu rýchlosti toku krvi: 

 

         𝐈𝐏 =
(𝐒−𝐌𝐈𝐍)

𝐌𝐍
    (Fyziologický rozsah IP je od 4 – 13; priemer 6,7 v závislosti od 

             anatomického umiestnenia periférnej artérie) 

 

7. V závere porovnajte tvar zmeranej krivky pulzovej vlny s fyziologickým tvarom  a 

vypočítané hodnoty IR a IP s fyziologickými hodnotami.  

 

Tabuľka nameraných hodnôt: 

                                                    hodnota      jednotka 

Prietok krvi v systole                S=      

Stredný prietok krvi             MN= 

 

  

Prietok krvi v diastole             D= 

 

  

Minimálna rýchlosť krvi     MIN=     

Frekvencia srdca                   HR=     

 

 

 

 

 

 

  Úloha:         

1. Vyšetrite perfúziu ukazováka pri rôznych teplotách.  

  Pomôcky: Pletyzmografická sonda, chladiace vankúšiky, digitálny teplomer 

   

  

Výpočet: 

 

 

 

Záver: 

 

Body:______ Podpis vyučujúceho:__________ 
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Obr.9.9: Pletyzmografická sonda 

Vyšetrenie perfúzie tkaniva pomocou pletyzmografickej sondy 

 

 Postup:        

1. Na ukazovák vyšetrovanej ruky pripevníme pletyzmografickú sondu (obr. 9.9).   

2. Pozorujte priebeh prietokovej krivky pulzovej 

vlny približne 1 min (obr. 9.10) a zapíšte 

hodnoty pletyzmografického indexu (PP) 

a srdcovej frekvencie (HR).   

3. Namodelujte vazokonstrikciu priložením 

chladiaceho vankúšika do dlane po dobu 30 

sekúnd. Pozorujte zmenu prietoku krvi (obr. 

9.11) a hodnoty zapíšte do tabuľky. Odstráňte 

chladenie a opäť pozorujte zmenu prietoku krvi.   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.10: Fyziologická prietoková krivka               Obr. 9.11: Prietoková krivka so zníženým prietokom 

 

 

Tabuľka nameraných hodnôt: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  kontrola chladenie ohriatie 

teplota (°C)       

PP index (mV/V)       

HR – (úderov/min.)       

Záver: 

 

Body:______ Podpis vyučujúceho:__________ 
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kde: Vm – stredná rýchlosť toku 

v cm/s;  

 r – polomer cievy v cm 

 

Meranie priemeru trachey a objemového prietoku krvi 

pomocou ultrazvuku a Dopplera 

 

 Úloha:         

1. Zmerajte priemer trachey a arteria carotis communis.      

2. Vizualizujte prietok krvi v arteria carotis communis pomocou Dopplera a vyšetrite 

 rýchlosť prietoku. 

            

 Postup:         

1. Do oblasti jugulárnej jamky naneste dostatočné množstvo ultrazvukového gélu.  

2. Priložte ultrazvukovú sondu priečne do oblasti jugulárnej jamky, uhol a tlak sondy 

zvoľte tak, aby ste docielili čo najlepšie zobrazenie trachey (obr. 9.12).  

3. Zmerajte vnútorný priemer a hrúbku trachey a hodnoty zapíšte do tabuľky.   

4. Otočte sondu sagitálne a pohybom do strany vizualizujte a. carotis communis.  

5. Zmerajte vnútorný priemer artérie, priemernú rýchlosť toku a vypočítajte objemový 

prietok krvi. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.12: Meranie priemeru (d) a hrúbky steny trachey (vľavo) a meranie rýchlosti prúdenia krvi v cieve 

pomocou Dopplera (vpravo) 

  

Pre objemový tok krvi platí:         Q = Vm 
𝚷 .  𝐫𝟐

𝟒
      

Tabuľka nameraných hodnôt: 

  

hodnota jednotka 

Priemer trachey         

Hrúbka steny trachey         

  
Polomer artérie   

Stredná rýchlosť toku   

 

 

 

 

 

 

      d 

hrúbka 

steny 

Výpočet: 

 

Záver: 

 

 
Body:______ Podpis vyučujúceho:__________ 
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Účinky infrazvuku, počuteľného zvuku a ultrazvuku 

 

 Infrazvuk 

 

 Infrazvuk definujeme ako akustické vlnenie s frekvenciou nižšou ako 16 Hz (obr. 

9.13). Počujeme ho ako dunivé zvukové nárazy resp. ho vnímame formou vibrácií. 

Prírodnými zdrojmi infrazvuku sú zemetrasenia, blesk, turbulencia vetra, vlnobitie 

a človekom vyrobené zdroje, ako sú veterné turbíny, klimatizačné a vetracie sústavy, kotly, 

kompresory, lodné a prúdové motory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.13: Frekvenčný rozsah zvukových polí. 

 

 Veľmi nízke frekvencie infrazvuku možno vnímať, ak majú dostatočnú intenzitu. 

Zistilo sa, že ak je človek exponovaný infrazvuku, môže mať problémy pri vykonávaní 

duševnej práce a pociťuje aj určité nepohodlie. Ak hladina akustického tlaku infrazvuku 

presahuje 100 dB, človek trpí závratmi, duševnou únavou, podráždenosťou, pocitmi na 

vracanie, bolesťami hlavy a stratou rovnováhy. Existuje však malá citlivá časť populácie, 

ktorá môže pociťovať nepríjemnosť infrazvuku už od hladiny 65 dB, ak ide o príslušnú 

kombináciu frekvencie a dĺžky pôsobenia. Účinky sú opisované ako všeobecná 

rozladenosť, nevoľnosť, dezorientácia, zvýšená únava, poruchy spánku alebo spavosť a iné 

kombinácie nešpecifikovaných príznakov. Mozgová kôra je zvlášť citlivá na infrazvuk 

s frekvenciou 7 Hz, ktorá sa zhoduje s frekvenciou alfa vĺn elektroencefalogramu (EEG) 

mozgovej kôry. Expozícia týmto druhom infrazvuku môže zabrániť jasnému mysleniu 

alebo koncentrácii na vykonávanie zverenej úlohy. Účinky môžu byť sprostredkované aj 

pôsobením infrazvuku na telo človeka priamo rozkmitaním orgánov, tkaniva, príp. častí 

tela, kde pri zhode budiacej a vlastnej frekvencie nastáva ich rezonancia. Taktiež existuje 

závislosť prahu účinku od dĺžky pôsobenia podnetu. Zatiaľ čo pri hladine 85 dB je pri 12 

Hz detegovaná prítomnosť infrazvuku okamžite, pri 10 Hz sa prah pocitu dosiahne po 

75 s a pri 6 Hz po 5 minútach. Účinky infrazvuku na dočasný posun prahu počutia sa 

preukázali až pri expozíciách presahujúcich 3 minúty a intenzite 137 dB, a to približne pre 

polovicu pokusných osôb. Pocit tlaku a bolesti v uchu vyvolávajú hladiny 140 dB až 162 

dB v závislosti od frekvencie 20 Hz až 2 Hz. Pri týchto intenzitách možno pozorovať už 

zápalovú reakciu na bubienku. Silný infrazvuk môže spôsobiť vnútorné krvácanie, ak 

expozícia pokračuje dlhší čas. Pri vyšších intenzitách infrazvuku sa v dôsledku zhody 
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vlastnej a budiacej frekvencie rozkmitajú vnútorné orgány, čo vedie k bolesti a pri vysokej 

intenzite až ku smrti jedinca. 

 

 Počuteľný zvuk  

 

 Periodické zvuky (napr. hudobné 

tóny) nevyvolávajú u človeka žiadne 

škodlivé účinky, pokiaľ ich hladina 

intenzity nedosiahne úroveň prahu bolesti. 

 Z ekologického hľadiska sú o mnoho 

dôležitejšie zvuky neperiodické, 

označované ako hluk. Hluk je definovaný 

ako nežiaduci zvuk neperiodického 

charakteru, obsahujúci zložky s rôznymi 

frekvenciami a intenzitami, ktorý vyvoláva 

nepríjemný alebo rušivý vnem. Zavádzanie 

techniky do všetkých oblastí ľudskej 

činnosti má za následok trvalé zvyšovanie 

hlučnosti v pracovnom i životnom prostredí 

(obr. 9.14). Hluk môže byť ustálený alebo 

premenný. Premenný hluk môže byť 

kolísavý, prerušovaný alebo celkovo 

nepravidelný. Za ustálený je považovaný 

taký hluk, ktorého hladina intenzity kolíše 

v rozsahu menšom ako 5 dB. Miera 

škodlivosti či nebezpečnosti hluku sa 

vyjadruje pomocou tzv. hladín a tried hluku. Najvyššie prípustné hodnoty hluku 

v pracovnom prostredí sa riadia druhom pracovnej činnosti. Napr. pre náročnú duševnú 

prácu je najvyššia prípustná hladina hluku 50 dB, pre duševnú prácu rutinnej povahy 70 

dB, pre fyzickú prácu bez nároku na duševnú a zmyslovú činnosť 90 dB. V budovách 

občianskeho vybavenia a obytných miestnostiach sú hodnoty maximálne prípustného 

hluku nižšie. Napr. v lekárskych ordináciách je to 40 dB, v nemocničných izbách 35 dB, 

v obytných miestnostiach 30 dB. 

 O škodlivosti hluku rozhoduje viacero faktorov, jeho fyzikálne vlastnosti 

(frekvencia, intenzita), charakter (trvalý, prerušovaný, nepravidelný), doba trvania, 

druh práce vykonávanej v hlučnom prostredí. Prevádzky s nadmerným hlukom bývajú 

napr. skúšobne motorov a turbokompresorov, kotolne, práčovne, práce s pneumatickým 

náradím, motorovými pílami a pod. Najčastejším dôsledkom pobytu v prostredí 

s nadmerným hlukom je poškodenie sluchu. To môže byť akútne, kedy k poškodeniu 

bubienka, stredného alebo vnútorného ucha dochádza náhle a je hodnotené ako úraz. 

Chronické poškodenie sluchu sa vyvíja postupne, najprv sa prejavuje ako sluchový 

diskomfort, čo je reverzibilná sluchová strata pre frekvencie okolo 4 kHz. Neskôr sa 

zvyšuje prah počutia pre všetky frekvencie a vzniká nedoslýchavosť (hypoacusis) až 

hluchota. 

Obr. 9.14: Schematické znázornenie hladín 

akustického tlaku. 
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 Popri vzniku nedoslýchavosti a ušných šelestov ovplyvňuje dlhotrvajúca expozícia 

nadmernému hluku regulačné mechanizmy vegetatívneho i centrálneho nervového 

systému. Prejavuje sa to kardiovaskulárnymi poruchami (poruchy srdcového rytmu, 

hypertenzia), poruchami tráviaceho ústrojenstva a neuropsychických sfér (nespavosť, 

únava, závraty). Všetky tieto poruchy vo svojich dôsledkoch znižujú pracovný výkon. 

 

 Ultrazvuk 

 

 Ultrazvuk predstavuje širokú oblasť mechanických kmitov od 20 kHz až do niekoľko 

sto GHz. Oblasť gigahertzových kmitočtov sa niekedy označuje ako hyperzvuk. Ultrazvuk 

môže vznikať aj mechanicky v špeciálnych píšťalách, v praxi sa používajú 

magnetostrikčné (nízkofrekvenčný ultrazvuk) alebo piezoelektrické zdroje 

(vysokofrekvenčný ultrazvuk). Nízkofrekvenčný ultrazvuk (20 kHz – 100 kHz) sa 

používa v ultrazvukovej chirurgii, ako na samotný operačný zákrok, tak na čistenie 

nástrojov. Vysokofrekvenčný ultrazvuk nachádza využitie vo fyzikálnej terapii (1 – 3 

MHz, vyššie intenzity), predovšetkým však v diagnostike (2 – 40 MHz, nízke intenzity). 

Hyperzvuk (1 – 200 GHz) sa používa v akustickej mikroskopii. 

 Ultrazvuk sa podobne ako počuteľný zvuk šíri z miesta vzniku vlnením a na rozdiel 

od elektromagnetického vlnenia potrebuje na svoje šírenie pružné hmotné prostredie. 

 V tekutinách sa ultrazvuk (tak ako aj počuteľný zvuk) šíri pozdĺžnym vlnením, 

v pevných látkach tiež priečnym vlnením. 

 Pri dopade ultrazvukovej vlny na biologické tkanivo dochádza k vzájomnému 

pôsobeniu – k interakcii. Typ interakcie závisí na intenzite pôsobiaceho ultrazvuku. Pri 

vyšších intenzitách označujeme interakcie ako aktívne, ich výsledkom je zmena 

biologického prostredia, teda biologický účinok ultrazvuku. Tento typ interakcií sa používa 

v ultrazvukovej terapii, v ultrazvukovej chirurgii a pri laboratórnych pokusoch. Ak je 

hodnota ultrazvukovej intenzity pod hranicou jej biologickej účinnosti (< 0,1 W/cm
2
) 

označujeme interakcie ako pasívne. Ich výsledkom je zmena časového a priestorového 

priebehu pôsobiacej ultrazvukovej vlny vyvolaná fyzikálnymi vlastnosťami daného 

biologického systému. Tieto interakcie sú základom ultrazvukových diagnostických metód.  

 

 Ultrazvuk nevyvoláva ionizáciu a jeho priamy účinok na biologické systémy sa 

uskutočňuje troma základnými mechanizmami: 

 

 ohrevom – je spôsobený absorpciou akustickej energie v tkanivách a jej 

premenou na teplo. Ohrev jednotlivých tkanív závisí predovšetkým od ich 

fyzikálnych vlastnostiach a od ich vaskularizácie. K najväčšiemu ohrevu 

dochádza na rozhraní mäkkých a mineralizovaných tkanív (na rozhraní svalu a 

kosti) 

 mechanickými účinkami - vyvolané mechanickými silami, viazanými na 

vysokú frekvenciu ultrazvukových kmitov 
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 kavitáciou -  t.j. vznikom kmitajúcich plynových bublín, ktoré sa pri určitej 

hladine ultrazvukovej intenzity tvoria v tekutom prostredí v podtlakovej fáze 

ultrazvukovej vlny. Kmitanie bublín je radiálne (zväčšuje a zmenšuje sa ich 

objem) a môže viesť i k ich kolapsu, pri ktorom sa bublina roztriešti do 

niekoľkých menších. Tieto procesy sú zdrojom rázových vĺn schopných 

mechanicky poškodiť okolité biologické štruktúry. Kavitácia je tiež zdrojom 

voľných radikálov, ktoré môžu poškodzovať biologické systémy chemicky. 

 

Ultrazvuk je schopný svojimi aktívnymi interakciami ovplyvniť biologické systémy 

na všetkých úrovniach ich biologickej organizovanosti, a to ako negatívne – inhibičné 

účinky, tak pozitívne – stimulačné účinky. 

 

Inhibičné účinky ultrazvuku 

 

Na makromolekulárnej úrovni dochádza ku zmenám konformácie biopolymérov 

(predovšetkým bielkovín a nukleových kyselín). Výsledkom je ich degradácia a čiastočná 

či úplná strata biologickej aktivity (obzvlášť u enzýmov). Na bunkovej a tkanivovej úrovni 

môže dôjsť účinkom ultrazvuku k poškodeniu či deštrukcii ako rastlinných tak 

i živočíšnych buniek. Zmeny sa objavujú vo všetkých bunkových štruktúrach a veľmi 

citlivo reagujú predovšetkým membránové štruktúry – mitochondrie a endoplazmatické 

retikulum. Taktiež boli preukázané indukované zmeny cytoskeletálneho systému, 

predovšetkým mikrotubulov. Na tkanivovej úrovni, pokiaľ nedošlo k mechanickému 

poškodeniu, možno pozorovať funkčné a imunologické zmeny. 

 

Stimulačné účinky ultrazvuku 

 

 Možno ich pozorovať pri nižších intenzitách ultrazvuku a iba u buniek s vysokou 

regeneračnou aktivitou (epiteliálne bunky, bunky krvotvorného tkaniva). Dochádza u nich 

k rýchlejšiemu rastu i rýchlejšej diferenciácii. Mechanizmus stimulačného účinku 

ultrazvuku nie je dosiaľ jednoznačne vysvetlený. Predpokladá sa, že ultrazvuk ovplyvňuje 

priepustnosť biologických membrán a molekulárne interakcie zodpovedné za rast buniek. 

Štúdium biologických účinkov ultrazvuku je dôležitým zdrojom informácií pre 

posudzovanie rizika ultrazvukových aplikácií v medicíne. Využitie ultrazvuku vo 

fyzikálnej terapii a chirurgii je založené na aktívnych interakciách, teda i na biologických 

účinkoch. Naopak pri diagnostických aplikáciách ultrazvuku musia byť biologické účinky 

buď úplne vylúčené alebo obmedzené na minimum tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu 

vyšetrovaného. Tieto požiadavky súčasné diagnostické systémy spĺňajú. Ultrazvukové 

vyšetrenia sú bežne používané v medicíne. Sú bezpečné tak pre tehotné ženy ako aj 

novorodencov.  
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10 ZOBRAZOVANIE POMOCOU OPTICKÝCH SÚSTAV 

 

Na zobrazenie predmetov v medicíne sa používajú rôzne optické prístroje (lupa, 

mikroskop, videokamera). Fungovanie týchto prístrojov je založené na základných 

princípoch geometrickej optiky (priamočiare šírenie svetla, nezávislosť chodu lúčov, 

zákonoch odrazu a lomu).  

 

Základné pojmy geometrickej optiky 

 

 lúč – priamka kolmá na vlnoplochu udáva smer šírenia svetla v prostredí 

 optická sústava – súhrn rozhraní, na ktorých sa mení odrazom alebo lomom 

smer lúčov vychádzajúcich z predmetu (objektív fotoaparátu, oko, okulár 

mikroskopu) 

 skutočný (reálny obraz) – obraz, ktorý možno zachytiť na tienidle – film v 

kine. Vzniká, ak optická sústava vytvorí zbiehavý zväzok lúčov (lúče sa za 

sústavou pretínajú) 

 neskutočný (zdanlivý obraz) - obraz, ktorý nemožno zachytiť na tienidle. 

Vzniká, ak optická sústava vytvára rozbiehavý zväzok lúčov, ktoré sa zdanlivo 

pretínajú pred sústavou a tu vytvárajú neskutočný obraz - obraz v zrkadle  

 predmetový priestor (a) – priestor pred optickou sústavou (väčšinou vľavo), 

v ktorom sa nachádza predmet 

 obrazový priestor (a’) – priestor za optickou sústavou (väčšinou v pravo), 

v ktorom môže byť obraz predmetu 

 optická os - priamka spájajúca stredy krivosti lámavých plôch (guľových 

plôch pri šošovke) 

 ohnisko (F) – bod na optickej osi optickej sústavy, v ktorom sa pretínajú lúče 

po prechode šošovkou (vzhľadom na priestor rozlišujeme predmetové / 

obrazové ohnisko) 

 ohnisková vzdialenosť f -  vzdialenosť ohniska od stredu tenkej šošovky 
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Zobrazenie šošovkami 
 

Zobrazovanie pomocou šošoviek je založené na zákonoch lomu. Šošovky sú 

priehľadné rôznorodé telesá, ohraničené dvoma guľovými alebo guľovou a rovinnou 

optickou plochou. Podľa usporiadania plôch rozlišujeme spojné šošovky (spojky) 

a rozptylné šošovky (rozptylky) (obr. 10.1). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.1: Schéma tenkých šošoviek 

 

 Spojky (konvexné šošovky) – hrubšie v strede ako na okrajoch 

 Rozptylky (konkávne šošovky) – tenšie v strede, hrubšie na okrajoch 

Pre spojky platí: 

 

 lúč rovnobežný s optickou osou  sa láme do obrazového ohniska F` 

 lúč, ktorý prechádza predmetovým ohniskom F sa láme rovnobežne 

s optickou osou 

 lúč, ktorý prechádza optickým stredom sústavy O nemení svoj smer (obr. 

10.2) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.2: Schéma prechodu lúčov cez spojku 
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Pre rozptylky platí: 

 

 lúč rovnobežný s optickou osou sa láme tak, že v predĺžení prechádza 

ohniskom F`  

 lúč, ktorý mieri do F sa láme rovnobežne s optickou osou 

 lúč, ktorý prechádza optickým stredom sústavy O nemení svoj smer (obr. 

10.3) 

 

 

 

 

 

Obr. 10.3: Schéma prechodu lúčov cez rozptylku 

 

Šošovky charakterizujeme ohniskovou vzdialenosťou f, alebo jej prevrátenou 

hodnotou, ktorú nazývame optická mohutnosť šošovky – φ.    

 

Pre optickú mohutnosť platí:    

 

𝝋 =
𝟏

 𝐟  
    [𝒎−𝟏] 

 

V očnej optike sa najčastejšie používa jednotka optickej mohutnosti dioptria D. 

Optickú mohutnosť 1 D má šošovka s ohniskovou vzdialenosťou 1 m. Spojky majú φ > 0 

a rozptylky φ < 0.  

 

Zobrazovacia rovnica pre šošovky: 

 

  
,aaf
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Meranie ohniskovej vzdialenosti tenkej spojky 

 

Úloha: 

1. Určite ohniskovú vzdialenosť tenkej spojky a jej optickú mohutnosť. 

Pomôcky: optická lavica, tenká spojka 

      

Postup: 

1. Svetelný zdroj s predmetom umiestnime na ľavú stranu optickej lavice (obr. 10.4) a 

zdroj zapneme.  

2. Na pravú stranu lavice postavíme tienidlo. Meranou spojkou S posúvame medzi 

predmetom a tienidlom, až získame ostrý obraz predmetu na tienidle.  

3. Z optickej lavice odčítame predmetovú vzdialenosť a (vzdialenosť predmetu od 

spojky) a obrazovú vzdialenosť a' (vzdialenosť spojky od tienidla). 

4. Zo zobrazovacej rovnice vypočítame ohniskovú vzdialenosť f.  

5. Z prevrátenej hodnoty ohniskovej vzdialenosti určíme optickú mohutnosť φ. 

            

   

 

 

 

 

Obr. 10.4: Schematické zobrazenie optickej lavice 

Tabuľka nameraných hodnôt: 

  
hodnota jednotka 

 predmetová vzdialenosť:     

 obrazová vzdialenosť:     

 

 

 

 

 

 

 

 

a a' 

Výpočet: 

 

 

 

Záver: 
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Lupa 

 

Oko (v závislosti od veku a osvetlenia) je schopné rozlíšiť 2 body, ktoré sú od seba 

vzdialené 0,2 mm (t.j. 1 až 2 uhlové minúty) – rozlišovacia schopnosť. Ak je táto 

vzdialenosť menšia, oko nie je schopné rozlíšiť či vidíme 1 alebo 2 body. Aby sme boli 

schopný pozorovať aj menšie štruktúry, musíme zväčšiť zorný uhol α pomocou lupy, 

mikroskopu alebo ďalekohľadu. Čím je zorný uhol väčší, tým zreteľnejšie pozorujeme 

detail predmetu.  

 

 lupa – najjednoduchší optický prístroj zložený najčastejšie z jednej spojnej 

šošovky, alebo vhodnej viacčlennej kombinácie šošoviek tvoriacich spojnú 

sústavu s ohniskovou vzdialenosťou menšou ako je konvenčná zraková 

vzdialenosť 25 cm 

 lupu používame tak, že ju umiestnime čo najbližšie k oku a pozorovaný 

predmet umiestnime do predmetového ohniska spojky (prípadne do 

vzdialenosti menšej) 

 zväčšenie lupy charakterizujeme veličinou uhlové zväčšenie Z – pomer 

zorného α
´ 
pod ktorým vidíme predmet lupou, k zornému uhlu α, pod ktorým 

vidíme predmet bez použitia lupy vo v konvenčnej zrakovej vzdialenosti 25 cm 

(obr. 10.5)  

 

Pre zväčšenie lupy platí:  Z = 
𝛂´

𝛂
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 10.5: a) Pozorovanie predmetu bez lupy – zorný uhol α; b) pozorovanie rovnakého predmetu s lupou – 

zorný uhol α
´ 
je väčší 

  

Zväčšenie lupy môžeme zmerať pomocou optickej lavice. Lupa je upevnená na konci 

optickej lavice a vo vzdialenosti l = 25 cm od lupy je umiestnené tienidlo St s 

milimetrovou stupnicou. Medzi lupou a tienidlom je upevnená stupnica Sp na bežci B. 
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Meranie zväčšenia lupy 

Polohu pravítka upravíme tak, aby sme ostro videli obidve stupnice (stupnicu na pravítku 

aj stupnicu na tienidle). Ľavým okom pozorujeme stupnicu na tienidle a súčasne pravým 

okom pozorujeme stupnicu pod lupou. Obrazy vzniknuté na sietniciach obidvoch očí sa 

prekrývajú, čo nám umožní porovnať dieliky pozorované lupou s dielikmi na tienidle (obr. 

10.6).  

 

Úloha: 

1. Zmerajte zväčšovaciu schopnosť lupy pomocou optickej lavice. 

Pomôcky: optická lavica, lupa, pravítko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.6: Schéma meranie zväčšenia lupy pomocou optickej lavice 

Postup: 

1. Tienidlo so stupnicou nastavíme do vzdialenosti 25 cm od lupy a zafixujeme. 

2. Stupnicu (pravítko) nastavíme tak, aby jej obraz bol pri pozorovaní jedným okom 

ostrý.  

3. Na pravítku si zvolíme vzdialenosť n (milimetre), ktorej zväčšenie chceme 

pozorovať na tienidle.  

4. Zistíme zodpovedajúci počet dielikov N na stupnici, ktoré pripadajú na n dielikov 

stupnice pravítka.  

5. Vypočítame zväčšenie lupy pomocou vzťahu:   Z = 
𝛂´

𝛂
=

𝐍

𝐧
                                               

Tabuľka nameraných hodnôt:           

       

       

       

    

  

 

 

n N 

lupa 1     

lupa 2     

Výpočet: 

 

Záver: 
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11 MIKROSKOPIA 

 

Mikroskopia zahŕňa aplikáciu rôznych optických metód pre zobrazenie štruktúr, 

ktoré sú voľným okom neviditeľné.  

 

 mikroskop - je centrovaná sústava dvoch a viacerých zložených spojných 

šošoviek 

 

Mikroskopické zobrazovacie techniky sa rozlišujú podľa druhu použitého žiarenia 

prichádzajúceho do objektívu (svetlo, polarizované svetlo, UV, IR a pod.). Podľa spôsobu 

usporiadania optickej sústavy mikroskopy delíme na: 

 

 mikroskop pre pozorovanie v prechádzajúcom svetle – klasický svetelný 

mikroskop (pozorujeme tenký rez), zdroj svetla je umiestnený pod vzorkou 

 mikroskop pre pozorovanie v odrazenom svetle – pozorujeme odraz svetla 

od povrchu vzorky (svetlo vzorkou neprechádza), svetelný zdroj je umiestnený 

nad vzorkou 

 fluorescenčný mikroskop – využíva k zobrazeniu vzorky fluorescenciu 

 

Rozlišovacia schopnosť svetelnej mikroskopie je cca 200 nm. Ak potrebujeme 

pozorovať menšie detaily, používame elektrónový mikroskop alebo mikroskop atomárnych 

síl, ktorý je schopný rozlíšiť detaily na úrovni 0,1 nm (obr. 11.1). 

Obr. 11.1: Hranice rozlišovacej schopnosti pri pozorovaní objektov voľným okom, svetelným 

a elektrónovým mikroskopom 
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Svetelný mikroskop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.2: Svetelný mikroskop 

Svetelný mikroskop sa skladá z troch sústav: 

 

 mechanická sústava – mechanickú sústavu tvoria mechanické prvky ako 

stojan (statív), tubus, mikro a makroskrutky. Stojan slúži na uchytenie 

pozorovaného preparátu. Pohyb stolíka (pohyb preparátu oproti objektívu) je 

ovládaný makroskrutkou pre hrubý posun (zaostrenie obrazu) a mikroskrutkou 

pre jemný posun (doostrenie obrazu) 

 optická sústava – tvoria prvky ako okulár, objektív (obr. 11.3). Objektív je 

najdôležitejší prvok optickej sústavy mikroskopu, umiestnený najbližšie 

k pozorovanému predmetu. Parametre charakterizujúce objektív sú: zväčšenie 

(najviac 150x), ohnisková vzdialenosť (1,5 – 20 mm), numerická apertúra, 

svetelnosť (priepustnosť pre svetlo), korekcia optických vád. Okulár je 

umiestnený bližšie k oku. 

 

 

okulár 

tubus 

revolverový     

menič objektívov 

mechanický stolík 

kondenzor 

zdroj svetla 

makro a mikroskrutka 

stojan 
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Obr. 11.3: Opis číselných údajov na a) okuláre; b) objektíve 

Obraz vytvorený objektívom musí byť čo možno najlepší, takže je potrebné korigovať 

niektoré optické vady. Korekcie sa robia kombináciou šošoviek z rôznych druhov skla -  

korunového (sodno-vápenaté alebo draselno-vápenaté sklo) alebo flintové (sodno-olovnaté 

alebo draselno-olovnaté sklo). Podľa toho ako sú v objektíve korigované optické chyby, 

objektívy delíme na: achromáty (korekcie pre červenú a modrú farbu) apochromáty 

(korekcia pre viac farieb).  

  

 osvetľovacia sústava – slúži na osvetlenie predmetovej roviny (roviny 

preparátu). Predmety pozorované mikroskopom môžu byť priehľadné alebo 

nepriehľadné. Priehľadné preparáty pozorujeme v prechádzajúcom svetle, 

nepriehľadné vo svetle odrazenom. V medicínskej diagnostike najčastejšie 

pozorujeme tmavý obraz na svetlom pozadí t.j. pozorovanie v prechádzajúcom 

svetle vo svetlom poli. Ako najjednoduchší zdroj svetla sa používa duté alebo 

rovinné zrkadlo, ktoré odrážajú denné svetlo. Medicínske mikroskopy 

využívajú umelé zdroje svetla (žiarovka, LED)   

 

Zobrazovanie pomocou svetelného mikroskopu  

  

Pozorovaný predmet y sa umiestni do blízkosti predmetového ohniska objektívu F. 

Objektív zobrazí  predmet ako obraz y’ do vzdialenosti Fo (väčšej ako je dvojnásobná 

ohnisková vzdialenosť F). Obraz predmetu je po zobrazení objektívom prevrátený, 

skutočný a zväčšený. Takto vytvorený obraz pozorujeme okulárom ako lupou. Výsledný 

obraz y’’ vo svetelnom mikroskope pozorovaný okom je zväčšený a prevrátený. 

Vzdialenosť obrazového ohniska F’ a predmetového ohniska okuláru Fo sa nazýva optický 

interval mikroskopu Δ (obr. 11.4). 

 

 

 

zväčšenie 

dĺžka tubusu 

numerická  
apertúra 

hrúbka 

krycieho 

sklíčka 

Wide field   
širokouhlý 

okulár 

priemer  
zorného poľa 

a) b) 



127  

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.4: Schéma prechodu lúčov optickou časťou mikroskopu 

Zväčšenie mikroskopu 

  

Celkové zväčšenie Z svetelného mikroskopu je dané súčinom zväčšenia okuláru 

Zok a zväčšenia objektívu Zobj (obr. 11.5).  

 

 

 

 

 

Obr. 11.5:  10x zväčšenie okuláru; 10x zväčšenie objektívu 

Pre zväčšenie okuláru Zok a objektívu Zobj platí: 

𝐙𝐨𝐤 =
𝟐𝟓𝟎

𝐟𝐨𝐤
;     𝐙𝐨𝐛𝐣 =

∆

𝐟 𝐨𝐛𝐣
  

Kde 250 predstavuje konvenčnú zrakovú vzdialenosť v mm fok  a  fobj  sú ohniskové 

vzdialenosti okuláru a objektívu v mm.   

Potom celkové zväčšenie mikroskopu Z je dané súčinom: 

𝐙 = 𝐙𝐨𝐤. 𝐙𝐨𝐛𝐣 =  
∆ .  𝟐𝟓𝟎

𝐟𝐨𝐤 .  𝐟𝐨𝐛𝐣
 

Dôležitejším parametrom ako zväčšenie mikroskopu je jeho rozlišovacia schopnosť, 

ktorá vyjadruje najmenšiu vzdialenosť dvoch bodov, ktoré je možno mikroskopom ešte 

rozlíšiť ako 2 body. Čím je teda vzdialenosť menšia, tým je lepšia rozlišovacia schopnosť. 

Rozlišovacia schopnosť mikroskopu je daná jeho stavbou a optickými vlastnosťami 

objektívu.  

 

 

x = 100 x 
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Rozlišovacia schopnosť mikroskopu pre kolmé osvetlenie je daná vzťahom: 

 

                                                                  d = 
𝛌

𝐍𝐀
 

 
kde λ je vlnová dĺžka použitého svetla a NA je numerická apretúra. 

 

Numerická apertúra NA je daná vzťahom: 

 

𝐍𝐀 = 𝐧. 𝐬𝐢𝐧𝛂 

 

kde n je index lomu prostredia medzi preparátom a objektívom a sinα je apertúrny uhol.  

Numerická apertúra je bezrozmerné číslo vyjadrujúce svetelnosť objektívu (koľko 

svetla môže do šošovky vstúpiť resp. vystúpiť – rozbiehavosť svetelného kužeľa (obr. 

11.6).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.6: Typy objektívov s rôznymi apertúrnymi uhlami 

Zo vzťahu pre rozlišovaciu schopnosť mikroskopu vyplýva, že rozlišovacia 

schopnosť mikroskopu je priamo úmerná vlnovej dĺžke použitého svetla a nepriamo 

úmerná numerickej apertúre. Pre dosiahnutie čo najväčšej rozlišovacej schopnosti je 

teda potrebné buď zväčšiť hodnotu numerickej apretúry NA alebo použiť svetlo kratšej 

vlnovej dĺžky  λ. 

  

Metóda fázového kontrastu  

 

Klasický svetelný mikroskop umožňuje pozorovať iba také objekty, ktoré rôzne 

absorbujú svetlo (zafarbené preparáty), mení sa teda amplitúda (intenzita) svetla. 

Nezafarbené preparáty absorbujú svetlo veľmi málo, a teda nie sú vhodné pre pozorovanie 

v prechádzajúcom svetle vo svetelnom mikroskope. Mikroskopické štruktúry sa však 

odlišujú svojim indexom lomu od indexu lomu okolitého prostredia. To znamená, že svetlo 

prechádzajúce preparátom (opticky hustejším prostredím; obr. 11.7c) je fázovo 

posunuté oproti svetelnej vlne, ktorá prechádza okolitým prostredím (obr. 11.7, a, b). 

Na rozdiely vo fáze prechádzajúceho svetla nie je ľudské oko citlivé – pozorovaná 

štruktúra sa javí ako priehľadná.  



129  

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr.11.7: Posun vo fáze svetla pri prechode prostredím s rôznou hustotou 

 

Fyzikálny princíp 

 

Kondenzor fázového mikroskopu má na svojom vstupe prstencovú clonu, ktorá 

vytvára cylindrický svetelný zväzok, ktorý sa po prechode optickou sústavou mení na 

kužeľovitý a osvetľuje tak preparát. Keďže jednotlivé časti preparátu sa odlišujú indexom 

lomu, časť svetla ktoré prešlo preparátom bude difragovať – rozptýli sa. Svetlo, ktoré sa na 

preparáte nerozptýlilo, prechádza cez fázovú platničku. Fázová platnička je kruhová 

transparentná platnička so zabudovaným priesvitným prstencom (s odlišným indexom 

lomu). Hrúbka a rozdiel indexov lomu prstenca a okolitej platničky sú nastavené tak, aby 

svetlo po prechode nadobudlo fázový rozdiel λ/2.  Fázový rozdiel spôsobí, že nerozptýlené 

svetlo (prechádzajúce cez prstenec) a svetlo rozptýlené sa vzájomne prekryjú v rovine 

skutočného obrazu a interferujú – vytvorí sa amplitúdový kontrast.   

Fázový mikroskop je teda schopný previesť fázové zmeny svetla na 

amplitúdové, a teda zmeny intenzity svetla pozorovateľné ľudským okom. Ide o jednu 

z najrozšírenejších metód pozorovania najmä biologických (nezafarbených preparátov – 

pozorovanie živých buniek; obr. 11.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.8: Nezafarbený preparát (vľavo); preparát vo fázovom kontraste (vpravo)  
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Fluorescenčná mikroskopia 

 

Fluorescenčný mikroskop (obr. 11.9) využíva fyzikálno-chemický dej – 

fluorescencia (typ luminiscencie) pre zobrazenie organických a anorganických štruktúr. 

Pod pojmom luminiscencia rozumieme dej, pri ktorom látka (molekula) po absorpcii 

kvanta žiarenia (fotónu) vyžiari kvantum iné, väčšinou s dlhšou vlnovou dĺžkou.  

Vo fluorescenčnej mikroskopii sa na ožarovanie látok využíva svetlo s krátkymi vlnovým 

dĺžkami (UV žiarenie, laser), kedy látka absorbuje toto svetlo a emituje viditeľné svetlo 

dlhších vlnových dĺžok, ktoré pozorujeme svetelným mikroskopom. Zdrojom UV žiarenia 

býva vysokotlaková ortuťová výbojka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.9: Fluorescenčný mikroskop 

Fyzikálny princíp 

 

Pri ožiarení tkaniva UV svetlom alebo  laserovým žiarením, elektróny tkaniva 

absorbujú energiu a sú vybudené (excitované) do vyššej energetickej hladiny (obr. 11.10). 

Elektróny sú však na vyššej energetickej hladine nestabilné a vracajú sa späť do 

základného stavu. Presun elektrónu z vyššej energetickej hladiny do nižšej je sprevádzaný 

emisiou fotónu (viditeľné svetlo).  

 

 

 

 

 

Obr. 11.10: Schéma absorpcie vysokoenergetického žiarenia látkou a následná emisia fotónu -  fluorescencia 
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Pri biologických štruktúrach pozorujeme: 

 

 primárnu (vlastnú) fluorescenciu – fluoreskujúca látka sa v bunkách 

vyskytuje prirodzene (bioluminiscencia, nemusíme aplikovať fluoreskujúci 

látku), intenzita fluorescencie je väčšinou slabá (obr.11.11) 

 sekundárna fluorescencia – do bunky sa aplikuje fluoreskujúca látka 

(fluorochróm) za účelom zviditeľnenia pôvodne nefluoreskujúcich štruktúr 

(obr. 11.12) 

 

 

 

 

          

           Obr. 11.11: Bioluminiscencia                                       Obr. 11.12: Sekundárna fluorescencia 

 

Fluorescenčná mikroskopia sa využíva v imunológii, imunocytochémii, na 

vizualizáciu cytoskeletu, aminokyselín, proteínov, DNA alebo na sledovanie 

biochemických dejov. 

 

Iné typy zobrazovacích metód vo svetelnej mikroskopii 

 

Ultrafialová mikroskopia využíva UV žiarenie (λ < 350 nm) pre zobrazenie štruktúr 

s vysokou rozlišovacou schopnosťou. Využíva optiku z kremenného skla a iných 

materiálov, ktoré prepúšťajú UV žiarenie. Keďže ľudské oko nie je citlivé na UV žiarenie, 

obraz sníma CCD kamera, ktorá ho po digitalizovaní odošle do PC. 

Infračervená mikroskopia využíva pre zobrazenie vlnové dĺžky svetla od 750-1100 

nm. Keďže infračervené svetlo preniká preparátom ľahšie ako viditeľné svetlo, je možné 

touto metódou pozorovať aj hrubšie nepriesvitné preparáty. Obraz sa zachytáva na 

fotomateriál citlivý na infračervené svetlo.  

Laserová konfokálna mikroskopia využíva ako zdroj svetla LASER, ktorý cez 

clonku osvetľuje preparát, čo spôsobí odraz svetla (v prípade fluorescenčného 

konfokálneho mikroskopu). Odrazené svetlo prechádza dichroickým zrkadlom 

(polopriepustné zrkadlo, ktoré prepúšťa len určitú čas svetelného spektra a ostatnú odrazí) 

a pokračuje k bodovej clone, kde dochádza k odfiltrovaniu svetla z iných rovín. Nakoniec 

svetlo vstupuje do fotonásobiča, kde je zosilnené a detegované detektorom. Konfokálny 

mikroskop sa používa pri štúdiu architektúry neurónových sietí, meranie intracelulárnej 

pH, meranie membránového potenciálu a pod.   
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Meranie pomocou mikroskopu 

 

Úloha: 

1. Okalibrujte stupnicu okuláru pre dané zväčšenie a vypočítajte kalibračnú konštantu. 

2. Zmerajte hrúbku vlasu alebo tkaniva (medzibunkový priestor buniek pečene pri 

cirhóze a bez cirhózy, stena aorty, hrúbka kože, priemer žľazových buniek sliznice 

čreva, reaktívna uzlina). 

Pomôcky: svetelný mikroskop, kalibračné sklíčko, tkanivo /preparát. 

         

Postup: 

1. Na mikroskope zvolíme vhodné zväčšenie objektívu (napr. 40x).  

2. Vložíme kalibračné sklíčko so známou škálou (napr. 1 dielik = 0,01 mm alebo 1 

dielik = 0,10 mm).          

3. V okulári porovnáme stupnicu podložného sklíčka so stupnicou okulára (obr. 11.13) 

a vypočítame kalibračnú konštantu (napr. na 100 µm pripadájú 3 dieliky zo stupnice 

okuláru), čiže 1 dielik má hodnotu 33 µm čo je kalibračná konštanta.  

4. Po okalibrovaní okulára (zvolené zväčšenie objektívu už nesmieme meniť)  vložíme 

do mikroskopu vlas (obr. 11.14) na podložnom sklíčku alebo histologický preparát a 

podľa počtu prislúchajúcich dielikov vypočítame hrúbku tkaniva. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výpočet: 

 

 

Záver: 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie:_________  Podpis vyučujúceho: _______________ 

Obr. 11.13: Kalibrácia okuláru – porovnanie stupníce okuláru 

(neznáma stupnica) so stupnicou klaibračného sklíčka (známa 

stupnica). 

 

Obr. 11.14: Meranie hrúbky vlasu 
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Elektrónová mikroskopia 

 

 Elektrónová mikroskopia patrí medzi špeciálne metódy štúdia ultraštruktúr buniek, 

tkanív a orgánov, ale svoje využitie má aj v priemysle. Elektrónový mikroskop vytvára 

zväčšený obraz pomocou urýchlených elektrónov (elektrónový lúč) vo vákuu. 

Rozlišovacia schopnosť elektrónového mikroskopu je založená na vlastnosti použitých 

častíc. Ak sa častica – elektrón, protón… správa ako vlna, mala by mať vlnovú dĺžku λ  

a frekvenciu f. Louse de Broglie postuloval, že voľná častica s kľudovou hmotnosťou m, 

pohybujúca sa rýchlosťou v má vlnovú dĺžku λ (de Broglieho vlnová dĺžka), pre ktorú 

platí: 

 

𝛌 =
𝐡

𝐦. 𝐯
 

 

kde   λ je vlnová dĺžka 

         h   je Planckova konštanta (6.625.10
-34

 J.s) 

         m  je hmotnosť elektrónu  (9.31.10
-31

 kg) 

         v  je rýchlosť elektrónu (závisí od urýchľovacieho napätia)  

 

Napr. pri urýchľovacom napätí 60 kV je vlnová dĺžka urýchlených elektrónov 5.10
-12

 

m, čo je až 100 000 krát menej ako vlnová dĺžka viditeľného svetla.  

 

Rozlišovacia schopnosť každého mikroskopu je daná vlnovou dĺžkou použitého 

žiarenia (svetla). Napr. svetelný mikroskop pracuje so svetlom s vlnovou dĺžkou 380 – 780 

nm, čo obmedzuje jeho rozlišovaciu schopnosť na 0,2 mm. Čiže ak sú napr. 2 body od seba 

vzdialené menej ako 0,2 mm, svetelný mikroskop ich nedokáže jednoznačne rozlíšiť. Ak 

použijeme žiarenie stotisíckrát kratšej vlnovej dĺžky ako je vlnová dĺžka viditeľného svetla, 

tak aj rozlišovacia schopnosť mikroskopu sa zvýši 100 000 krát a tým sa podarí pozorovať 

objekty stotisíckrát menšie. 

 

Súčasti elektrónového mikroskopu: 

 

 zdroj elektrónov (elektrónové delo) - žeravené 

volfrámové vlákno v tvare písmena V (obr. 11.15), s 

priemerom okolo 100 μm, žeravené vysokým 

napätím (urýchľovacie napätie napr. 20 kV) na 

teplotu 2700 K, čo spôsobuje emisiu elektrónov          Obr. 11.15: Elektrónové delo                                                                  

 

 magnetické šošovky - V elektrónovom mikroskope je potrebné vychádzajúci 

elektrónový zväzok zaostriť na požadovaný rozmer na povrchu vzorky. Na 

zaostrenie sa používa sústava kruhových elektromagnetických cievok 

(šošoviek), ktoré vytvárajú magnetické pole. Elektrónový zväzok  sa zaostruje 

pôsobením magnetického poľa (magnetické pole zakrivuje dráhu pohybu 

elektrónu). Bežné magnetické šošovky sa skladajú z medených cievok, 
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navinutých symetricky okolo elektrónovej optickej osi. Cievka ja obklopená 

železným plášťom s úzkou medzerou, v ktorej je magnetické pole (obr.11.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.16: Magnetická šošovka a schéma prechodu elektrónu magnetickým poľom šošovky 

 

Typy elektrónových mikroskopov: 

  

 rastrovací elektrónový mikroskop (REM) – pozorujeme povrch vzorky 

(odrazené elektróny) (obr. 11.17)  

 transmisný elektrónový mikroskop (TEM) – pozorujeme vnútro vzorky 

(elektróny prechádzajú cez vzorku) (obr. 11.18)  

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 
 Obr. 11.17: a) Schéma rastrovacieho mikroskopu; b) výsledný obraz povrchu vzorky (zrniečka peľu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
Obr. 11.18: a) Schéma transmisného mikroskopu; b) výsledný obraz povrchu vzorky (zrniečka peľu) 

a) b) 

a) b) 
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Obr. 11.19: Schéma interakcie primárnych 

elektrónov s povrchom vzorky 

 

Obraz v rastrovacom elektrónovom 

mikroskope je tvorený dopadom primárnych 

elektrónov na povrch vzorky (tkaniva). 

Primárne elektróny pri dopade na pevnú látku 

strácajú pružnými zrážkami malú časť svojej 

energie. Deje sa to hlavne pri vzájomnom 

pôsobení medzi elektrónmi a jadrami 

(dochádza k odklonu dráh elektrónov). Ak však 

dôjde k nepružným zrážkam so slabo viazanými 

elektrónmi vo vonkajšom obale atómu, 

dochádza k emisii sekundárnych elektrónov 

(obr. 11.19). Detektory umiestnené nad 

preparátom zachytávajú odrazené (sekundárne) 

elektróny, ktoré premieňajú na signál (obraz). Hĺbka a šírka analyzovaného objektu a aj 

samotný prienik primárnych elektrónov je závislý na hodnote urýchľovacieho napätia. 

 

Povrch biologického tkaniva je nevodivý, čiže na povrchu vzorky sa pri pozorovaní 

elektrónovým mikroskopom hromadí elektrický náboj, vzorka sa nabíja čo pôsobí rušivo 

(obraz stráca kontrast a deformuje sa). Aby bolo možné biologický materiál pozorovať 

v elektrónovom mikroskope povrch preparátu sa pokrýva tenkou vrstvou (~20 nm) 

vzácneho kovu (najčastejšie zlato, platina, paládiu a pod.). Tým docielime povrchovú 

vodivosť a odvod náboja z povrchu vzorky. 

 

TEM – pozorujeme ultratenké rezy tkaniva (60 až 100 nm). Elektróny prelietajú 

cez ultratenký rez tkaniva vložený medzi kondenzorom a objektívom a dopadajú na 

fluorescenčnú platňu alebo film, kde vytvoria okom viditeľný obraz.  Obraz vzniká na 

základe rôznej priepustnosti elektrónov jednotlivými štruktúrami tkaniva. 

Rozlišovacia schopnosť TEM je do 0,1 nm.                                                     
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12 ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI TKANÍV 

 

Elektrický prúd, napätie, odpor 

 

 Elektrický prúd I je usmernený pohyb elektricky nabitých častíc (elektrónov, iónov, 

dier) vo vodivom prostredí, prípadne vo vákuu (obr. 12.1). 

 

 

 

 

 

  

Obr. 12.1: Tok elektrónov v kovovom vodiči 

 

Ak prenesú nosiče náboja prierezom vodiča za čas t celkový náboj Q, potom pre 

elektrický prúd I platí:  

𝐈 =
𝚫𝐐

𝚫𝐭
; [𝐴 − 𝑎𝑚𝑝é𝑟] 

Rozlišujeme: 

 

 jednosmerný elektrický prúd (DC; z angl. Direct Current) – má stále 

rovnaký smer prúdenia elektricky nabitých častíc (elektrónov alebo iónov 

v elektricky vodivom materiáli). Zdrojom sú batérie a akumulátory 

 Striedavý elektrický prúd (AC; z angl. Alternating Current) – smer 

a veľkosť sa v závislosti od času neustále menia. Striedavý elektrický prúd má 

obvykle sínusový priebeh, zdrojom je generátor striedavého prúdu (rotujúci 

magnet v cievke). 

 

Elektrické napätie U je rovné rozdielu elektrických potenciálov (φ) dvoch bodov 

s nábojom.  Pre elektrické napätie platí:  

 

𝐔 =  𝛗𝟏 −  𝛗𝟐; [𝑉 − 𝑣𝑜𝑙𝑡]; 𝐔 = 𝐑 . 𝐈 

 

 

Elektrický prúd vyjadruje 

množstvo preneseného 

náboja za čas  

V kovovom vodiči 

prenos náboja 

zabezpečujú elektróny, 

v tkanivách sú to ióny 

alebo nabité koloidné 

častice. 
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Pozn.: Podľa Slovenskej technickej normy STN 50 160:2011 je normalizovaná  

hodnota napätia v nízko napäťovej sieti (v zásuvke) 230 V a 50 Hz (v USA: 110 - 120 V, 60 

Hz, v Japonsku: 100 V, 50/60 Hz). Odchýlka napätia by nemala prekročiť ± 10 %. 

Frekvencia napájacieho napätia musí byť v rozsahu 47-52 Hz (50 Hz + 4% / - 6%).  

 

Elektrický odpor R je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje schopnosť materiálu 

zabraňovať prechodu elektricky nabitých častíc.  

 

Elektrický odpor vyjadrujeme tzv. Ohmovým zákonom: 

 

𝐑 =
𝐔

𝐈
; [𝛺 − 𝑂ℎ𝑚] 

Pozn.: Prevrátená hodnota elektrického odporu R sa nazýva elektrická vodivosť G 

a jej jednotkou je Siemens [S] 

 

 Elektrický odpor závisí od: 

 

 materiálu vodiča – merný elektrický odpor ρ, ktorý charakterizuje odporové 

vlastnosti látok 

 dĺžky vodiča – čím dlhší vodič, tým vyšší odpor 

 prierezu – čím väčší prierez vodiča, tým menší odpor 

 teploty – čím vyššia teplota, tým väčší odpor; závislosť el. odporu od teploty 

závisí najmä od materiálu napr. u niektorých látok (Hg pri T=4,15 K), klesá 

merný odpor pri veľmi nízkych teplotách na nemerateľnú hodnotu – 

supravodivosť.  

 

Elektrické vlastnosti živých tkanív rozlišujeme na: 

 

 pasívne elektrické vlastnosti – správanie tkanív a orgánov v elektrickom poli 

 aktívne elektrické vlastnosti – elektrické javy, ktoré vznikajú činnosťou 

vzrušivých tkanív (akčný potenciál). 

 

Pasívne elektrické vlastnosti  

 

 Vedenie jednosmerného prúdu tkanivami 

 

Živé tkanivo predstavuje špecifický druh vodiča. Od kovových vodičov sa odlišuje 

najmä: makro a mikroskopickou nehomogenitou (rôzne chemické zloženie, viskozita), 

premenlivými fyzikálnymi vlastnosťami (odpor nie je stály). Živé tkanivo môžeme 

charakterizovať ako komplexné a heterogénne prostredie vyplnené roztokmi elektrolytov. 
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Ee

E

E

Na rozdiel od kovových vodičov je tkanivový elektrický odpor premenlivý a závisí od 

funkčného stavu tkaniva. Nosičom elektrického náboja v biologickom prostredí sú najmä 

ióny, elektrónová vodivosť sa uplatňuje len minimálne.  

V biologickom prostredí sa uplatňujú tri mechanizmy vedenia elektrického 

prúdu (obr. 12.2): 

 

 elektrolyticky - pohyb iónov v roztoku v elektrickom poli (cytoplazma, 

medzibunková tekutina) 

 elektroforeticky – pohyb elektricky nabitých koloidných častíc (krv) 

 elektroosmoticky – pohyb kvapalín s rôznou koncentráciou iónov. 

 

 

 

 

 

 

Obr.12.2: Elektrolýza, elektroforéza, elektroosmóza 

 

 Biologické tkanivo obsahuje množstvo polárnych molekúl (napr. H2O). 

Nesymetrické rozloženie elektrických nábojov rovnakej veľkosti a opačnej polarity 

spôsobuje, že sa prejavujú ako stále elektrické dipóly. Keďže sú tieto dipólové molekuly 

neusporiadané (obr. 12.3), ich výsledné dipólové momenty sa rušia, a preto sa elektrický 

náboj navonok neprejavuje. Pôsobením vonkajšieho elektrického poľa sa elektrické dipóly 

orientujú v smere vektora intenzity vnútorného elektrického poľa E. Nastáva polarizácia, 

čím v materiály vzniká vnútorné elektrické pole Ei opačného smeru. Každá látka, ktorá sa 

polarizuje vo vonkajšom elektrickom poli sa na nazýva dielektrikum (obr. 12.3).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 12.3: Neusporiadané dipóly dielektrika vľavo a polarizácia dielektrika vpravo 

 

 Pokiaľ dielektrikum neobsahuje voľné nosiče náboja (alebo ich obsahuje veľmi 

málo), označujeme ho ako izolant. Dielektrikum sa všeobecne vyznačuje malou mernou 
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elektrickou vodivosťou. Intenzita výsledného poľa E je menšia ako intenzita vonkajšieho 

poľa E0 a jej veľkosť je E  =  Ee  –   Ei . Z rovnice vyplýva, že pri polarizácii 

dielektrika dochádza k dielektrickým stratám na úkor pôsobiaceho vonkajšieho poľa. Tieto 

straty energie sa menia na teplo čo sa prejavuje zvýšením teploty dielektrika.  

Elektrický prúd sa do organizmu môže dostať z vonkajších zdrojov, alebo vzniká aj 

v živom organizme ako produkt dejov na membránach buniek vzrušivých tkanív a orgánov 

(akčný potenciál). Pri prechode jednosmerného prúdu tkanivom prechádza prúd 

prostredím s rôznym chemickým zložením (medzibunkový priestor, bunková membrána, 

cytoplazma, organely a pod.). Odpor tkaniva pri prechode jednosmerného prúdu sa nazýva 

rezistencia.  

Každé prostredie môžeme však charakterizovať aj merným elektrickým odporom 

(materiálová konštanta charakterizujúca elektrickú vodivosť látky):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pri prechode prúdu membránou dochádza k depolarizácií a k zvýšeniu jej 

permeability. Vzhľadom na odpor biologických membrán sa jednosmerný prúd šíri najmä 

medzibunkovým prostredím. Pri rozpade biologickej membrány (mŕtve tkanivo) je 

konečná hodnota odporu rovná odporu cytoplazmy. 

 Elektrický odpor tkaniva závisí najmä od funkčného stavu tkaniva. Na rozdiel od 

kovových vodičov odpor tkanív nie je z časového hľadiska stály. Po pripojení elektród 

odpor tkaniva rýchlo klesá, následne sa pokles spomaľuje a po 30 až 40 minútach sa ustáli.  

 Elektrický odpor kože je zo všetkých odporov tkanív ľudského tela najľahšie 

merateľný. Merný odpor kože je v porovnaní  s priemerným odporom iných tkanív asi 

1000-krát väčší. Pohyblivosť a koncentrácia iónov v koži je výrazne menšia, naopak, 

viskozita medzibunkového prostredia je nízka. Elektrický odpor kože závisí najmä od 

vrstvy zrohovatených buniek kože, od vlhkosti, teploty,  hrúbky kože, od prítomnosti 

potných žliaz a pod.  

  

 

 

 

 

 

Tkanivo 
Merný odpor 

[Ω.m] 

cytoplazma 

a medzibunkový 

priestor 

0,2 - 1 

bunková membrána 10
6 

- 10
8
 

telesné tekutiny 0,8 - 1,3 

svalové tkanivo 3 

tukové tkanivo  10-15 

kostné tkanivo 30 
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Meranie odporu kože 

 

Na meranie odporu kože  sa používa jednosmerný prúd. Na kožu prikladáme dve 

nepolarizovateľné elektródy so stálou vzdialenosťou. Na elektródy sa privádza konštantné 

napätie a zisťuje sa zmena prúdu, alebo naopak pri konštantnom prúde sa zisťuje zmena 

napätia na elektródach. Veľmi významným faktorom ovplyvňujúcim meranie odporu kože 

je prechodový odpor, ktorý závisí od kontaktu elektród s povrchom kože. Prechodový 

odpor je možné efektívne znížiť odmastením a navlhčením pokožky.  

Pre celkový odpor kože platí: R = Rk + RE1 + RE2 kde RE1, RE2 sú prechodové odpory 

medzi pokožkou a elektródami a Rk je vlastný odpor kože.  

 

Na meranie odporu kože využijeme platnosť Ohmovho zákona. Použijeme merací 

obvod, v ktorom je voltmeter zapojený pred ampérmetrom  podľa schémy zapojenia na 

(obr. 12.4) 

 

Úloha:      

1. Určite veľkosti odporu kože na suchej a na odmastenej a zvlhčenej pokožke.  

2. Porovnajte namerané hodnoty pre suchú a vlhkú pokožku. Vysvetlite, prečo sa 

namerané hodnoty odporu v oboch experimentoch odlišujú a prečo odpor kože s 

časom klesá.  

 Pomôcky: merací obvod, zdroj jednosmerného prúdu s voltmetrom, ampérmeter, 

stopky, sadu elektród, fyziologický roztok, benzínalkohol. 

 

 Postup (suchá pokožka):     

1. Študenti sa rozdelia do 2 pracovných skupín.        

2. Nastavíme napätie zdroja jednosmerného prúdu U na 6V a udržujeme ho konštantné. 

3. Gumenými pásmi pripevníme kovové elektródy na predlaktie ruky.    

4. Spojovacím vodičom spojíme elektródy so zdrojom jednosmerného prúdu.   

5. Na multimetri nastavíme rozsah podľa okamžitej hodnoty prúdu I na µA príp. mA.         

Podľa nastaveného rozsahu odčítame hodnotu vnútorného odporu RA. Okamžite po 

pripojení elektród odčítame hodnotu prúdu a zapíšeme do tabuľky pre čas merania 0 

min.    

6. Nasledujúce hodnoty prúdu odčítame po prvej, druhej, tretej a štvrtej minúte.  

7. Namerané hodnoty zapíšeme do tabuľky a dosadíme do vzorca pre odpor kože Rk.

       

 Postup (vlhká pokožka):    

1. Meranie vykonáme rovnakým postupom a na rovnakom mieste predlaktia ruky ako v 

prvom prípade, s tým rozdielom, že pokožku odmastíme benzínalkoholom a 

navlhčíme fyziologickým roztokom.  
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 Pre odpor kože platí:      

 

 

 

 kde: U – napätie zdroja, I – elektrický prúd, RA – vnútorný odpor  ampérmetra 

 

    

    

 

         

                                

 

 

 

Obr. 12.4: Schéma zapojenia merania odporu kože podľa Ohmovho zákona. 

 

Tabuľka nameraných hodnôt: 

Suchá pokožka         

  Čas (min.) RA  jednotka I jednotka Rk  jednotka 

0             

1             

2             

3             

4             

          
 

      

Vlhká pokožka                 

Čas (min.) 
      

 

RA  jednotka I jednotka Rk  jednotka 

0             

1             

2             

3             

4             

 

 

 

 

 

 

R
k
=

𝐔

𝐈
 − 𝐑𝐀 [Ω] 

Výpočet: 

 

Záver: 

 

 

 

 

Záver: 

Hodnotenie:_________  Podpis vyučujúceho: _______________ 
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C RZ

Vedenie striedavého prúdu tkanivami 

 

 Striedavý prúd (AC) pri prechode tkanivom kladie odpor, ktorý nazývame 

impedancia (Z). Vzhľadom k tomu, že intra- (záporne nabitý) aj extra-celulárny (kladne 

nabitý) priestor sú elektricky vodivé a bunková membrána tvorí medzi nimi izolant, po 

pripojení do obvodu so striedavým prúdom sa bude správať ako biologický kondenzátor. 

Membrána je schopná akumulovať elektrickú energiu - má vlastnú kapacitanciu. 

  

Impedancia membrány má dve zložky: 

 

 rezistancia – zodpovedá odporu v obvode s jednosmerným prúdom, nezávisí 

od frekvencie striedavého prúdu 

 kapacitancia – membrána sa správa ako kondenzátor, s rastúcou frekvenciou 

striedavého prúdu sa kapacitancia znižuje. 

 

Keď je biologické tkanivo zapojené do obvodu so striedavým prúdom, vytvorí časť 

elektrického obvodu, ktorý môžeme v najjednoduchšom prípade opísať ako paralelné 

zapojenie odporu R (odpor tkanivových elektrolytov a membránových kanálov) a 

kondenzátora s kapacitou C (kapacita bunkovej membrány a kože) obr. 12.5.   

   

 

 

 

 

 

Obr. 12.5: Elektrický model tkanivových odporov 

 Kapacitná zložka vodivosti predstavuje kožu, kde jednu platňu kondenzátora tvorí 

priložená elektróda, dielektrikum kondenzátora tvorí samotná koža. Druhú platňu 

predstavuje podkožné tkanivo, ktoré je dobre prekrvené, a teda má malý odpor. Významný 

podiel na kapacitnej vodivosti majú všetky membrány v organizme, vrátane celulárnych a 

subcelulárnych. Striedavý prúd bude membránou prechádzať tým ľahšie, čím vyššia 

bude jeho frekvencia (obr. 12.6), a teda impedancia tkaniva bude závislá od 

frekvencie striedavého prúdu (obr. 12.7). 

 

 

 

 

 



143  

 

 

 

 

 

 

Obr. 12.6: Schéma prechodu striedavého el. prúdu s rôznymi frekvenciami tkanivom. Nízkofrekvenčný 

prúd prechádza najmä medzibunkovým priestorom (bunková membránu mu kladie vysoký odpor), 

vysokofrekvenčný prúd prechádza membránou ľahko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12.7: Grafická závislosť impedancie tkaniva od frekvencie striedavého prúdu  

 Celotelovú impedanciu (ruka-ruka) budeme merať za použitia dvoch voltmetrov v 

modifikácií podľa Šalanského zapojenia (obr. 12.8). Frekvenciu vstupného napätia budeme 

meniť pomocou frekvenčného generátora (obr. 12.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12.8: Meranie celotelovej impedancie podľa Šalanského. 
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Meranie celotelovej impedancie
 

 

 Hodnota impedancie biologického tkaniva závisí od mnohých faktorov (fáza dňa, 

celkový fyziologický stav organizmu, hydratácia atď.) Najväčší vplyv na meranie 

impedancie tkaniva má: merané miesto na tele a tlak použitých elektród. Pre 

minimalizovanie faktorov ovplyvňujúcich výsledok merania impedancie kože sa používajú 

elektródy s nastaviteľným tlakom. Takto namerané hodnoty sa odčítavajú vždy po uplynutí 

rovnakého času. Keďže impedancia kože má kapacitný charakter (koža sa správa ako 

kondenzátor) je nutné udržiavať konštantnú hodnotu prúdu počas celého merania.  

 Pri diagnostických a terapeutických metódach využívajúcich impedanciu tkaniva je 

nutné znížiť prechodové odpory medzi elektródou a kožou na minimum. Pre tento účel je 

vhodné pred samotným meraním upraviť povrch pokožky – očistiť, odmastiť a navlhčiť 

(zvýšiť vodivosť) napr. vodivým gélom, pastou alebo  fyziologickým roztokom.  

 

Úloha:        

1.  Zmerajte celotelovú impedanciu (ruka-ruka) v závislosti od frekvencie striedavého 

prúdu a nakreslite graf jej závislosti.      

2.  Vysvetlite, prečo dochádza k poklesu celotelovej impedancie (meranej medzi 

hornými končatinami ruka-ruka) so vzrastajúcou frekvenciou vstupného prúdu. 

 Pomôcky: generátor frekvencie, odporová dekáda, 2 multimetre, 2 elektródy, obvod.

       

 Postup: 

1. S vyučujúcim skontrolujte schému zapojenia.      

2.  Po odsúhlasení, zapneme generátor striedavého napätia a nastavíme hodnotu 

 Vstupného napätia Uv=0,2 V. Počas celého merania ho udržujeme na konštantnej 

hodnote. 

3. Frekvenciu striedavého napätia nastavujeme podľa tabuľky v rozmedzí od 200 Hz až 

4000 Hz.         

4. Pokožku odmastíme benzínalkoholom a zvlhčíme fyziologickým roztokom.  

5. Klipsňové elektródy umiestnime na pravú a ľavú ruku palmárnej strany v prvej 

         tretine oboch predlaktí. Pripojíme elektródy do obvodu a zapneme multimetre.  

6. Na odporovej dekáde nastavujeme odpor R1 pre každú nastavenú frekvenciu na takú  

 hodnotu, aby napätie U1 na voltmetri V1 neprekročilo hodnotu 30 mV. Následne 

  odčítame hodnoty U1 a U2 z oboch voltmetrov.      

7. Z nameraných hodnôt vypočítame celotelovú impedanciu Z.   

8. Z vypočítaných hodnôt celotelovej impedancie pri jednotlivých frekvenciách 

zostavíme graf jej závislosti od frekvencie vstupného napätia na semilogaritmickej 

stupnici. 
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Nastavenie 
frekvencie 

Nastavenie 
napätia 

Zmena 
rozsahu 

Potvrdenie po 
zmene rozsahu 

Ukazovateľ 
frekvencie 

Ukazovateľ 
napätia 

Výpočet: 

 

 

 

 Impedanciu Z vypočítame pomocou Ohmovho zákona: 

 

𝐙 = 𝐑𝟏 (
𝐔𝟐

𝐔𝟏
− 𝟏 ) 

 

 

 kde: R1 – odpor na odporovej dekáde, U1 – napätie na voltmetri V1 

                  U2 – napätie na voltmetri V2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

Obr. 12.9: Generátor frekvencie 

 

Tabuľka nameraných hodnôt:  

 

f [Hz] 200 500 800 1 000 2 000 3 000 4 000 

R1 [Ω]               

U1 [mV]               

U2 [mV]               

Z [Ω]               
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Záver: 

 

 

 

Záver: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Body:______ Podpis vyučujúceho:__________ 
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Elektrická dráždivosť 
 

Prelomový objav v ponímaní elektrickej dráždivosti biologického tkaniva vykonal 

taliansky lekár a fyzik Luigi Galvani okolo roku 1780. Pozoroval, že nohy čerstvo 

usmrtených žiab sú schopné pohybu pri zasiahnutí elektrickým výbojom. Domnieval sa, že 

objavil isté energetické „fluidum“, ktoré je súčasťou všetkých živých organizmov. Dnes už 

vieme, že dráždivosť resp. vzrušivosť patrí k základným vlastnostiam cytoplazmatických 

membrán. 

 

Jednosmerné, ako aj striedavé elektrické prúdy majú pri prechode živým 

tkanivom tri účinky: 

 

 elektrolytický – prechod jednosmerného prúdu tkanivovými elektrolytmi 

(krvou, medzibunkovou tekutinou a cytoplazmou), mení jej chemické zloženie 

 stimulačný – stimulácia tkanív, pravouhlým, faradickým alebo sínusoidálne 

tvarovaným prúdom 

 tepelný efekt – prehrievanie tkanív, popáleniny. 

 

Elektroterapeutické metódy zahŕňajú využitie: 

 

 jednosmerného elektrického prúdu (elektrolytický efekt - galvanoterapia,  

iónoforéza) 

 nízkofrekvenčného striedavého prúdu alebo krátke impulzy rôznych tvarov 

a trvaní DC elektrického prúdu (stimulačný efekt) 

 vysokofrekvenčné AC prúdy tradične sínusoidového tvaru (najmä tepelný 

efekt) 

 vysokofrekvenčné elektromagnetické žiarenie (tepelný efekt). 

 

Zmena dráždivosti tkanív počas pôsobenia elektrického prúdu sa nazýva 

elektrotonus. Jedná sa o pasívne šírenie náboja v excitabilných bunkách. Zmena 

dráždivosti je typická napr. pri aplikácii neprerušovaného jednosmerného elektrického 

prúdu, ktorý nemá priame stimulačné účinky. Tie sa vyskytujú len v prípade náhlych 

zmien (impulzov) DC prúdu. Dochádza však k zmene iónového rozloženia v prostredí 

rozdielne pod anódou a katódou, čo spôsobuje zmeny vo vzrušivosti membrán. Tento 

účinok sa využíva najmä v galvanoterapii. Anelektrotonus zodpovedá zníženej 

dráždivosti pod anódou. Kladná elektróda priťahuje záporne nabité ióny (anióny) 

z  priestoru nervu (nervových vlákien), čím dochádza k zvýšeniu „kľudového“ 

membránového potenciálu v danom mieste (zvýšenie negativity). Dochádza 

k hyperpolarizácii, čo má za následok zníženie citlivosti na prichádzajúci stimul. Využíva 

sa v terapii ako forma hypoalgézie (ľahký stupeň analgézie – znížené vnímanie bolesti). 

Katelektrotonus naopak vyjadruje zvýšenie dráždivosti pod katódou. Záporne nabitá 
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elektróda priťahuje kladne nabité ióny (katióny) z extracelulárneho priestoru (bude ich tam 

menej), čím znižuje „kľudový“ membránový potenciál (zníženie negativity). Dochádza 

k čiastočnej depolarizácii a k zvýšenej citlivosti na podráždenie. Po vyčerpaní všetkých 

energetických rezerv dochádza po určitom čase aj v tomto prípade k zníženiu dráždivosti 

tzv. katódová depresia.  

Elektrokinetické prejavy pohybov iónov alebo rozpúšťadla v elektrickom poli medzi 

anódovým a katódovým prostredím, sa nazýva iónoforéza. Pri použití vysokých intenzít 

DC prúdu hrozí až poleptanie kože. 

Ako už bolo spomenuté, DC prúd štandardne nepôsobí stimulačne. Pre využívanie 

excitačných vlastností tohto prúdu je nevyhnutné použiť impulzy rôznych tvarov a trvaní. 

Využívajú sa napr. ako diagnostický test pre záznam priebehu chronaxie a kardiostimulácii 

(defribrilácii). U extrémne nízkych frekvencií (< 100 Hz) AC prúdov rastú dráždivé účinky 

lineárne s frekvenciou. V oblasti 100 – 500 Hz už nie je tento nárast tak dramatický. Medzi 

500 – 3000 Hz závisí prahová hodnota dráždivosti  na √𝑓 a nad 3 kHz môže dochádza až 

k pozvoľnému poklesu týchto účinkov. Faradický prúd je špecifický prípad 

nízkofrekvenčného AC prúdu, ktorý má nerovnomerne rozloženie striedavých fáz (dĺžku 

a amplitúdu). Pri dostatočnej intenzite spôsobuje svalový tetanus a rozširovanie lúmenu 

ciev (vazodilatácia), čo vyvolá zvýšenie prekrvenia danej oblasti, zvýšenie resorpcie 

a zrýchlené vstrebávanie opuchov. Najvýznamnejšie stimulačné účinky majú 

nízkofrekvenčné AC prúdy s frekvenciou medzi 50 – 100 Hz. V medicíne sa využívajú pri 

elektrokonvulzívnej terapii (elektrošok) u pacientov s diagnostikovanou rezistentnou 

depresiou. AC prúd o frekvencii 50 Hz a intenzite približne 200 mA sa aplikuje na 

spánkové oblasti, čo zapríčiní pretekanie prúdu cez lebečnú dutinu. Sínusoidové priebehy 

ako aj diadynamické prúdy (jednocestne usmernené nízkofrekvenčné AC prúdy) sa 

využívajú najmä pre ich analgetické a spazmolytické účinky, vstrebávanie opuchov 

a výronov a zlepšenie krvného zásobenia postihnutej oblasti. Elektrostimulačné účinky sa 

využívajú aj v elektrokardioverzii. Jedná sa o liečbu porúch srdcového rytmu, pri ktorom je 

možné využiť defibrilátor pre obnovenie srdcovej akcie pri fibrilácii komôr alebo jeho 

úplnom zastavení. Zvyčajne sa aplikuje krátky, 5ms, monofázický alebo bifázický 

kondenzátorový impulz DC prúdu s intenzitou až 5 kV na povrch hrudníka. 

Kardiostimulátor slúži pre obnovenie srdcovej rytmicity (úpravu srdcových arytmií) pri 

poškodení prevodového systému srdca. Aplikuje sa impulz s nižším napätím priamo do 

svaloviny srdca, kde tvar impulzu čo najvernejšie kopíruje natívny impulz generovaný 

sinoatriálnym uzlom.   

Vysokofrekvenčné AC prúdy nemajú žiadne dráždivé účinky, nakoľko dĺžka 

periódy je kratšia ako dĺžka chronaxie. Rovnako sa neprejavujú ani elektrochemické 

reakcie. U AC prúdov nad 100 kHz už úplne prevládajú tepelné účinky elektrického 

prúdu. Teplo vzniká priamo v tkanive dielektrickým ohrevom (Joulov zákon), pôsobením 

vírivých prúdov alebo absorpcie (Brownov pohyb). Vysokofrekvenčná diatermia tak 

umožňuje prehrievanie celého objemu tkaniva až do hĺbky. 
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Úrazy elektrickým prúdom 

 

Za bezpečný sa považuje taký prúd prechádzajúci organizmom, z ktorého je človek 

schopný vymaniť sa bez pomoci. Úraz elektrickým prúdom môžeme chápať ako 

patologický jav spôsobený tečúcim elektrickým prúdom cez tkanivo. Účinky na živý 

organizmus závisia najmä od impedancie tkaniva, času prechodu prúdu a intenzity, 

frekvencie a smeru pretekajúceho prúdu. Všeobecne sa považuje AC prúd za 

nebezpečnejší ako DC prúd. Tento fakt potvrdzuje ľahšie prenikanie AC prúdu cez 

tkanivá a membrány buniek ako aj jeho stimulačný efekt. Naviac sa v domácnostiach 

častejšie vyskytuje vysokonapäťový AC (nie DC) prúd. Keďže človek nedisponuje 

receptormi pre elektrický prúd alebo napätie, nedokáže rozlíšiť časti pod napätím (tzv. živé 

časti) od tých, ktorými prúd aktuálne nepreteká. Úraz elektrickým prúdom tak najčastejšie 

nastáva pri nechránenom kontakte človeka so živou časťou elektrického obvodu a nulovým 

potenciálom Zeme. Druhým najčastejším sú úrazy spôsobené prírodnými javmi napr. 

zásahom blesku vo voľnom priestranstve. Rovnaké nebezpečenstvo sa vyskytuje aj 

v blízkosti vedenia alebo stožiarov vysokého napätia, kde hrozí úraz elektrickým oblúkom. 

Preskok elektrického výboja je možný aj bez priameho dotyku so živou časťou! Úraz 

elektrickým prúdom teda nastáva ak dôjde k uzatvoreniu elektrického obvodu cez tkanivo, 

čo spôsobí pretekanie prúdu. V tomto zmysle rozlišujeme: 

 

 jednopólový dotyk – dotyk jednej časti ľudského tela so živou časťou (fázou) 

pod napätím so súčasným kontaktom ohrozenej osoby so Zemou (aj nepriamo, 

cez stavby a pod.). Spôsobuje prechod elektrického prúdu cez telo do vodivej 

podložky (alebo cez podrážku topánok) do miesta s nulovým potenciálom. 

Tento typ sa v praxi vyskytuje najbežnejšie 

 dvojpólový dotyk – dotyk dvoma časťami tela dvoch rôznych napätí (fáz). 

Dochádza k pretekaniu elektrického prúdu cez zasiahnuté oblasti (napr. medzi 

oboma rukami) 

 úraz bez dotyku – nastáva bez priameho kontaktu časti ľudského tela so živou 

časťou vedenia. Zvyčajne vznikne pri veľmi vysokom napätí (vedenie 

vysokého napätia, transformátorovne, elektrárne, vlakové alebo trolejbusové 

vedenia), alebo pri nevhodných podmienkach okolitého prostredia (napr. 

vysoká vlhkosť). Preto sa neodporúča približovať k stožiarom ani trolejovým 

vedeniam spadnutým na zemi.  

 

Pri DC prúde sa považuje bezpečná hodnota približne 25 mA. Prah vnímania je 

v rozpätí 3-5 mA, 5-10 mA dochádzka k pocitu svrbenia a pálenia, v rozmedzí 20-25 mA 

sa objavujú kontrakcie vyvolané nerovnomerne rozloženým elektrochemickým 

gradientom. Tetanus nastáva približne okolo 60 mA, pri prúdoch 80-100 mA hrozí 

zastavenie dýchania.  
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Pre AC prúd je bezpečná hodnota približne od 5-10 mA, no tá závisí najmä od 

frekvencie. Túto situáciu demonštruje Kouwenhovenov graf, ktorý zobrazuje AC prúd 

pretekajúci telom za čas.  

 

Rozdeľuje oblasť na 4 základné zóny (obr. 12.10):  

 

1. Pásmo úplnej bezpečnosti -  0,3 – 0,5 mA hranica vnímania prúdu. 

2. Pásmo bezpečnosti - tzv. hranica znesiteľnosti, dochádza k pocitu pálenia, 

svrbenia, mravčenia, príp. ľahkým involuntárnym kontrakciám. Zasiahnutá 

osoba je schopná vyslobodiť sa z dosahu prúdu bez pomoci 

3. Pásmo nebezpečnosti - nastávajú ťažké úrazy spôsobené elektrickým prúdom 

- silné tetanické kontrakcie alebo popáleniny. Osoba už nemusí byť schopná 

uvoľniť sa z dosahu prúdu bez pomoci 

4. Pásmo nebezpečnosti (mortality) - nastáva zástava dýchania, ťažké 

popáleniny pretekaným prúdom, zvyšuje sa pravdepodobnosť komorovej 

fibrilácie až k zastaveniu činnosti srdca. 

 

 
 

Obr. 12.10: Kouwenhovenov graf (I-t graf) pre 50Hz AC prúd 

 

Následky spôsobené elektrickým prúdom závisia od smeru a miest priechodu prúdu 

organizmom. Najcitlivejšie sú mozog a srdce ako orgány generujúce svoj vlastný 

elektrický potenciál, ktorý je nevyhnutný pre správne fungovanie týchto orgánov. 

Elektrický prúd pri prechode môže spôsobiť depolarizáciu (excitáciu) všetkých neurónov 

a ich prepojení, čím dochádza k abnormálnej elektrickej aktivite v srdci a mozgu čo 
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zvyčajne vedie k nekontrolovateľným tetanickým kontrakciám, dýchacím ťažkostiam, ku 

strate vedomia, arytmiám alebo úplnému zastaveniu srdca (asystólia) a pod. Za 

najnebezpečnejší úraz sa teda považuje prechod elektrického prúdu cez hlavu 

ktorýmkoľvek smerom. Druhým najzávažnejším je prechod prúdu medzi pravou a ľavou 

rukou, alebo rukou a nohou, kde je zasiahnuté srdce a iné životne dôležité orgány. 

Najmenej ohrozujúcim úrazom je zásah prúdu spôsobený tzv. krokovým napätím, kedy 

prúd preteká medzi pravou a ľavou nohou, čím priamo neohrozuje viscerálne orgány, ale to 

však neznamená, že nemôže ohroziť zasiahnutú osobu na živote. 

Nakoľko je výsledný účinok prechodu elektrického prúdu závislý aj od času, je nutné 

pri zásahu elektrickým prúdom konať rýchlo. Prvoradé je však zdravie záchrancu, preto je 

striktne zakázané siahať na postihnutého pokiaľ je stále v kontakte so živou časťou 

elektrického obvodu. Ak je to možné, od zasiahnutého človeka najskôr odtiahneme vodiče, 

ktoré spôsobili úraz. Do obvodu nikdy nezasahujeme holou rukou, ale používame 

nevodivé pomôcky (napr. drevenú násadu od metly, drevenú stoličku, hrubé gumové 

rukavice a pod.)! Pokiaľ to situácia dovoľuje, môžeme prerušiť obvod aj preseknutím 

vedenia. Po tomto postupe jemne siahneme na postihnutú osobu pre overenie či sa stále 

nenachádza pod prúdom, následne môžeme začať s prvou pomocou príp. resuscitáciou. 

Pacienta nikdy neopúšťame, ani v prípade že je pri vedomí. Prechod elektrického prúdu 

môže spôsobiť dezorientáciu alebo preludy. Popáleniny zapríčinené elektrickým prúdom 

sú zvyčajne belavé, nitkovito prebiehajúce tkanivom, príp. môžu výrazne deštruovať 

tkanivo. Nakoľko si prúd vyberá cestu najnižšieho odporu, šíri sa zvyčajne dobre 

prekrveným tkanivom do hĺbky (napr. medzi cievy, svaly, v smere toku lymfy a pod.) a 

nie po suchej koži s vysokým merným odporom (obr.12.11). 

 

 
 

Obr. 12.11: Popálenina po zasiahnutí el. prúdom 

 

V medicínskom prostredí sa najčastejšie vyskytujú úrazy spôsobené neodbornou 

montážou elektrických súčastí alebo zariadení alebo nesprávnym použitím zemnenia. 

Pacient a ani lôžko na ktorom leží, nesmú byť za žiadnych okolností zemnené a to 

hlavne pri defibrilácii a elektrokonvulzívnej liečbe. Pri používaní elektrických 

a elektronických prístrojov, ktoré sú súčasne v kontakte s telom pacienta a rozvodom 

elektrickej siete, sa zvyčajne využíva oddeľovací transformátor, ktorý oddeľuje zem na 

primárnom a zem na sekundárnom obvode. Štandardné ochranné prvky zabudované 
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v elektrickej rozvodnej sieti (tzn. bežná zásuvka) sú ističe a prúdové chrániče. Pri poruche 

súmernosti toku elektrického prúdu spätným vodičom, alebo príliš vysokom prúde 

zemniacim vodičom dochádza k aktivácii týchto zariadení, ktoré pri dosiahnutí presne 

stanoveného prúdu odpoja zdroj elektrickej energie od rozvodne (pri 230V do 0,4s). 

Pretečenie elektrického prúdu nastáva hlavne pri poruche, skrate alebo dotyku osoby so 

živou časťou, čím zabezpečia bezpečnú manipuláciu laikom pri poruche a prvú pomoc 

zranenému. Taktiež je vhodné rozlišovať farebne kódované vodiče vyskytujúce sa v okolí 

elektrických sietí. Ľavá zdierka v zásuvke je fáza. Zvyčajne sa jedná o čierny alebo 

hnedý vodič, ktorý je pod napätím. V pravej zdierke je pripojený spätný vodič 

zvyčajne modrej farby (tzv. nulový vodič).  Na „kolíku“ je privedený žltozelený 

zemniaci vodič, ktorý je bezpečný aj pri dotyku holou rukou (obr. 12.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12.12: Vonkajšia časť el. zásuvky vľavo 1) nulový vodič – modrá farba; 2) fáza – hnedý alebo 

čierny vodič; 3) zemniaci kolík; zapojenie vodičov v el. zásuvke vpravo 

 

Najbežnejšie sa stretávame s ochranou pomocou krytu. Tzv. IP krytie (z angl. 

international protection) vyjadruje stupeň ochrany elektrospotrebiča proti vniknutiu 

cudzieho telesa (prvá číslica kódu) alebo kvapalín (druhá číslica kódu).  Maximálny možný 

stupeň krytia je IP68. Elektrospotrebiče s takýmto označením sú plne prachotesné, 

a teda zabezpečené proti vniknutiu cudzieho telesa akoukoľvek pomôckou a 

vodotesné pre trvalé ponorenie pod vodu (obr. 12.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12.13: Grafické symboly krytia elektrických zariadení 
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13 BIOFYZIKA ZMYSLOVÉHO VNÍMANIA - OKO 

 

Optický systém oka 

 
Oko tvorí zložitý optický systém. Základnými časťami oka sú rohovka, komorová 

voda, šošovka, sklovec a sietnica. Zrakový analyzátor tvorí sietnica optický nerv 

(tvorený cca milión vláknami) a zrakové centrum.  Tvar oka je daný pevnosťou obalov 

oka (rohovka, skléra) a vnútroočným tlakom (2,0 - 2,9kPa). Zrakom vnímame svetlo 

v spektre vlnových dĺžok 400 – 750 nm, jeho rôzne farby a intenzitu od jeho absolútneho 

prahu až po vysokú úroveň osvetlenia.  

Štruktúra oka je analogická štruktúre fotoaparátu (obr. 13.1). Predná očná komora 

a šošovka je podobná objektívu fotoaparátu, zrenica slúži ako clona a zadná komora 

a sietnica je analógom fotografickej emulzie, fotografickej dosky alebo obrazového 

snímača. Tu sa premieta obraz pozorovaného predmetu.  

 

Obr. 13.1: Analógia fotoaparátu so štruktúrou oka. 

 

Celý proces videnia môžeme definovať ako fyzikálno-fyziologicko-psychologický 

proces. Fotóny viditeľného svetla dopadajúce do oka sú spracované optickým 

analyzátorom a vyhodnotené zrakovým centrom v záhlavovom laloku. Očná guľa má 

okrúhly tvar. Ak je naše oko zdravé, jeho priemer je 2,5 cm a optická mohutnosť 

(lomivosť) svetlolomného aparátu je približne 59 dioptrií (D). 

  

Akomodácia oka  

 

Akomodácia oka je schopnosť oka meniť optickú mohutnosť svetlolomného 

aparátu. Z fyziologického hľadiska je to dynamický dej, pri ktorom sa zvyšuje lomivosť 

šošovky, čo umožňuje zaostrenie pohľadu na blízke predmety. Pri akomodácii mení 

šošovka svoje zakrivenie. Šošovka je zavesená na ciliárnom svalovom aparáte, ktorý má 

schopnosť mechanicky meniť zakrivenie šošovky a tým jej optickú mohutnosť.  
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Určovanie akomodačnej šírky 

 

Schopnosť akomodácie definujú dva body: 

 

 bod ďaleký (punctum remotum; PR) - bod, ktorý sa nachádza v najväčšej 

vzdialenosti od oka, kedy šošovka neakomoduje (zaostrenie do diaľky). 

Teoreticky leží tento bod pre zdravé (emetropické) oko v nekonečne. 

V skutočnosti, ak je oko zdravé, leží ďaleký bod vo vzdialenosti väčšej ako 

5m. Šošovka pri tejto vzdialenosti zobrazuje predmety bez toho, aby 

akomodovala 

 bod blízky (punctum proximum; PP) - najbližší bod, ktorý sa pri pohľade do 

blízka zobrazuje ostro na našej sietnici. Pri zaostrení pohľadu na blízky bod 

naša šošovka maximálne akomoduje. S vekom, ako šošovka stráca elasticitu, 

akomodačná schopnosť oka klesá, blízky bod sa vzďaľuje od oka. 

 Rozdiel medzi vzdialenosťou blízkeho a ďalekého bodu označujeme ako 

akomodačná šírka (AŠ). Akomodačná šírka vekom klesá.  

AŠ = PP - PR 

Svetelné lúče sú pri zdravom emetropickom oku ohýbané rohovkou a šošovkou 

a fokusované do miesta najostrejšieho videnia, t.j. žltej škvrny na sietnici. Na sietnici sa 

vytvorí skutočný, zmenšený a prevrátený obraz predmetu. 

 

  

 Úloha:         

1. Zistite akomodačnú šírku a polohu blízkeho a vzdialeného bodu. 

 Pomôcky: Schienerov optometer (obr. 13.2).      

  

 Postup:         

1. Zistíme blízky bod - punctum proximum (PP). Cez vybraný pár otvorov na 

 platničke pozorujte ihlu na bližšom jazdci. Ihlu približujte k sebe dovtedy, kým sa 

 jej obraz nezačne rozdvojovať. Vzdialenosť, pri ktorej sa obraz ihly začne 

 rozdvojovať udáva punctum proximum. Odčítajte vzdialenosť ihly od oka v cm na 

 tyči optometra.   

2. Položte pred kovovú platničku (smerom k ihlám) spojnú šošovku s lomivosťou 4D. 

 Punctum remotum (PR) bude v ohniskovej vzdialenosti 25 cm (pre zdravé oko). 

 Ihlu posúvame smerom od oka, až kým ju neuvidíme dvojito. Vzdialenosť, pri ktorej 

 sa obraz ihly začne rozdvojovať udáva punctum remotum. Pri vyšetrení dávajte 

 pozor, aby oko nebolo akomodované, je potrebné sa stále pozerať do diaľky 

 (nezaostrovať na ihlu!).         
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3. Namerané hodnoty PP a PR premeňte na dioptrie (D = 1/f). N    

4. Určite akomodačnú šírku (AŠ) (najväčšie zvýšenie lomivosti svetla dané menením 

 optickej mohutnosti šošovky) z rozdielu hodnôt PP a PR v dioptriách                      

 (napr. AŠ = PP - PR = 10-0 = 10D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokusy na Scheinerovom optometri 
 

 Obraz na sietnici oka je z dôvodu geometrie zobrazenia spojkou prevrátený. My však 

vnímame polohy a smery reálne, čo zabezpečuje mozog (akoby obraz opäť prevracal). 

Môžeme si to dokázať pokusmi na Scheinerovom optometri.  

 Na optometri si zvolíme vhodnú dvojicu otvorov na kruhovej platničke tak, že 

vzdialenosť medzi nimi je menšia ako priemer zrenice a teda vidíme cez obidva otvory 

súčasne (splynú do jedného). Na optometri si pripravíme dva jazdce s ihlami. Bližšiu ihlu 

umiestnime približne do vzdialenosti blízkeho bodu PP a vzdialenejšiu vysunieme na 

koniec optometra. Keď fixujeme pohľad na bližšiu ihlu, vzdialenejšia sa nám javí ako 

zdvojená a naopak. 

 

Pokus č.1 

 

 Pohľad fixujeme na bližšiu ihlu (poloha blízkeho bodu P2), pričom šošovka 

maximálne akomoduje. Prenesieme pohľad na vzdialenejšiu ihlu (poloha vzdialeného 

bodu P1), ktorú vidíme zdvojene. Budeme sledovať pravú stranu zdvojeného obrazu ihly. 

Výpočet: 

Obr. 13.2: Scheinerov optometer 

Záver: 

Body:______ Podpis vyučujúceho:__________ 
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Pokusy na Scheinerovom optometri 

 

Keďže naša šošovka je maximálne akomodovaná, lúče zo zdvojeného obrazu ihly sa lámu 

pred sietnicou. Lúč z pravej strany zdvojeného obrazu ihly bude na sietnici dopadať vľavo. 

V zrakovom centre sa obraz z tohto lúča vytvorí vpravo. Keď prekryjeme pravý otvor 

platničky, čím zabránime dopadu lúča z pravej strany na sietnicu vľavo, neuvidíme pravú 

stranu tohto obrazu (v zrakovom centre sa obraz z ľavej strany sietnice vytvára vpravo). 

 

 Pokus č.2 

 

 Pohľad fixujeme na vzdialenejšiu ihlu (poloha vzdialeného bodu P1, pričom je 

šošovka málo akomodovaná. Prenesieme pohľad na bližšiu ihlu (poloha blízkeho bodu 

P2), ktorú vidíme zdvojene. Keďže naša šošovka je málo akomodovaná, lúče zo 

zdvojeného obrazu ihly sa lámu za sietnicou. Lúč z pravej strany obrazu ihly bude dopadať 

na sietnici vpravo. V zrakovom centre sa obraz z tohto lúča vytvorí vľavo. Keď prekryjeme 

opäť pravý otvor platničky, zabránime dopadu lúča z pravej strany obrazu ihly na pravú 

stranu sietnice a neuvidíme ľavú stranu obrazu (v zrakovom centre sa obraz z pravej strany 

sietnice vytvára vľavo). 

 

 Úloha:         

1. Overte, že svetelné lúče dopadajúce na pravú stranu sietnice vnímame vľavo a 

 naopak.  

 Pomôcky: Scheinerov optometer. 

 

 Postup:     

2. Zvoľte si vhodnú dvojicu otvorov v kruhovej platničke na optometri, použite obidva 

jazdce s ihlami, bližšiu ihlu postavte do vzdialenosti P2 a vzdialenejšiu na koniec 

tyče optometra, do vzdialenosti P1 (obr. 13.3). 

3. Zaostrite pohľad na bližšiu ihlu (šošovka maximálne akomoduje). Preneste pohľad 

na vzdialenú ihlu, ktorú vidíte dvojito (periférne videnie), vyberte si jednu stranu 

zdvojeného obrazu ihly, ktorú chcete sledovať (napr. pravú). Prekryte pravý otvor na 

platničke napr. kúskom papiera. 

4. Overte, že svetelné lúče dopadajúce na pravú stranu sietnice vnímame vľavo. 

5. Zaostrite pohľad na vzdialenejšiu ihlu, ktorú vidíte ostro (šošovka neakomoduje). 

Preneste pohľad na bližšiu ihlu, ktorú vidíte dvojito (periférne videnie), sledujte tú 

istú stranu zdvojeného obrazu ihly ako v predchádzajúcom prípade. Prekryte pravý 

otvor na platničke napr. kúskom papiera. 

6.  Overte, že svetelné lúče dopadajúce na pravú stranu sietnice vnímame vľavo 

7.  V závere opíšte výsledky pokusu.       
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Obr. 13.3: Pokusy na Scheinerovom optometri. P1 – vzdialený bod, P2 – blízky bod  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver: 

Body:______ Podpis vyučujúceho:__________ 
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Refrakčné chyby oka 

 
 Ak oko nie je zdravé, hovoríme o očných chybách (ametropiách). Ametropie 

rozlišujeme: 

 

 Ametropie sférické - krátkozrakosť, ďalekozrakosť, starecká ďalekozrakosť 

 Ametropie asférické - astigmatizmus. 

 

 Ametropie sférické  

 

 Krátkozrakosť (myopia) 

 

 Príčina: 

 

 priemer očnej gule je väčší ako 2,5 cm (očná os je príliš dlhá, vysvetľuje sa 

kolísaním rozmeru oka v embryonálnom vývoji) 

 lomivosť oka a jeho optických prostredí je väčšia ako 59 D (očná os je 

normálna). 

Tvorba obrazu a poloha PP a PR: 

 svetelné lúče sa lámu pred sietnicou (obr. 13.4) 

 obraz predmetu sa tvorí pred sietnicou, blízky aj ďaleký bod sa posúvajú bližšie 

k oku. 

 

Obr. 13.4: Zdravé oko (vľavo), krátkozraké oko (vpravo) 

Klinické prejavy a korekcia očnej chyby: pacient nevidí ostro predmety v diaľke, 

predmety bližšie k oku vidí dobre. Korekcia pomocou rozptylky (obr. 13.5) s najmenšou 

optickou mohutnosťou, pri ktorej vyšetrovaný vidí ostro do nekonečna, laserová korekcia. 
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Obr. 13.5: Korekcia krátkozrakosti zaradením tenkej rozptylky (5) 

 

 Ďalekozrakosť (hyperopia, hypermetropia) 

 

Príčina: 

 

 priemer očnej gule je menší ako 2,5 cm (očná os je príliš krátka, tiež spôsobené 

embryonálnym vývojom) 

 lomivosť oka je menšia ako 59 D. 

 

Tvorba obrazu a poloha PP a PR: 

 

 svetelné lúče sa lámu za sietnicou (obr. 13.6) 

 PP a PR sa posúvajú ďalej od oka. 

 

Obr. 13.6: Zdravé oko (vľavo), ďalekozraké oko (vpravo) 

 

Klinické prejavy a korekcia očnej chyby: Pacient nevidí ostro blízke predmety, 

predmety v diaľke vidí dobre. Korekcia pomocou spojky (obr. 13.7) s optickou 

mohutnosťou, s ktorou pacient vidí ostro do nekonečna.  
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Obr. 13.7: Korekcia krátkozrakosti zaradením tenkej spojky (4) 

 

 Starecká ďalekozrakosť (presbyopia) 

 

 typické pre ľudí nad 45 rokov, hovoríme o tzv. stareckom videní 

 u ľudí nad 45 rokov sa elasticita šošovky rýchlo znižuje, znižuje sa lomivosť 

svetlolomného aparátu, svetelné lúče z predmetov dopadajú za sietnicu, PP sa 

vzďaľuje od oka 

 jedná sa o špecifický druh hyperopie (hypermetropie) 

 korekcia je rovnaká, spojkami, snažíme sa dosiahnuť, aby oko bez námahy 

akomodovalo na vzdialenosť 25-30 cm 

 

 Ametropie asférické 

 

 Astigmatizmus 

 

 lámavé plochy optického systému oka nemajú súmerný sférický tvar (elipsoid). 

Rohovka nemá rovnaké zakrivenie (rozdielne láme svetlo napr. v 

horizontálnej a vertikálnej rovine - svetelné zväzky lúčov sa pretínajú 

v dvoch ohniskách - fokálach, obr. 13.8). Tieto roviny voláme meridiány. Pri 

astigmatizme vzniká rozdiel v lomivosti vo vodorovnej a kolmej rovine, takže 

bod, kde sa pretínajú, sa zobrazí ako čiarka (obr. 13.9). Pravidelný 

astigmatizmus je dedičný a nepravidelný býva zvyčajne zapríčinený poranením 

oka. 
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Obr. 13.8: Schéma prechodu lúčov astigmatickým okom 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13.9: Pohľad zdravým okom (vľavo) a pohľad astigmatickým okom  

 

 Každé oko je nepatrne astigmatické (0,25 - 0,5 D). Tento fyziologický astigmatizmus 

si však nevyžaduje korekciu, je korigovaný našou šošovkou. 

 

 Korekcia: cylindrické šošovky (snažíme sa dosiahnuť, aby optická mohutnosť 

korekčnej šošovky a astigmatického oka bola rovnaká v zvislom aj vodorovnom smere).  

 

Binokulárne videnie 

 

 Binokulárne videnie je schopnosť vytvorenia jednoduchého priestorového zrakového 

vnemu jedného obrazu. Je to vytvorenie jedného obrazu fixovaného predmetu. 

 Ak fixujeme pohľad na určitý predmet v priestore, dopadá jeho obraz na miesto 

najostrejšieho videnia (fovea centralis na žltej škvrne na sietnici) v našom oku. Ak sa 

pozeráme na predmet v diaľke, zrakové osi prechádzajúce foveami v osách zorníc sú 

paralelné. Pri pohľade do blízka, keď naše šošovky akomodujú, pretínajú sa v bode, na 

ktorý fixujeme náš zrak. Obrazy z obidvoch očí sa spájajú a splývajú v zrakovom centre do 

jednotného vnemu. Binokulárne videnie je základom priestorového videnia. 
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Obr. 13.10: Horopterova kružnica 

Priestorové videnie 

 Priestorové videnie 

 

 Zrak nás informuje o trojrozmernosti 

predmetov a o ich priestorových vzťahoch 

k pozorovateľovi. Pri pohľade obidvoch očí 

sú pohyby očí vykonávané tak, aby kôrovou 

integráciou splynuli do jednotného vnemu. 

Tento jav nastane vtedy, keď sa obraz 

predmetu zobrazí na rovnakých miestach na 

sietnici na tzv. korešpondujúcich miestach 

sietnice. Tieto miesta na sietnici majú 

spoločnú priestorovú hodnotu a spoločnú 

kôrovú projekciu. Geometrickým miestom 

bodov je horopter, ktorý je schematicky 

reprezentovaný kružnicou (obr. 13.10). Tá 

prechádza pevným bodom, na ktorého 

vzdialenosť fixujeme pohľad a uzlovými 

bodmi oboch očí. Všetky body, ktoré sa 

premietajú do plochy horopteru, sa 

premietajú na korešpondujúcich miestach sietnice, t.j identických miestach na sietnici 

v pravom a ľavom oku. Všetky body, ktoré ležia mimo horopterovej kružnice sa zobrazia 

mimo korešpondujúcich miest, na tzv. disparátnych miestach sietnice. Tieto body potom 

vidíme dvojito (fyziologická diplopia). Ak body ležia v malej vzdialenosti od horopteru, 

vytvárajú na sietnici malý stupeň disparácie a tento bod nevnímame dvojito, ale 

priestorovo. Splynutie a centrálna integrácia vnemov z nie príliš disparátnych miest 

sietnice je podkladom streoskopického priestorového videnia.  

 Ak takéto body ležia ďalej alebo bližšie od horoptera (fixovaného bodu A) 

hovoríme o priestorovej disparácii (B, C). Ak ležia s fixovaným bodom v jednej 

horizontálnej rovine, ale vpravo alebo vľavo od neho hovoríme o priečnej disparácii (obr. 

13.10).    

  

 Úloha:         

1. Oboznámte sa s princípom vzniku priestorového videnia pomocou stereoskopu.  

2. Opíšte prečo vzniká dojem priestorového videnia v stereoskope.   

      

 

 

  

 

  

Záver: 

Body:______ Podpis vyučujúceho:__________ 
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Zraková ostrosť  

 

 Od rozlišovacej schopnosti oka závisí kvalita (presnosť) videnia. Túto schopnosť oka 

označujeme ako zraková ostrosť (visus). Mierou zrakovej ostrosti je minimum separabile. 

Vyjadruje schopnosť oka rozlíšiť dva blízke body tak, že ich vidíme ešte ako dva. To 

nastáva keď lúče z nich prichádzajúce do nášho oka zvierajú uhol najmenej 1 

minúty. Pod týmto uhlom sa do oka premieta úsečka dlhá 0,3 mm zo vzdialenosti 1 m. 

Dva body rozlíšime ako dva, ak sú svetelným vnemom podráždené dva čapíky v žltej 

škvrne tak, aby jeden medzi nimi ostal nepodráždený. 

 

 Snellenove optotypy 

 

 Na vyšetrenie zrakovej ostrosti používame Snellenove optotypy. Prvý optotyp 

skonštruoval Herman Snellen v roku 1862, keď zostrojil prvú tabuľku so špeciálnymi 

znakmi a dodržaním minimálneho uhla rozlíšenia. V klinickej praxi používame Snellenove 

optotypy, ktoré obsahujú súbor písmen, znakov alebo obrázkov. Každý znak je vložený do 

pomyslenej siete 25 štvorčekov tak, aby lúče vychádzajúce z dvoch susedných miest, 

dopadali do oka z určitej vzdialenosti pod uhlom 1 minúty a lúče z okrajových bodov 

celého znaku pod uhlom 5 minút. Znak ako celok identifikujeme, keď ho vidíme pod 

zorným uhlom 5 minút (obr. 13.11). 

 

 

 

 

 

Obr. 13.11: Rozmery značky Snellenových optotypov 

 

 Snellenove optotypy (obr. 13.12)  sú 

skonštruované na vzdialenosť 5 alebo 6 m, čo je 

minimálna vzdialenosť na vylúčenie akomodácie 

oka. Je to vzdialenosť, z ktorej vyšetrovaný číta 

jednotlivé znaky z jednotlivých riadkov 

optotypu. Snellenove optotypy  sú zavesené vo 

výške hlavy priemerne vysokého dospelého 

človeka. Riadky, v ktorých sa nachádzajú znaky 

rovnakej veľkosti sa dajú osobitne osvetliť 

zozadu elektrickým zariadením. Každý riadok 

má priradenú číselnú hodnotu, ktorá vyjadruje 

vzdialenosť, z ktorej by mal vyšetrovaný riadok 

prečítať.                                                                         Obr. 13.12: Optotyp pre dospelých 
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Určovanie zrakovej ostrosti
 

 
  

 Úloha:         

1. Nácvik vyšetrenia zrakovej ostrosti.       

 Pomôcky: Snellove optotypy 

 

 Postup:         

1. Pracujte vo dvojiciach. Vyšetrovaný sa postaví na čiaru vzdialenú 5 m od 

 Snellenových  optotypov (obr. 13.13) (minimálna vzdialenosť na vylúčenie;

 akomodácie šošovky).  

2. Vyšetrujúci sa postaví k optotypu, postupne zapína osvetlenie jednotlivých riadkov 

 (začína od najväčších znakov). Ukazovadlom ukazuje v nepravidelnom slede 

 písmená v riadku.         

3. Posledný riadok, ktorý vyšetrovaný prečítal bez chyby si zaznačíme.    

4. Vyšetrenie urobíme pre každé oko zvlášť, vyšetrovaný si zľahka zakryje 

 nevyšetrované oko (na oko netlačte!).       

5. Výsledok vyšetrenia zaznamenáme vo forme zlomku, kde v čitateli je vzdialenosť, z 

 ktorej sme vyšetrovali a v menovateli je číslo vzdialenosti udávané pri tom riadku, 

 ktorý vyšetrovaný ešte bezchybne prečítal. 

 

 Hodnotenie visusu: 

 Normálny zrakový visus V =  
5

5
 = 1,0  

 Lepší zrakový visus V =  
5

4
 = 1,25  

 Horší zrakový visus V = 
5

10
 = 0,5 

 

        

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

Výpočet: 

Obr. 13.13: Snelennove optotypy 

Záver: 

Body:______ Podpis vyučujúceho:__________ 
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Farebné videnie 

  

Hlavná  svetlocitlivá  časť ľudského oka je sietnica (obr. 13.14). Obsahuje 

fotoreceptory, ktoré sú citlivé na svetlo, tyčinky a čapíky. Fotoreceptory tvoria 

predposlednú časť sietnice. Kým sa dostane svetelný lúč k fotoreceptorom musí prejsť  

vrstvou nervových vláken, vrstvou gangliových buniek a vrstvou bipolárnych  nervových 

buniek. Za vrstvou fotoreceptorov je pigmentový list, ktorý oddeľuje sietnicu od cievnatky 

(obr. 13.14). Len 10% intenzity svetla dopadajúceho do oka je využitých na vlastné 

podráždenie fotoreceptorov. Zvyšok svetla je odrazený alebo pohltený skôr ako dopadne 

na fotoreceptory. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. 13.14: Vrstvy sietnice 

 

 Na sietnici je približne 6 miliónov čapíkov. Slúžia na videnie za denného svetla, na 

rozoznanie detailov a  rozlišovanie farieb. Ich citlivosť na svetlo nie je rovnaká 

pričom dosahuje maximum pri vlnovej dĺžke 555 nm (žltozelené svetlo). Ich vonkajší 

segment je kratší ako pri tyčinkách a majú kónický tvar. 

 Tyčiniek je na sietnici približne 120 miliónov. Slúžia na videnie pri zníženej 

intenzite svetla, t.j. za šera pričom umožňujú len  čiernobiele videnie. Sú najcitlivejšie 

na svetlo s vlnovou dĺžkou 507 nm (zelenomodré svetlo). Ich vonkajší segment má 

valcovitý tvar. Vnútorný segment obsahuje kontraktilné elementy schopné meniť dĺžku 

receptora podľa intenzity osvetlenia. 

 Distribúcia fotoreceptorov na sietnici nie je rovnomerná. Čapíky sa v maximálnom 

množstve vyskytujú vo fovea centralis na žltej škvrne sietnice, kde sa tyčinky vôbec 

nevyskytujú. Od žltej škvrny smerom k periférii čapíkov ubúda. Tyčinky sa v maximálnom 

množstve vyskytujú v oblasti približne 20
o 

od žltej škvrny. Smerom k periférii a centru sa 

ich počet znižuje. 

            

    

Sietnica 

Bipolárne bunky       Tyčinky a Čapíky 

Gangliové bunky 

Nervové vlákna 

(optický nerv) 

Svetlo 

Oko 
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m
e
n

to
v

ý
 lis
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 Typy videnia 

 

 Skotopické videnie – adaptácia oka na tmu, do procesu adaptácie vstupujú 

tyčinky, ktoré umožňujú videnie pri nízkych intenzitách svetla a za šera, 

umožňujú videnie nefarebné (obr. 13.15) 

 Fotopické videnie – adaptácia na svetlo, do procesu vstupujú čapíky, ktoré 

umožňujú videnie pri vyššej intenzite svetla, umožňujú videnie farebné 

 Mezopické videnie – typické pre intenzitu jasu medzi tmou a svetlom, do 

procesu sú zapojené aj tyčinky aj čapíky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13.15: Spektrálna citlivosť ľudského oka pre skotopické (...) a fotopické (---) videnie; mezopické 

videnie tvorí spojitý prechod medzi krivkami  

Poruchy farebného videnia 

 

Slnečné svetlo a svetlo bielych umelých zdrojov je svetlo polychromatické. Jeho 

rozkladom získame spektrum farieb. Farby delíme na farby základné a doplnkové. 

Doplnkové farby sú také, ktoré vzniknú zmiešaním základných farieb. Každá farba je  

charakterizovaná farebným tónom, svetlosťou a sýtosťou. Schopnosť ľudského oka správne 

vnímať farby sa označuje ako farbocit. Na určovanie farbocitu je v klinickej praxi prijatá 

trichromatická teória spojená s menami Helmholtz, Young, Lomonosov. Za základné farby 

považujeme červenú, zelenú a modrú. Naše oko je schopné rozlíšiť približne 150 farieb, čo 

zodpovedá intervalu vlnových dĺžok kratších ako 3 nm. 

Trichromatická teória predpokladá, že naša sietnica obsahuje tri druhy čapíkov, ktoré 

sú rôzne citlivé na vlnovú dĺžku svetla (obr. 13.16). Rôzne silné podnety z rozličných 

čapíkov nám sprostredkujú vnemy odlišných farieb.  

Jedinci s normálnym farbocitom, t.j. tí, čo majú plne funkčné všetky 3 typy čapíkov, 

sa nazývajú trichromati. Približne u 8% mužskej a u  0,4% ženskej populácie sa stretávame 
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s poruchami farbocitu. Poruchy farbocitu môžu byť čiastočné alebo úplné. Farboslepí 

ľudia, ktorí vnímajú svet čiernobielo, sú označovaní ako monochromati. Ak jedinec 

nerozlišuje jednu „skupinu“ farieb, hovoríme o dichromatoch. Strata schopnosti úplne 

vnímať červenú farbu sa označuje ako protanopia a zelenú farbu ako deuteranopia. Pri 

úplnej strate schopnosti vnímať modrú farbu hovoríme o tritanopii. Pri čiastočnej strate 

schopnosti vnímať farby hovoríme o anomálii, napr protanoanomália, deuteroanomália, 

tritanomália.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13.16: Citlivosť čapíkov na vlnové dĺžky svetla; X: „červené“ čapíky, Y: „zelené“ čapíky, 

Z: „modré“ čapíky 

 

 Vyšetrenie farbocitu 

 

Štandardne sa na vyšetrenie farbocitu používajú pseudoizochromatické tabuľky od 

niekoľkých autorov (Stillingove, Ischiharove). V praxi sú najznámejšie Rabkinove  

polychromatické tabuľky, ktoré znázorňujú číslice, písmená alebo geometrické tvary 

zostavené z okrúhlych farebných políčok v zámennej farbe (obr. 13.17). Celkovo tabuľky 

obsahujú 20 obrázkov, z ktorých dva sú určené na demonštráciu metodiky, desať na 

všeobecnú diagnostiku a osem na diferenciálnu diagnostiku. Ak dôjde k poruche vnímania 

farieb, pacient nevidí (nerozozná) tvary, ktoré sú pre zdravé oko viditeľné.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13.17: Ukážka z Rabkinových  polychromatických tabuliek 
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Vyšetrenie farbocitu pomocou Rabkinových polychromatických 
tabuliek  

 

 Poruchy farbocitu môžu byť kontraindikáciou pre výkon niektorých povolaní napr. 

vodič, pilot, alebo profesií v rôznych chemických laboratóriách. Toto ochorenie sa nedá 

liečiť. Priebeh vyšetrenia: Vyšetrovaný je usadený tak, aby svetelný zdroj bol za jeho 

chrbtom. Tabuľky sú umiestnené vo vzdialenosti jeden meter vo výške očí, pričom doba 

expozície (ukážky) jednej tabuľky je 10 sekúnd. Ak vyšetrovaný nosí okuliare, 

vyšetrujeme v okuliaroch. 

  

Úloha:         

1. Nácvik vyšetrenia farbocitu. 

 Pomôcky: Rabkinové polychromatické tabuľky. 

  

 Postup:         

1. Pozorujte obrazce polychromatických tabuliek a do tabuľky v protokole zapíšte 

 výsledok pozorovania (číslo alebo tvar).       

2. Výsledok vyšetrenia hodnotíme podľa priloženej schémy čítania Rabkinových 

 tabuliek. 

3. V závere zhodnoťte výsledok vyšetrenia a uveďte prípadnú odchýlku od 

 trichromacie.   

          

Tabuľka nameraných hodnôt:  

      
 Pozn.: do tabuľky zapisujte číslo, ktoré vidíte alebo skratky (t pre trojuholník; k pre kruh; š pre 

štvorec).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo               

obrázka: 
Nález 

Číslo               

obrázka: 
Nález 

I.   XI.   

II.   XII.   

III.   XIII.   

IV.   XIV.   

V.   XV.   

VI.   XVI.   

VII.   XVII.   

VIII.   XVIII.   

IX.   XIX.   

X.   XX.   

Záver: 
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14 BIOFYZIKA ZMYSLOVÉHO VNÍMANIA - UCHO 

 

Prevod akustických signálov vonkajším a stredným uchom 

  

 Ľudské ucho je vonkajšia časť sluchového orgánu, v ktorom dochádza k prevodu 

zvukových signálov, k ich percepcii a premene na nervové vzruchy. Sluchom vnímame 

frekvencie v intervale od 16 Hz do 20 000 Hz. Mechanické vlnenie s frekvenciou f < 16 

Hz sa nazýva infrazvuk, s frekvenciou f > 20 kHz ultrazvuk. Periodické zvuky nazývame 

tóny (jednoduchý tón má harmonický priebeh, zložený napr. hudobný tón má priebeh 

zložitejší, obsahuje vyššie harmonické frekvencie). Neperiodické zvuky nazývame hluk 

alebo šum (napr. reč).   

 Intenzity zvuku, ktoré počujeme sú v rozmedzí od 10
-12

 W.m
-2 

(čomu prislúcha 

hladina intenzity zvuku 0 dB) do 10 W.m
-2 

(čomu prislúcha hladina intenzity zvuku 130 

dB) (obr. 14.1). Spodná hranica 0 dB sa označuje ako prah počutia, horná hranica cca 130 

dB ako prah bolesti.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 14.1: Oblasť počutia pre ľudské ucho, prah počutia a prah bolesti. 

Ucho sa skladá sa z troch častí: 

 

 vonkajšie ucho (ušnica a vonkajší zvukovod) – sprostredkuje zachytenie 

a prevod signálov do stredného ucha. Vonkajší zvukovod plní funkciu 

rezonátora, ktorý zosilňuje frekvencie v rozmedzí od 2000 do 6000 Hz 

 stredné ucho je uložené v bubienkovej dutine v skalnej kosti. Tvorí ho 

bubienok (60 mm
2
) a tri sluchové kostičky: kladivko, nákovka a strmienok – 

optimálny prenos akustických signálov zo vzduchu do tekutiny 

vnútorného ucha; zosilňuje zvuk, ktorý stratil svoju intenzitu                  

(cca o 30 dB) vplyvom veľkého rozdielu akustických impedancií 
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vzdušného prostredia (3,9 kPa.s.m
-1

) a tekutiny vnútorného ucha (15 700 

kPa.s.m
-1

).  

 

Pozn.: Strata intenzity zvuku je kompenzovaná 2 mechanizmami: Prevod akustického 

vlnenia z veľkej plochy bubienka (60 mm
2
) na malú plochu oválneho okienka (2,5 mm

2
), 

čo predstavuje takmer 20-násobné zvýšenie tlaku. Druhým mechanizmom je pákový 

systém kostičiek stredného ucha, kde kladivko a nákovka predstavujú nerovnoramennú 

páku, ktorá vykonáva rotačný pohyb (obr.14.2).    

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14.2: Pákový prenos zvukového vlnenia (kladivko predstavuje dlhšiu časť páky ako nákovka) 

 vnútorné ucho je uložené v skalnej kosti. Tvorené je labyrintom chodbičiek, 

ktoré obsahujú 2 druhy receptorov – sluchové v Cortiho orgáne slimáka   

a vestibulárne, v semicirkulárnych kanáloch. Detekciu zvuku prebieha výlučne 

v Cortiho orgáne, ktorý je uložený na bazilárnej membráne v scala media 

slimáka.  

 

Spôsob prenosu zvuku 

 

 vzdušné vedenie – zvuk je vedený 

vzduchom cez vonkajší zvukovod, cez 

stredné ucho (systémom troch ušných 

kostičiek a bubienka) do vnútorného 

ucha, 

 kostné vedenie – akustické vibrácie sú 

priamo prenášané do vnútorného ucha tak, 

že zvuk rozochvieva kosti lebky (obr. 14.3). 

Strmienok 

Kladivko 
Nákovka 

Bubienok 

Vonkajší 

zvukovod 

Os 
otáčania 

Obr. 14.3: Schéma vzdušného 

vedenia (červená farba) a kostného 

vedenia (modrá farba) 
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Obr. 14.4: Audiometer Sibelmed 400 

Vyšetrenie sluchu – audiometria 

 
 Audiometria je vyšetrovacia metóda 

sluchu, kedy pomocou tónového generátora 

(obr. 14.4) testujeme citlivosť ľudského ucha na 

jednotlivé frekvencie. Audiometer generuje 

sériu akustických a vibračných stimulov 

(zvukov) s frekvenciami 125, 250, 500, 1000, 

2000, 4000 a 8000 Hz s rôznou hladinou 

intenzity. Vyšetrovaný pacient je umiestnený do 

zvukotesnej miestnosti, pričom na ušiach má 

slúchadlá. Vždy vyšetrujeme každé ucho zvlášť, 

nikdy nie súčasne. Vyšetrujúci postupne 

zosilňuje intenzitu jednotlivého čistého tónu zo štandardizovaného zoznamu hodnôt. 

Vyšetrovaný, v okamihu keď počuje tón, stlačí tlačidlo. Vyšetrujúci zaznamená hladinu 

intenzity zvuku, ktorú vyšetrovaný práve počul a prejde na ďalšiu frekvenciu. Po vyčerpaní 

všetkých frekvencií vyšetrenie opakujeme aj pre druhé ucho. Ľudské ucho nemá lineárnu 

charakteristiku, je rôzne citlivé na rôzne frekvencie, preto býva stupnica audiometra 

kalibrovaná v jednotkách subjektívneho vnímania zvuku (hladina hlasitosti). Ak si to 

diagnóza vyšetrovaného vyžaduje, pridávame aj vyšetrenie kostného vedenia zvuku. 

Miesto slúchadiel sa ako zdroj vlnenia použije vibrátor, ktorý umiestnime na výbežok 

spánkovej kosti (processus mastoideus). Vibrátor ho rozochvieva a zvuk je tak prenášaný 

priamo kosťou do vnútorného ucha.  

 Výsledkom audiometrického vyšetrenia je audiogram (obr. 14.5). Audiogram 

predstavuje závislosť intenzity zvuku v dB (na ose y) od frekvencie zvuku v Hz (os x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14.5: Príklad audiogramu pravého (červená farba) a ľavého (modrá farba) ucha pri vzdušnom 

(dolná krivka) a kostnom vedení (horná krivka). 

 Pozn.: Počutie je považované za normálne pre prah počutia v rozsahu od 0 – 20 dB 

(v závislosti od frekvencie). Ak je prah počutia viac ako 20 dB je to považované za stratu 

alebo poškodenie sluchu. Audiometria je schopná diagnostikovať 3 základné typy straty 

sluchu: prevodová strata sluchu, senzoricko-neurálna porucha a zmiešaná porucha.   
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Audiometrické vyšetrenie 

 
 

Úloha:         

1. Realizujte audiometrické vyšetrenie sluchu vzdušným a kostným vedením zvuku. 

2. Namerané hodnoty zapíšte a zhodnoťte. 

3. Určte hornú hranicu počutia. 

 Pomôcky: Audiometer, RC generátor.  

 

 Postup: 

1. Pracujte vo dvojiciach. Jeden z dvojice bude vyšetrovaná osoba a druhá osoba bude 

ovládať audiometer. 

2. Nasaďte si slúchadlá, dbajte pri tom na správne nasadenie: „PRAVÉ ucho“ – 

červená farba, ĽAVÉ ucho – modrá farba. Skontrolujte či vlasy, šperky alebo 

okuliare neprekážajú vedeniu zvuku (ak áno šperky alebo okuliare dajte dole). 

Vyšetrovaná osoba musí byť v kľude a maximálne sa sústrediť na test. 

3. Zapnite audiometer (požiadajte učiteľa o asistenciu) a vyberte vhodný test (napr. 

PURE TONE), následne vyberte typ vedenie zvuku: A (air – vzdušné vedenie) alebo 

O (bone – kostné vedenie), vyberte mód aplikácie signálu: C (continuous signal – 

plynulý signál) alebo P (pulsating signal – pulzujúci signál).  

4. Postupne aplikujte frekvencie 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 

6000 a 8000 Hz s rôznou intenzitou (dB). 

5. Vyšetrovaný pacient musí na daný zvuk reagovať (stlačením tlačidla) keď tón reálne 

počuje a nie keď si iba myslí, že tón počuje. Vyšetrenie opakujte pre kostné vedenie 

nasadením kostného vibrátora.  

6. Výsledný audiogram vytlačte, nalepte do protokolu a popíšte.  

7. Na RC generátore zvolíme rozsah od 2000 do 20 000 Hz. Pomaly zvyšujeme 

frekvenciu tónov až dosiahneme hornú hranicu sluchu, za ktorou už vyšetrovaný 

nepočuje tón.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... sem nalepte audiogram ... 

Záver: 

Body:______ Podpis vyučujúceho:__________ 
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15 ELEKTROKARDIOGRAFIA (EKG) 

 

Základný tvar EKG krivky 
 

EKG krivka - elektrokardiogram je grafický zápis elektrických biopotenciálov 

z povrchu tela. EKG krivka zobrazuje iba elektrickú aktivitu myokardu, nie mechanickú 

aktivitu. Fyziologická EKG krivka (obr. 15.1) sa skladá z: 

 

 izoelektrická línia  - vodorovná čiara bez vertikálnych výchyliek, ktorú 

zapisuje elektrokardiograf bežiaci naprázdno, alebo v dobe medzi jednotlivými 

srdcovými cyklami   

 vlny a kmity – vlny sú oblé a sú pomalšie (P, T, U), kmity sú ostré a sú 

rýchlejšie (Q, R, S). Vlny a kmity zapisované nad izoelektrickou líniou 

označujeme ako pozitívne, pod izoelektrickou líniou ako negatívne (obr. 15.1)  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15.1: Vlny a kmity 

 segment - krátky úsek, ktorý obsahuje len izoelektrickú líniu (obr. 15.2) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15.2: Príklad segmentu na EKG zázname 
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 interval – dlhý úsek, ktorý obsahuje vlny alebo kmity (obr. 15.3) 

 

 

 

 

Obr. 15.3: Intervaly na EKG zázname 

 vlna P – depolarizácia predsiení, trvanie 0,08 – 0,11 s. (obr. 15.3 a 15.4) 

 interval PQ – (časový úsek od začiatku vlny P po začiatok kmitu Q) 

predstavuje prevod vzruchu z predsiení na komory, trvanie 0,12 – 0,2 s 

 komplex QRS – depolarizácia komôr, trvanie 0,05 – 0,1 s 

 interval QT - (časový úsek od začiatku kmitu Q po koniec vlny T) predstavuje 

depolarizáciu + repolarizáciu komôr, trvanie 0,35 – 0,44 s 

 ST segment –(časový úsek od konca QRS po začiatok vlny T, izoelektrická 

línia) predstavuje neprítomnosť el. aktivity v komorách, trvanie 0,12 s 

 vlna T –  repolarizácia  komôr, trvanie 0,16 s. 

 repolarizácia predsiení je prekrytá QRS komplexom 

 vlna U predstavuje dodatočnú repolarizáciu komôr (je málokedy viditeľná) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15.4: Šírenie elektrickej aktivity predsieňami a komorami srdca a zodpovedajúce napäťové výchylky na 

EKG zázname (vľavo); Časové trvanie (s) intervalov a segmentov normálnej EKG krivky (vpravo) 
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Snímanie EKG, EKG zvody 

 

Vyšetrovacia metóda, ktorá sníma elektrické potenciály zo srdca sa nazýva Na 

elektrokardiografia. Na snímanie sa požíva prístroj elektrokardiograf, ktorý vytvorí 

grafický zápis elektrických potenciálov srdca – elektrokardiogram. 

Elektrokardiograf je voltmeter, ktorý zapisuje výchylky elektrického napätia vo 

voltoch t.j. EKG krivku (obr. 15.5). 

 

 

 

  

 

  

Obr. 15.5: Schéma princípu fungovania elektrokardiografu 

 

Rýchlosť bežného EKG záznamu je 25 mm/s a veľkosť amplitúdy je 10 mm/mV. 

V klinickej praxi  sa používa aj vyššia rýchlosť zápisu 50 mm/s alebo 100 mm/s. 

 

Elektrokardiografia používa na snímanie elektrických potenciálov 10 elektród, 

ktoré sa ukladajú na povrch tela: 
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Pomocou 3 končatinových elektród (4-tá  

 

 

 

 

 4 končatinové elektródy (obr. 15.6)  – 

aplikujú sa na končatiny (zápästia a členky), 

sú farebne odlíšené: červená – pravá ruka, 

čierna  – pravá noha, žltá – ľavá ruka,            

zelená  - ľavá noha, 

 6 hrudných elektród – prisajú sa na hrudník, 

označujú sa V1 až V6 (obr. 15.7), 

V1 – 4. medzirebrie parasternálne vpravo, 

V2 – 4. medzirebrie parasternálne vľavo, 

V3 – medzi V2 a V4, 

V4 – 5. medzirebrie v medioklavikulárnej 

čiare, 

V5 - 5. medzirebrie v prednej axilárnej čiare, 

V6 -  5. medzirebrie v strednej axilárnej čiare 

(obr.15.8). 

 

 

 

 

Obr. 15.6: Končatinové elektródy a ich 

umiestnenie 

Obr. 15.7: Hrudné – prísavkové elektródy 

Obr. 15.8: Umiestnenie hrudných elektród 
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Pomocou 3 končatinových elektród (4 je zemniaca) a 6 hrudníkových elektród 

generuje elektrokardiograf (na papieri alebo na monitore) 12 základných EKG zvodov:       

I, II, III, aVR, aVL, aVF a V1 – V6. 

 

Zvody delíne na: 

 

 bipolárne – snímajú potenciálový rozdiel medzi dvoma miestami (zvody: I, II, 

III, CR, CL, CF), kde obidve sú „aktívne“, t.j. prispievajú k zmenám potenciálu 

 unipolárne - snímajú potenciál iba jednou aktívnou elektródou, vždy iba 

z jednej končatiny, druhá elektróda je indiferentná (s nulovým potenciálom) 

(zvody: VR, VL, VF, aVL, aVR, aVF, V1 – V6) 

 štandardné, končatinové zvody (Einthovenove) I, II, III – bipolárne:  

I. zvod je medzi pravou rukou (červená farba) a ľavou rukou (žltá farba) 

II. zvod  je medzi pravou  rukou a ľavou nohou (zelená farba) 

III. zvod je medzi ľavou rukou a ľavou nohou (čierna farba) (obr. 15.9). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Obr. 15.9: Zapojenie štandardných EKG zvodov 

 

 hrudné zvody CR, CL, CF  - bipolárne: jedna aktívna (exploratívna) 

elektróda sa pripája na pravú (R) alebo ľavú (L) ruku, prípadne na ľavú nohu 

(F). Druhá aktívna elektróda sa pripája na hrudník 

 končatinové zvody VR, VL, VF – unipolárne: elektrický potenciál z jednej 

končatiny, pravá ruka (VR), ľavá ruka (VL), ľavá noha (VF)   

 končatinové zvody zväčšené (Goldbergerové) aVR, aVL, aVF – unipolárne: 

písmeno a je z angl. slova augmented – zväčšený. Sníma sa potenciál medzi 

jednou končatinou a druhými dvoma končatinami, ktoré sú spojené cez dva 

5kΩ odpory zapojené do série. Toto zapojenie vedie k zväčšeniu amplitúdy 

o 50 % (obr.15.10)  
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Obr. 15.10: Zapojenie unipolárnych zväčšených zvodov 

 

 hrudné zvody V1 – V6 – unipolárne:  jedna aktívna elektróda sa umiestňuje 

na konkrétne miesto na hrudníku (pozri predchádzajúcu kapitolu), druhá 

elektróda je indiferentná s nulovým potenciálom, ktorý sa získa zo stredu 

Wilsonovej svorky (obr.15.11). 

 

 

 

 

Obr. 15.11: Uloženie unipolárnych hrudných zvodov 

 

Zo štandardných Einthovenových zvodov môžeme určiť zmeny srdcového rytmu, 

elektrickú os srdca, zvody aVR, aVL, aVF nás informujú o polohe srdca. V patologických 

podmienkach sa mení tvar EKG krivky, výška amplitúd ako aj časové trvania.  

 

Elektrická os srdca  

 

Elektrická os srdca je smer vektora, ktorý je sumárom všetkých vektorov počas 

depolarizácie najmä svaloviny ľavej komory (obr. 15.12). Na EKG krivke sa prejavujú ako 

QRS komplex. Smer elektrickej osi srdca (uhol s horizontálnou rovinou) sa sleduje vo 

frontálnej rovine. Elektrická os srdca je do značnej miery zhodná s anatomickou osou 

orgánu – informuje nás o polohe srdca v hrudníku. Keďže má srdce tvar kužeľa, ktorý 

smeruje dopredu a doľava, aj elektrická os bude primárne orientovaná doľava.  

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 15.12: Schematické znázornenie šírenia vektorov depolarizácie vo svalovine srdca 

(vľavo); Orientácia výsledného vektora (sumár vektorov) počas depolarizácie –  orientácia 

elektrickej osi srdca (uhol α) v porovnaní s horizontálnou rovinou (vpravo) 

α 
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Zostrojenie elektrickej osi srdca 

 

 elektrickú os srdca zisťujeme z rovnostranného (Einthovenovho) trojuholníka, 

ktorého strany predstavujú bipolárne zvody I, II, III a stred srdce, vrcholy 

trojuholníka označíme znamienkami (-, +) 

 zistíme stredy strán, spustíme z nich kolmice, ktorých priesečník udáva stred 

trojuholníka (začiatočný bod el. osi srdca) 

 zo zvodu I. záznamu EKG krivky určime výchylky kmitov Q, R a S od 

izoelektrickej línie v mm. Výslednú hodnotu vektora zo zvodu I. získame 

zo vzťahu Q+R+S.   

 

Príklad:                 Zvod I                                Zvod II 

 

 

 

 

 

 

 

Zvod I: Q = - 5 mm, R = + 25 mm, S = - 10 mm = (-5+25-10) = 10 mm 

Zvod II: Q = - 5 mm, R = + 20 mm, S = 0 mm = (-5+20+0) = 15 mm 

 

 túto hodnotu potom nanesieme na príslušnú stranu trojuholníka tak, že zo 

stredu strany narysujeme vzdialenosť zodpovedajúcu výslednej hodnote 

vektora. Rovnakým spôsobom vypočítame výslednú hodnotu vektorov zo 

zvodov II a III.  

 zo získaných bodov na troch stranách trojuholníka spustíme kolmice, ktorých 

priesečník nám určí konečný bod el. osi srdca. Po spojení konečného bodu 

so stredom trojuholníka získame výsledný vektor. Hodnotíme jeho sklon 

(uhol) v porovnaní s horizontálnou rovinou (obr. 15.13). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15.13: Zobrazenie el. osi srdca pomocou rovnostranného trojuholníka (vľavo); fyziologický 

smer priemerného QRS vektora v súradnicovom systéme x,y (vpravo). Fyziologický smer je v rozmedzí 

hodnôt -30° až +110. Pri sklone osi nad -30° hovoríme o patologickom sklone osi doľava, pri sklone osi 

väčšom ako +110° hovoríme o patologickom sklone osi doprava.  
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 Úloha: 

1. Pripojte EKG zvody a nasnímajte EKG záznam. 

2. Vypočítajte srdcovú frekvenciu. 

3. Opíšte časové trvanie vĺn a kmitov. 

Pomôcky: EKG elektródy, elektrokardiograf. 

 

Postup: 

1. Pripojte EKG elektródy  na telo pacienta a zakreslite bipolárne končatinové zvody a 

unipolárne hrudné zvody do obrázkov 1 a 2. Zvody označte.  

 

Obrázok 1: 

 

        

 

 

 

  

Elektrokardiografia a zostrojenie elektrokardiogramu (EKG)
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Obrázok 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Z priemernej vzdialenosti troch R kmitov a rýchlosti snímania EKG záznamu 

 vypočítajte  priemerný čas trvania srdcového cyklu a následne srdcovú 

 frekvenciu za 60s.  

4. Na nasnímanom EKG zázname označte izoelektrickú líniu, vlny a kmity a opíšte 

 ich časové trvania.   

 

 

               ...sem nalepte EKG záznam... 

        

Tabuľka nameraných hodnôt: 

   

hodnota jednotka 

 

hodnota jednotka 

  
rýchlosť snímania:     vlna P:     

 
vzdialenosť R1:     QRS:     

 
vzdialenosť R2:     vlna T:     

 
vzdialenosť R3:     PQ iterval:     

 
priemer:     QT interval:     

 

 

 

 

Výpočet: 

 

Záver: 
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Úloha: 

1. Z EKG záznamu zostrojte elektrickú os srdca. 

2. Podľa obrázka zhodnoťte jej smer a orientáciu. Zapíšte záver.   

            

  

 

 

 

 

 

Záver: 

 

Hodnotenie:_________  Podpis vyučujúceho: _______________ 

Zostrojenie elektrickej osi srdca  
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16 RÁDIOAKTIVITA A IONIZUJÚCE ŽIARENIE 

 

Každý atóm je tvorený kladne nabitým jadrom a záporne nabitými elektrónmi.               

V atómovom jadre sa nachádzajú kladne nabité protóny a elektricky neutrálne neutróny. 

Počet protónov v jadre sa rovná počtu orbitálnych elektrónov. Atóm je ako celok elektricky 

neutrálny.   

 Atómy, ktorých jadrá majú nadbytok energie sú vo vzbudenom (excitovanom) stave. 

Ak je atómom prijatá energia príliš vysoká, dochádza k ionizácii. Hovoríme o dvoch 

procesoch – procese excitácie a procese ionizácie. 

 

 excitácia - zvýšenie energie atómu, jadra atómu, molekuly či kryštálu nad jeho 

základnú energiu. Po excitácii je daný systém v tzv. excitovanom stave. 

Vyžiarením energie sa vracia do pôvodného kľudového stavu. Energia je 

vyžiarená vo forme fotónu 

 ionizácia – odtrhnutie (prijatie) jedného alebo viacerých elektrónov z obalu 

atómu. Atóm sa mení na kladný alebo záporný ión. Tento elektrón letí 

prostredím a ionizuje prostredie.  Na to, aby ionizácia vznikla musí atóm prijať 

dostatočnú energiu – ionizačný potenciál. Ionizačná práca (potenciál) 

predstavuje desiatky eV. Energia naviac sa prejaví ako kinetická energia iónu 

(alebo „odtrhnutého“ elektrónu). 

Ionizujúce žiarenie predstavuje vysokoenergetickú časť spektra (obr. 16.1). Má 

vysokú frekvenciu a veľmi malú vlnovú dĺžku. Ionizujúce žiarenie je žiarenie prenášajúce 

energiu vo forme častíc (>10 eV) alebo elektromagnetických vĺn s vlnovou dĺžkou do 100 

nm alebo s frekvenciou >10
15

 Hz a má schopnosť priamo alebo nepriamo utvárať ióny 

v látke ktorou prechádza.  

Obr. 16.1: Elektromagnetické spektrum 
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Rádioaktivita 

 

Rádioaktivita je významná zmena jadra atómu (hmotnosti, náboja, energie). Zmena 

atómového jadra sa riadi určitými zákonitosťami, ktoré majú štatistický charakter. Zmenu 

opisuje aktivita vzorky a zákon rozpadu (s ktorým súvisí fyzikálny polčas rozpadu). 

Ionizujúce žiarenie pochádza z jadier rádioaktívnych prvkov, toto žiarenie 

označujeme ako jadrové žiarenie. Okrem toho poznáme aj nejadrové žiarenie, ktoré vzniká 

v elektrónovom obale atómu (röentgenove žiarenie) alebo v urýchľovačoch elektricky 

nabitých častíc (elektrónov, protónov, deuterónov a iných).  Pri procesoch radioaktivity je 

jadro atómu vo vzbudenom a nestabilnom stave. Stabilný stav sa opätovne získa 

vyžiarením energie vo forme častíc alebo fotónov elektromagnetického žiarenia. 

 

Rádioaktivitu rozlišujeme na: 

 

 prirodzenú - vyskytuje sa u jadier ťažkých prvkov od atómového čísla 84 

až po posledný v prírode prítomný prvok periodickej tabuľky Urán s 

atómovým číslom 92. Najväčšia časť rádioaktivity, ktorej sme vystavení, 

pochádza z prírodných zdrojov, tzv. prírodného pozadia. Najväčšou zložkou 

prírodného pozadia je plyn Radón, ktorý vzniká rozpadom rádioaktívnych 

prvkov v podzemí a ako plyn preniká na povrch. Limitná dávka pre 

obyvateľstvo  z prírodného pozadia predstavuje 2-5mSv/rok. 

 umelú - vyskytuje sa v prípade umelo pripravených rádioaktívnych jadier 

pomocou jadrovej reakcie v urýchľovačoch alebo v reaktoroch. Pri ich 

výrobe ide cielene o dosiahnutie nerovnováhy (nestability) atómového 

jadra. Pre vyvolanie nerovnováhy sa používa tzv. „ostreľovanie“ jadier 

vhodným typom elementárnych častíc, ktoré sa musia v jadre pohltiť 

(najjednoduhšie elektroneutrálnymi neutrónmi). 

 

Rádionuklid - rovnaký druh atómov, ktoré majú rovnaký počet protónov, neutrónov, 

rovnaký energetický stav a podliehajú samovoľnej premene v zložení alebo v stave 

atómových jadier. 

 

Rádioaktívna látka je každá látka, ktorá obsahuje jeden alebo viac rádionuklidov, 

ktorých aktivita (alebo hmotnostná aktivita alebo objemová aktivita) nie je z hľadiska 

radiačnej ochrany zanedbateľná.  
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Druhy ionizujúceho žiarenia 

 

Priamo ionizujúce žiarenie 

 

Priamo ionizujúce žiarenie je tvorené nabitými časticami (protónmi, elektrónmi, 

pozitrónmi), prípadne fotónmi. Tieto častice priamou interakciou s atómami ionizujú 

prostredie. 

 

Alfa žiarenie (alfa premena) 

 

Alfa žiarenie je prúd kladne nabitých jadier Hélia, ktoré sa pohybujú rýchlosťou 

cca 20 000 km/s. Sú zložené z dvoch protónov a z dvoch neutrónov, t.j. majú kladný 

elektrický náboj. Sú to ťažké častice, spôsobujú silnú ionizáciu prostredia, trajektóriu 

majú priamu, vzhľadom ku ich hmotnosti a hustej interakcii s elektrónmi, nie je ich dolet 

veľký. Prenikajú vrstvou vzduchu hrubou niekoľko centimetrov alebo veľmi tenkými 

kovovými fóliami. Neprenikajú kožou (absorbujú sa v epiderme). Do organizmu sa 

môžu dostať vdýchnutím príp. cez zažívací trakt. V medicíne sa využívajú málo, 

najnovšie štúdie hovoria o využití žiarenia alfa v nukleárnej medicíne pri liečbe nádorov 

prostaty (základným princípom je nasýtenie nádorových buniek bórom a následné 

ožiarenie epitermálnymi neutrónmi. Po absorpcii dochádza k rozpadu atómu bóru a 

uvoľneniu alfa častice s doletom 9 μm). 

 

𝐗𝐙
𝐀 = 𝐗´𝐙−𝟐

𝐀−𝟒 + 𝛂  𝐧𝐚𝐩𝐫.   𝟐
𝟒 𝐔 =  𝐓𝐡 + 𝛂𝟐

𝟒  𝟗𝟎
𝟐𝟑𝟒

𝟗𝟐
𝟐𝟑𝟖  

 

Beta žiarenie (beta premena) 

 

Žiarenie beta sú častice, ktoré vysielajú rádioaktívne jadrá prvkov pri beta rozpade. 

Pohybujú sa veľmi rýchlo (280 000 km/s). Nesú záporný (elektróny), alebo kladný 

(pozitróny) elektrický náboj a ich pohyb môže byť ľahko ovplyvňovaný elektrickým 

poľom.  Ich prenikavosť je väčšia ako pri alfa časticiach a ich trajektória je kľukatá s 

menej častými ionizáciami počas interakcií. Môžu prenikať materiálmi s nízkou 

hustotou alebo malou hrúbkou. Na ich zastavenie stačí hrúbka vzduchu 1 m alebo hrúbka 

kovu 1 mm. Poznáme tri typy beta rozpadu, podľa toho, ktorá častica je emitovaná jadrom 

hovoríme o beta plus, beta mínus rozpade a o elektrónovom záchyte. 

 

𝐗𝐙
𝐀 = 𝐗´𝐙+𝟏

𝐀 + 𝐞;   𝐧𝐚𝐩𝐫.   −𝟏
𝟎 𝐏𝐚 =  𝐔 + 𝐞−𝟏

𝟎  𝟗𝟐
𝟐𝟑𝟒

𝟗𝟏
𝟐𝟑𝟒

 

 

Nepriamo ionizujúce žiarenie 

 

Predstaviteľmi nepriamo ionizujúceho žiarenia sú fotóny a najmä neutróny, ktoré 

nenesú žiadny elektrický náboj (a predovšetkým neinteragujú s elektrónmi). Fotóny však 

okrem nepriamej ionizácie, vytvárajú ióny aj priamym kontaktom s elektrónmi v atómoch. 
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Gama žiarenie  

 

Žiarenie gama je vysoko energetické elektromagnetické žiarenie vznikajúce pri 

rádioaktívnych (rozpad gama) a iných jadrových dejoch. Pri jadrovej reakcii zostáva atóm 

v energeticky vzbudenom stave a táto nadbytočná energia sa pri prechode jadra do 

základného stavu vyžiari vo forme jedného alebo niekoľkých fotónov žiarenia gama. Doba 

existencie excitovaného jadra je veľmi krátka a priamo nemerateľná, takže fotón sa vyžiari 

súčasne s emisiou hmotnej častice. 

 

Röntgenové žiarenie 

 

Je nejadrové ionizujúce žiarenie. Röntgenové žiarenie vzniká v röntgenových 

prístrojoch a v urýchľovačoch častíc pri prudkom zabrzdení vysokoenergetických 

elektrónov v elektrónovom obale. Energia vznikajúceho žiarenia je závislá od energie 

urýchlených elektrónov. V röntgenových prístrojoch sú elektróny urýchlené potenciálnym 

napäťovým rozdielom medzi anódou a katódou. 

 

Iné typy ionizujúceho žiarenia 

 

Kozmické žiarenie 

 

Kozmické žiarenie je spôsobené prúdom častíc, ktoré dopadajú na Zem z vesmíru. 

Obsahuje najmä protóny a niektoré ľahšie jadrá. Častice pochádzajúce z vesmíru sa v 

horných vrstvách atmosféry zrážajú s jadrami prvkov atmosféry, pričom vznikajú „častice 

druhotného kozmického žiarenia“. Toto žiarenie obsahuje aj fotóny s vysokými energiami. 

 

Protónové žiarenie 

 

Protón je považovaný za stabilnú, kladne nabitú časticu atómového jadra, podľa 

niektorých teórií sa ale môže rozpadať s polčasom rozpadu vyše 1035 rokov. Protónové 

žiarenie sa líši najmä absorpciou energie. Protónové žiarenie sa absorbuje najmä v oblasti 

tzv. Braggovho píku (obr. 16.2) a je podmienené najmä energiou protónového žiarenia, v 

intervale 200 až 330 MeV. Tento ja v sa využíva v rádioterapii, kde 100 % dávka 

žiarenia je absorbovaná vo väčšej hĺbke iba cieľovým tkanivom (tumorom) pričom 

okolité (zdravé) tkanivo je zasiahnuté minimálne.  

 

 

 

 

    

 

 
Obr. 16.2: Braggov pík – 100 % dávka absorbovaného protónového žiarenia nádorom 
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Detekcia a meranie ionizujúceho žiarenia 

 

Zariadenia, ktoré sa používajú na stanovenie prítomnosti ionizujúceho žiarenia a jeho 

fyzikálnych charakteristík, sa nazývajú detektory ionizujúceho žiarenia. Tieto detektory 

sú založené na spoločnom princípe, využívajú účinky žiarenia na prostredie, v ktorom sa 

žiarenie šíri alebo na látky, na ktoré dopadá. Najčastejšie sa využívajú ionizačné 

a excitačné účinky ionizujúceho žiarenia. 

 

Podľa princípu detekcie a funkcie sa detektory delia: 

 

 plynové detektory (ionizačná komora, Geigerov-Müllerov počítač) 

 termoluminiscenčné detektory 

 filmové detektory 

 scintilačné detektory 

 polovodičové detektory 

 elektronické detektory. 

 

Plynové detektory (ionizačná komora, Geigerov-Müllerov počítač) 

 

Princíp detektorov je založený na ionizácii plynu. Účinkom ionizujúceho žiarenia sa 

vytvárajú iónové páry, ktoré sú nosičmi elektrického náboja a plyn sa stáva elektricky 

vodivým (plyny nie sú za normálnych podmienok elektricky vodivé). Plynové detektory 

v medicíne najčastejšie využívame na pracoviskách rádiológie, nukleárnej medicíny 

a radiačnej onkológie, kde slúžia na dozimetriu pracovísk.  

 

Ionizačná komora 

 

Ionizačná komora (obr. 16.3) je detektor žiarenia, ktorý sa skladá z dvoch 

izolovaných elektród (anódy a katódy), ktoré sú umiestnené v nádobe naplnenej vzduchom 

alebo iným vhodným plynom. Pomocou dostatočne nabitého zdroja sa medzi elektródami 

vo vnútri komory udržuje stabilné napätie 100 až 1000V, ktoré je dostatočné na to, aby 

priviedlo na elektródy ióny. Dopadajúce ionizačné žiarenie spôsobí ionizáciu plynu vo 

vnútri komory, vznik kladne a záporne nabitých iónov. Tieto ióny sa pohybujú k 

elektródam, kladne nabité ióny ku katóde a záporne nabité ióny k anóde. Medzi 

elektródami vznikne tok elektrického náboja – elektrický prúd. Prúd, ktorý vznikol v 

okruhu komory, zaznamenávame pomocou galvanometra. 

Ionizačné komory sa v medicíne využívajú v dozimetrii, najčastejšie na pracoviskách 

rádioterapie a nukleárnej medicíny. V osobnej dozimetrii sa využívajú vo forme tužkového 

dozimetra na meranie aktuálnej dávky žiarenia, ktorú osoba obdržala pri pobyte v prostredí 

so zdrojom ionizujúceho žiarenia. Dávka sa vyhodnocuje hneď po ukončení pobytu 

v tomto prostredí. 
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Obr. 16.3: Schéma ionizačnej komory 

 

 Geigerov-Müllerov počítač (GM počítač) 

 

GM počítač (obr. 16.4) sa skladá zo sklenenej alebo kovovej trubice. Trubica je 

naplnená inertným plynom, héliom, neónom, argónom s prímesou pár kvapiek 

metylalkoholu alebo brómu, ktoré slúžia ako zhášadlo. Na jednom konci trubice v strede je 

upevnené kovové vlákno, anóda, najčastejšie z wolfrámu, na druhom konci trubice je 

vstupné okienko pre rádioaktívne žiarenie. Obal trubice je kovový plášť – katóda. Medzi 

katódou a anódou je potenciálový rozdiel približne 1000 V. 

Rádioaktívne žiarenie dopadajúce na okienko GM trubice, prechádza jej objemom 

a spôsobí ionizáciu plynu vo vnútri trubice. Vznikajú kladne a záporne nabité ióny, 

kladné ióny sú urýchľované ku katóde a záporné ku anóde. Pri náraze primárnych 

urýchlených elektrónov do ďalších atómov tieto vyrážajú z doteraz neionizovaných 

atómov ďalšie elektróny, sekundárne elektróny, ktoré môžu po urýchlení vyrážať ďalšie 

elektróny. Tento proces sa označuje ako lavínovitý efekt (obr. 16.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16.4: Schéma Geigerov-Müllerovho počítača   Obr. 16.5: Schéma lavínového efektu elektrónov 

                                                                                                                          

1000 V 

Ionizovaná častica 

Katóda - 

Anóda + 

Katóda  
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Pri prechode ionizujúceho žiarenia objemom trubice vzniká v GM trubici medzi 

anódou a katódou elektrický výboj – elektrický prúd, ktorý vytvorí na odpore počítača 

elektrický napäťový impulz a signál, ktorý môžeme zaregistrovať. 

Výboj medzi katódou a anódou sa musí „uhasiť“, na to sa používajú zhášadlá, napr. 

organické látky (metylalkohol, bróm). Ich molekuly sú tiež ionizované. Vzhľadom na ich 

veľkosť majú menšiu pohyblivosť a vytvoria okolo anódy priestorový náboj, ktorý zníži 

potenciálový gradient a tým sa preruší elektrický výboj.  

 

Mŕtva doba GM počítača 

 

Počítač nemôže detegovať dve častice, ktoré prichádzajú bezprostredne po sebe, 

takže po ionizácii jednou časticou je detektor krátky čas necitlivý (refraktérny). Tento čas 

sa označuje ako mŕtva doba počítača. Trvá niekoľko milisekúnd a je jednou zo základných 

charakteristík GM počítača. Mŕtvy čas spôsobuje nepresnosť merania a preto musíme pri 

vyšších početnostiach namerané hodnoty korigovať na mŕtvy čas GM počítača.                 

 

Pracovná charakteristika GM počítača 

 

Pracovná charakteristika GM počítača je závislosť počtu impulzov zaregistrovaných 

počítačom za jednotku času od napätia medzi anódou a katódou pri konštantnej aktivite 

rádioaktívneho žiariča (obr. 16.6). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16.6: Pracovná charakteristika GM počítača 

 

Charakteristika trubice začína pri určitom prahovom napätí (Up). Je to najmenšie 

napätie, aby v trubici vznikol výboj. Pri ďalšom zvyšovaní napätia počet impulzov rastie, 

čo zodpovedá zvyšovaniu citlivosti trubice v dôsledku vzniku sekundárnej lavínovitej 

ionizácie v trubici. Zvyšovaním napätia sa začína prejavovať nasýtenie, čoho dôsledkom 

je, že zvyšovaním napätia nie je možné ďalej zvyšovať sekundárnu ionizáciu v trubici. 

Túto oblasť označujeme ako plató (úsek PK). Počet impulzov je takmer nezávislý na 

priloženom napätí, v skutočnosti rastie veľmi pomaly, čo je spôsobené ešte nepatrným 

rastom s napätím. Dĺžka plató je viac ako 300 V a jeho sklon je 2-3%. Pri prekročení 

napätia (Uk) dochádza k trvalému samovoľnému výboju a následne k zničeniu trubice.   

 

Termoluminiscenčné detektory 

 

           Termoluminiscenčné detektory (TLD) (obr. 16.7) využívajú jav, ktorý sa nazýva 

rádiotermoluminiscencia. Ak bola látka vystavená ionizujúcemu žiareniu, tak absorbuje 
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a energiu, zostáva vo vzbudenom stave a až pri zvýšení teploty začne emitovať svetlo. 

TLD sú vhodné kryštalické látky, v ktorých ionizujúce žiarenie vyvolá excitácie a 

zachytenie elektrónov v energeticky vyšších stavoch. Pri zohriatí sú „zachytené“ elektróny 

uvoľňované a vracajú sa do stabilného energetického stavu spolu s emisiou svetla. Látka 

vyžaruje svetlo, ktorého celková energia je úmerná energii ionizujúceho žiarenia 

pohlteného v látke. Detekcia vyžiarenej energie je prevedená pomocou špeciálneho 

čítacieho zariadenia (detektor s fotonásobičom), ktoré sníma svetelný tok, emitovaný počas 

ohrievania dozimetrického materiálu. 

           TLD detektory sa používajú v osobných dozimetroch. V obale je vložená platnička 

z kryštálu alkalického halogenidu flouridu lítneho. Absorbovaná energia sa v materiáli 

uchová dovtedy, pokiaľ vonkajším činiteľom t.j. teplom mu nedodáme dostatočnú energiu 

pre jej uvoľnenie z kryštálu. Táto energia je vyhodnotená záznamovým zariadením.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Obr. 16.7: Termoluminiscenčný detektor – osobný dozimeter 

 

Filmové detektory  

   

Ak vnikne do fotografického materiálu (bromid strieborný) ionizujúce žiarenie, 

dochádza  v  miestach  ionizácie  k  fotochemickej  reakcii  (so zlúčeniny sa uvoľňuje 

striebro rovnako ako pri klasickej fotografii, kde sa deteguje viditeľné svetlo) za vzniku 

obrazu. Hustota sčernenia fotografického materiálu je úmerná hustote ionizácie v danom 

mieste a teda množstvu energie ionizačného žiarenia, ktoré bolo v tomto mieste pohltené. 

Filmový detektor sa používa v osobných dozimetroch a poskytuje informáciu o osobnom 

dávkovom ekvivalente. V súčasnosti sa filmové dozimetre v klinickej praxi nepoužívajú. 

 

Scintilačné detektory 

 

Scintilačné detektory pracujú na princípe excitačných účinkov ionizujúceho žiarenia, 

skladajú sa z týchto častí: 

 

 scintilačný kryštál 

 fotonásobič 

 záznamové zariadenie (počítač impulzov, PC). 

 

Scintilačné detektory sa využívajú v nukleárnej medicíne, kde sú súčasťou 

diagnostických zariadení, tzv. gamakamier. 
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Scintilačný kryštál 

 

           Ak ionizujúca častica prechádza istými látkami, vznikne v nich svetelný záblesk 

s vlnovou dĺžkou okolo 400 nm (luminiscencia, scintilácia). Tieto látky označujeme ako 

scintilátory. Intenzita svetelného záblesku závisí od druhu a energie jadrového žiarenia. 

Svetelný fotón sa registruje elektronicky – fotonásobičom. Poznáme tuhé, tekuté a plynné 

scintilačné kryštály. Najčastejšie využívaným scintilačným kryštálom v medicíne je 

NaI(Tl) čiže iodid sodný aktivovaný táliom. Tento kryštál je súčasťou gama-kamier, 

ktoré sa používajú v nukleárnej medicíne. Pri práci s gama kamerou musíme dodržiavať 

štandardné podmienky prostredia t.j. teplotu vo vyšetrovacej miestnosti 22-24 
0
C, inak by 

mohlo dôjsť k poškodeniu scitilačného kryštálu. 

 

Fotonásobič 

 

            Transformuje svetelné fotóny na elektróny (princíp fotoefektu), tieto tzv. 

fotoelektróny násobí (násobí ich počet) a zabezpečuje tak premenu svetelného signálu 

(svetelného záblesku, vzniknutého v scintilačnom kryštáli) na elektrický impulz (obr. 

16.8).  

Fotonásobič tvoria 3 typy elektród a to fotokatóda, dynódy a anóda. Svetelný záblesk 

dopadne na fotokatódu,  kde sa v dôsledku fotoefektu uvoľnia fotoelektróny. Tie následne 

prechádzajú systémom sekundárnych fotokatód, ktoré nazývame dynódy. Dynódy 

usmerňujú pohyb elektrónov (vždy k ďalšej dynóde) a elektrické napätie medzi dynódami 

im dodáva kinetickú energiu potrebnú na sekundárnu emisiu elektrónov z nasledujúcej 

dynódy. Vzniknuté fotoelektróny po prechode systémom dynód dopadajú na anódu, kde sú 

zaregistrované ako elektrický impulz a tento je zaznamenaný záznamovým zariadením ako 

napr. počítač impulzov alebo počítač. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16.8: Schéma fotonásobiča 

 

  Mŕtva doba scintilačného detektora 

 

           Mŕtva doba detektora je minimálny časový interval, ktorý uplynie od zaregistrovania 

jednej častice do okamihu, keď je detektor schopný registrovať ďalšiu časticu. Scintilácia 

v detektore musí odoznieť, detektor sa musí deexcitovať. 
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  Polovodičové detektory 

 

Polovodičový detektor (obr. 16.9) je v podstate ionizačná komora, kde plyn je 

nahradený pevnou látkou. Pri prechode nabitej častice nevzniká elektrón a kladný ión, 

ale pár elektrón-diera. Výhodou je, že stredná energia potrebná na vytvorenie páru 

elektrón-diera je napr. v kremíku len 3,6 eV, v plyne 20-40 eV. Znamená to, že pre 

polovodiče je energia potrebná na „uvoľnenie“ elektrónu, a teda zvýšenie vodivosti 

výrazne nižšia jako v plynoch. V kovoch (vodičoch) je ešte nižšia (je zanedbatelná šírka 

zakázaného pásu energií). V polovodičoch zakázaný pás predstavuje hore uvedených 

niekoľko eV energie.   

 

                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16.9: Schéma energií elektrónov (E) v polovodičovom detektore (vľavo); schéma polovodičového 

detektora (vpravo), ak je energia ionizujúceho žiarenia (E) menšia ako prahová energia materiálu (napr. 

germánium Eg), tak žiarenie nevyvolá tvoru párov elektrón-diera (detektor takéto žiarenie nezachytí) 

 

  Ak dodáme elektrónu na valenčnom páse energiu (preletom častice, tepelnými 

fluktuáciami, svetlom) väčšiu ako je šírka zakázaného pásu (u kremíka 1,1 eV), elektrón 

preskočí do vodivostného pásu a vo valenčnom páse vznikne diera, ktorá  sa chová ako 

kladný náboj. Pri prelete častice detektorom spôsobi ionizačná energia preskok úmerného 

množstva elektrónov do vodivostného pásu a teda vznik párov elektrón - diera, ktoré sú 

vplyvom elektrického poľa rýchlo odvedené na elektródy – el. obvodom prejde krátky 

elektrický impulz. Tento sa zaznamená na záznamovom zariadení. 

 

          Elektronické detektory 
 

          Elektronické detektory (obr. 16.10) detegujú fotóny 

a elektróny pomocou polovodičových Si detektorov s využitím 

rôznych filtrov. Elektronické dozimetre sa využívajú v osobnej 

dozimetrii, sú založené na princípe kombinácie ionizačnej 

komory s tkanivovo ekvivalentnými stenami, do ktorej je 

zabudovaná pamäťová jednotka (tranzistor). Zmena 

elektrického náboja po ožiarení detektora zodpovedá veľkosti 

obdržanej dávky.                                                            

 

          

                                       Obr. 16.10: elektronický detektor  

                                                                                                                                      osobný dozimeter 
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Dozimetrická kontrola pracoviska a osobná dozimetria 

Záver: 

  

  Úloha:         

 1. Zmerajte úroveň  žiarenia na povrchu prenosného oloveného kontajnera s uloženým 

γ žiaričom (Cs
137

). Úroveň žiarenia zmerajte na kryte kontajnera, na pravej a ľavej 

strane kontajnera, namerané hodnoty zapíšte do tabuľky.     

 2. Zmerajte úroveň žiarenia β žiariča (Sr
90

) zašitého v koženom obale rádiometra. 

 3. Skontrolujte a zapíšte okamžitú jednorázovú dávku, ktorú ste obdržali počas 

praktického cvičenia, prepočítajte na dávku za rok a porovnajte s maximálnou ročnou 

dávkou podľa Zákona č. 99/2018.  

  Pomôcky: rádiometer, zdroje žiarenia .      

    

  Postup:         

 1. Zapnite rádiometer NNC 253T, ručičku rádiometra nastavte regulátorom na polohu 

KN v dolnej časti displeja, skontrolujte napájacie napätie batérií.    

 2. Nastavte vhodný merací rozsah rádiometra, ručička sa najviac vychýli. Detektor 

nastavte do meracej pozície pre žiarenie γ. Zmerajte radiačnú úroveň na kryte 

kontajnera, na pravej a ľavej strane kontajnera. Namerané hodnoty zapíšte do 

protokolu a vyjadrite v jednotkách SI.        

 3.  Detektor nastavte do meracej pozície pre žiarenie β zašitého v koženom obale 

rádiometra.         

4.  Namerané hodnoty zapíšte do protokolu a vyjadrite v jednotkách SI. 

 

Tabuľka nameraných hodnôt:       

  

Meraná aktivita β (počet rozpadov / min. /cm
2
); γ (µSv/h) 

 

Sr
90 

(β) 

 

  

Cs
137 

(γ) povrch kontajnera    

Cs
137 

(γ) pravá strana  

 
  

Cs
137 

(γ) ľavá strana  

 
  

 

Prepočet pre žiarenie β: 2,5 rozpadov/min./cm
2
 = 2500 rozpadov/min./cm

2
 = 1mR/h 

 Prepočet pre žiarenie γ:  1mR/h = 9,57 µGy/h = 10 µSv/h  

 Body:_____ Podpis vyučujúceho:________________ 
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Absorpcia žiarenia gama 

 

Pri prechode látkou sa žiarenie gama pohlcuje a rozptyľuje. Zoslabenie zväzku kvánt 

gama žiarenia pri prechode látkovým prostredím je dané najmä troma procesmi:  

 

 fotoelektrickým javom (fotoefekt) - vzniká pri nižších energiách gama a rtg 

žiarenia (rádovo keV). Celá energia fotónu sa odovzdá elektrónu v 

elektrónovom obale, časť z tejto energie sa spotrebuje na uvoľnenie elektrónu 

(výstupná práca) a zvyšok je kinetická energia vzniknutého fotoelektrónu (obr. 

16.11).  

Vzniknutý fotoelektrón môže ionizovať svoje okolie. Tento jav je typický pre 

rtg žiarenie alebo žiarenia gama s nízkymi energiami. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16.11: Schéma fotoelektrického javu 

 

 Comptonovým rozptylom - nastáva pri interakcii fotónov žiarenia gama a rtg 

s vyššou energiou (rádovo stovky keV). Fotón odovzdá pri tejto interakcii 

elektrónu absorpčného materiálu len časť svojej energie. Elektrón pri interakcii 

získa značnú kinetickú energiu a opustí atóm (obr. 16.12) 

Sekundárny fotón (s nižšou energiou ako mal primárny fotón t.j. väčšou 

vlnovou dĺžkou) je odchýlený 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16.12: Schéma Comptonovho rozptylu 

 

 

 tvorba párov (elektrón - pozitrón) - tento jav vzniká pri vysokých energiách 

fotónov (rádovo MeV). Energia fotónu je transformovaná do hmotnosti 

a kinetickej energie elektrónu a pozitrónu. Fotón sa dostáva do blízkosti jadra 

Primárny fotón 

Sekundárny elektrón 

Primárny fotón 

Sekundárny elektrón 

Sekundárny 
                  fotón 
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(to prevezme časť hybnosti) a gama fotón sa premení na elektrón a pozitrón. 

Vzniknuté sekundárne elektróny e
-
 a pozitróny e

+
 (predstavujú sekundárne beta 

častice) ionizujú a excitujú prostredie (obr. 16.13). Keďže doba životnosti 

pozitrónu je veľmi krátka 10
-7 

s, pozitrón e
+
 zníži svoju energiu, spojí sa 

s ľubovoľným voľným elektrónom e
-
 - anihilácia. Vzniknú 2 nové fotóny (s 

energiou 0,511 MeV – čo zodpovedá energetickému ekvivalentu kľudovej 

hmotnosti elektrónu či pozitrónu). Jav tvorby anihilácie elektrónu a pozitrónu 

sa využíva v nukleárnej medicíne, diagnostickú metódu poznáme ako 

Pozitrónovú emisnú tomografiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16.13: Schéma tvorby elektrón – pozitrónových párov 

  

Uvedené procesy interakcie gama žiarenia s hmotou môžu prebiehať súčasne a riadia 

sa exponenciálnym zákonom (Lambertov zákon), ktorý opisuje absorpciu každého 

elektromagnetického poľa v prostredí. 

 

𝐈 = 𝐈𝟎𝐞−𝛍𝐝 

 

kde I je intenzita žiarenia fotónov v hĺbke d v materiáli (po prechode materiálom), I0 

je intenzita žiarenia (napr. počet fotónov) vnikajúcich do absorbátora (látky), d je hrúbka 

absorpčného materiálu a µ lineárny absorpčný koeficient (napr. v cm
-1

). 

 

Interakciu žiarenia gama a absorbátora charakterizuje polohrúbka d½. Je to 

hrúbka absorpčného materiálu, ktorá zníži intenzitu dopadajúceho žiarenia na polovicu. Jej 

hodnota závisí od druhu žiarenia a energie žiarenia (obr. 16.14). 

Lineárny absorpčný koeficient µ charakterizuje zoslabenie zväzku gama žiarenia 

pri prechode látkou. Je to vlastne makroskopický účinný prierez pre úbytok častíc zväzku. 

Jeho jednotkou je m
-1

 (cm
-1

). 
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Meranie absorpcie žiarenia gama 

Polohrúbku vypočítame zo vzťahu: d1/2 = ln2/ µ 

A z toho lineárny absorpčný koeficient: µ = ln2/d1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16.14: Prenikanie žiarení rôznymi typmi materiálov 

 

 

Úloha:         

1. Zmerajte intenzitu dopadajúceho žiarenia gama vyjadrenú počtom impulzov za 10s a      

jeho intenzitu po prechode rôznymi hrúbkami absorbátora.     

2. Vypočítajte (zmerajte) polohrúbku absorbátora a vypočítajte lineárny absorpčný 

 koeficient. 

 Pomôcky: žiarič, scintilačný detektor, platničky absorbátora z rôzneho materiálu 

  

 Postup:         

1. Zapnite zdroj, predvoľbu času nastavte na 10s, meranie robíme stlačením tlačidiel 

NULA a START, po 10s odčítame hodnotu v impulzoch. Meranie opakujeme 3krát 

pre každú hodnotu. 

2. Vyberte žiarič cézium a platničky z oloveného kontajnera. Zmerajte hodnotu pozadia 

pri prázdnom kontajneri.         

3. Položte žiarič na scintilačný detektor, odmerajte intenzitu žiariča, meranie opakujte 

3krát. Pracujte opatrne, dodržiavajte zásady ochrany pred ionizujúcim 

žiarením!  

4. Postupne pridávajte medzi žiarič a scintilačný detektor jednotlivé platničky 

absorpčného materiálu, zmerajte počet impulzov za 10s, každé meranie opakujte 

3krát.   

5. Vypočítajte aritmetické priemery, zostrojte graf závislosti intenzity žiarenia od 

hrúbky absorpčného materiálu, určite polohrúbku a vypočítajte lineárny absorpčný 

koeficient. 
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d [mm]

N

[imp/time]

0

 

 Tabuľka nameraných hodnôt: 

      

                                         Impulzy / 10 s 

 1 2 3 priemer 

Npozadie         

N0p         

N1p         

N2p         

N3p         

N4p         

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologické účinky ionizujúceho žiarenia 
 

Všetky druhy ionizujúceho žiarenia majú za následok biologické účinky 

v ožarovanom organizme. Narušením väzieb medzi atómami a molekulami, ich ionizáciou 

a excitáciou, následne vznikom sekundárnych elektrónov, vzniká rada voľných radikálov, 

ktoré ovplyvňujú zmeny v bunkách – ich poškodenie alebo smrť. Efektivita radiačného 

účinku je závislá na viacerých vlastnostiach a faktoroch v celom postupe ožarovania. 

Efektivita je energia absorbovaná jedným kilogramom hmotnosti terča – človeka. 

 Hlavným znakom účinkov ionizujúceho žiarenia je jeho vplyv na genetický aparát 

buniek. Spôsobuje zmeny DNA v chromozómoch. Môže dôjsť ku tzv. zlomom,               

príp. k úplným pretrhnutiam genetických reťazcov, ktoré už nemožno spätne opraviť. 

Väčšinu menších poškodení zvládne opraviť organizmus reparačnými procesmi. 

 

Účinky ionizujúceho žiarenia z časového hľadiska delíme na: 

 

 skoré - akútna choroba z ožiarenia, akútne lokálne zmeny, poškodenia plodu 

 neskoré – lokálne, celkové 

 

 

 

 Záver: 

Body:_____ Podpis vyučujúceho:________________ 
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Z hľadiska pravdepodobnosti vzniku nežiaducich účinkov ich delíme na: 

 

 deterministické (pravdepodobné) 

 stochastické (náhodné)    

 

 Deterministické účinky 

 

 Kategória týchto účinkov predpokladá určitú prahovú dávku pre vznik zmien a 

poškodenia organizmu. Účinok radiácie sa zvyšuje s rastúcou dávkou. Tento fakt sa 

využíva v rádioterapii, kedy počas ožarovania, pri dosiahnutí prahovej dávky pre kritické 

orgány, tieto vykrývame napr. olovnatými vykrývacími blokmi. Typickým príkladom je 

vykrývanie miechy počas ožarovania brucha a podobne. 

 

 Stochastické účinky  

 

 Stochastické účinky sú bezprahové a so stúpajúcou dávkou stúpa riziko poškodenia 

organizmu. Už malé dávky žiarenia môžu však spôsobiť ireverzibilné zmeny. Účinky na 

organizmus sú náhodné, individuálne a nepredvídateľné. Závažnosť a priebeh poškodenia 

alebo ochorenia nezávisia od veľkosti absorbovanej dávky (obr. 16.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16.15: Vzťah medzi radiačnou dávkou a účinkom pri deterministických (vľavo) 

a stochastických účinkoch žiarenia (vpravo) 

 

Z hľadiska citlivosti  tkanív a orgánov na ionizujúce žiarenie môžeme orgány 

zoradiť vzostupne od najmenej  po najviac citlivé: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Najmenej senzitívne                                                                                                Najviac senzitívne 

mozgové          pankreas              pečeň                očná šošovka           gonády       kostná dreň        lymfatické  

 tkanivo                                                                                                                                                  tkanivo 
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Ochrana pred ionizujúcim žiarením 

 

Ožiarenie je vystavenie organizmu pôsobeniu ionizujúceho žiarenia. V klinickej 

praxi sa stretávame s lekárskym ožiarením, ale môže byť aj havarijné ako dôsledok 

radiačnej nehody. Lekárske ožiarenie je vystavenie organizmu umelému zdroju žiarenia na 

základe lekárskej indikácie. Lekár by mal dôsledne zvážiť indikáciu pre vyšetrenie (či 

terapiu) ionizujúcim žiarením. 

Radiačná ochrana je ochrana ľudí a životného prostredia pred ionizujúcim 

žiarením a jeho účinkami. Zákon č.87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane stanovuje limity 

ožiarenia. Limity ožiarenia predstavujú hornú mieru rizika ožiarenia pre 

obyvateľstvo, študentov a  pracovníkov s ionizujúcim žiarením.  

 

Veličiny používané v ochrane pred ionizujúcim žiarením: 

 

 dávkový ekvivalent H - charakterizuje biologickú účinnosť rôznych typov 

žiarenia a je definovaný ako súčin absorbovanej dávky D v tkanive a faktora 

kvality žiarenia Q.  Jednotkou dávkového ekvivalentu je Sievert (Sv) 

 

H = D.Q 

 

 faktor kvality žiarenia Q - vyjadruje biologickú účinnosť rôznych typov 

žiarenia a má rozdielne hodnoty pre rôzne typy žiarenia. 

napr. fotónové rtg, gama žiarenie, beta  Q =1, neutróny a protóny  Q =10, Alfa 

žiarenie  Q =20 

 radiačný váhový faktor Wr - slúži podobne ako faktor kvality žiarenia na 

vyjadrenie rôznej biologickej účinnosti rôznych druhov žiarenia. Radiačný 

váhový faktor sa vzťahuje najmä k neskorým účinkom žiarenia. 

napr. wR = 1 pre fotóny, elektróny a mióny všetkých energií, wR = 5 - 20 pre 

neutróny, wR = 20 pre alfa častice a ťažké jadrá 

 efektívna dávka E - vyjadruje rozličnú rádiosenzitívnosť rôznych orgánov a je 

definovaná ako súčet vážených stredných hodnôt ekvivalentných dávok 

nasledovným spôsobom 

     E = ∑T wT HT 

 

 kde HT  je ekvivalentná dávka v tkanive alebo orgáne a wT  je zodpovedajúci 

tkanivový váhový faktor  
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Limity ožiarenia v kalendárnom roku, efektívna dávka: 

 

 obyvateľstvo – 1 mSv / rok 

 pracovníci – 20 mSv / rok 

 študenti (16 – 18 rokov) – 6 mSv/rok 

 Ekvivalentná dávka - (predtým dávkový ekvivalent) predstavuje podiel 

množstva energie ionizujúceho žiarenia pohlteného v organickej látke a 

hmotnosti tejto látky. Jednotkou efektívnej a ekvivalentnej dávky je Sievert 

(Sv). Mimosústavová jednotka je 1 Rem, pričom 100 Rem = 1 Sv 

 

Limity ožiarenia v kalendárnom roku, efektívna dávka, ekvivalentná dávka: 

 

 očná šošovka – obyvateľstvo (15 mSv), pracovníci (20 mSv) 

 koža – obyvateľstvo (50 mSv), pracovníci (500 mSv) 

 končatiny – obyvateľstvo (neuvádza sa), pracovníci (500 mSv) 

 

Veličiny charakterizujúce zdroj ionizujúceho žiarenia: 

 

 aktivita A -  základná veličina, ktorá charakterizuje zdroj ionizujúceho 

žiarenia. Jednotkou aktivity je Becquerel (Bq) a predstavuje jednu 

rádioaktívnu premenu za jednu sekundu 

Predtým sa používala jednotka Currie (Ci), ktorá zodpovedala aktivite 1g 

222
Ra. Medzi jednotkou Bq a Ci platí prevodový vzťah : 1Ci = 3,7.10

10
 Bq 

 

Veličiny charakterizujúce interakciu ionizujúceho žiarenia s hmotou 

 

 absorbovaná dávka D - základná veličina charakterizujúca interakciu žiarenia 

s hmotou. Jednotkou absorbovanej dávky je Gray (Gy), ktorý sa rovná energii 

1 joule absorbovanej v 1 kg látky. Staršou jednotkou absorbovanej dávky bol 

Rad, pričom 1 Rad =10
2 

Gy 

 

Veličiny charakterizujúce samovoľný rozpad atómových jadier: 

 

 zákon rádioaktívneho rozpadu 

 

N = N
0
. e

-λ.t

 

 

 Kde N
0
 je počet rádioaktívnych jadier v čase t = 0 s, N je počet ešte nerozpadnutých 

jadier v čase t, λ je konštanta premeny (rozpadová konštanta) (obr. 16.16).  
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Obr. 16.16: graf závislosti počtu nepremenených jadier N od času t 

 

 rozpadová konštanta λ  - charakterizuje rýchlosť rozpadu, jej jednotkou je 

recipročná sekunda = s
-1

. Je to miera aktivity daného rádioaktívneho prvku. 

Táto veličina nie je názorná, a preto zavádzame v praxi pojem polčas rozpadu 

 fyzikálny polčas rozpadu - je čas, za ktorý sa rozpadne práve polovica jadier, 

ktoré boli uvažované v čase to = 0. Je jednou zo základných charakteristík 

rádioaktívneho prvku a jeho jednotkou môžu byť sekundy, minúty, dni a roky. 

 

Vzťah medzi polčasom rozpadu a rozpadovou konštantou môžeme odvodiť zo 

základného zákona rádioaktívneho rozpadu a má tvar: 

 

T
1/2

 = ln2 .λ
-1

 

 

Interakcia alfa, beta a neutrónového žiarenia s hmotou  
 

Interakcia alfa žiarenia s hmotou 

 

Alfa častica stráca svoju energiu pozdĺž svojej priamkovej dráhy ionizáciou 

a excitáciou. Tieto dva javy spôsobujú približne v rovnakom pomere energetické straty 

alfa častice. Absorpcia alfa žiarenia závisí od charakteru absorpčného materiálu. 

V dôsledku veľkých strát energie alfa častíc je dolet alfa častice veľmi malý. Dolet alfa 

častice s energiou 10 MeV je vo vzduchu menej ako 10 cm a vo vode alebo inom 

biologickom materiáli je to iba 0,1 mm. Ochrana: papier, pokožka. 

 

Interakcia beta žiarenia s hmotou 

 

Beta častica stráca energiu pri prechode hmotným prostredím excitáciou 

a ionizáciou. Ionizačné schopnosti sú 10 krát slabšie ako má alfa častica, pretože jej 

hmotnosť je rádovo 1000 krát menšia a jej náboj je rádovo 2krát menší ako pri alfa častici. 

Beta častica pri prelete prostredím interaguje s jeho atómami a mení svoju dráhu (smer), 
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ktorá niekoľkonásobne dlhšia ako dolet alfa častice. Dolet častíc beta vo vzduchu je 

niekoľko metrov v závislosti od ich energie. Okrem toho pri tomto type interakcie 

s prostredím vzniká brzdné a Čerenkovovo žiarenie (obr. 16.17). Čerenkovovo žiarenie 

predstavujú fotóny elektromagnetického poľa s vlnovou dĺžkou na rozhraní ultrafialového 

a viditeľného svetla. Častice beta+ t.j. pozitróny, majú veľmi krátku životnosť. Po 

prechode prostredím sa spájajú s hociktorým voľným elektrónom. V mieste spojenia 

pozitrónu a elektrónu vznikajú dve kvantá gama žiarenia s energiou 511 keV (tzv. 

anihilačné žiarenie). Tieto kvantá sa šíria navzájom opačným smerom. Ochrana: 

hliníková a iná kovová fólia. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 16.17: Prelet beta častice prostredím 

 

Interakcia neutrónov s hmotou 

 

Neutróny sú častice bez elektrického náboja, a teda neinteragujú s elektrónmi 

v obale atómu cez ktorý prechádzajú, ale interagujú len s jeho jadrami. Spôsob 

interakcie neutrónov a hmotou závisí od ich energií. Jadrová sila, ktorá vedie k týmto 

interakciám má veľmi malý dosah, čo znamená, že neutróny musia byť veľmi blízko jadra, 

aby došlo k interakcii. 

 

K interakciám neutrónov s hmotou patrí:  

 

 pružný rozptyl - nastáva pri kolízii neutrónu s jadrom, pričom sa neutrón od 

neho odrazí a pokračuje iným smerom. Jadro prevezme energiu odrazeného 

neutrónu a odletí preč zvýšenou rýchlosťou. Ak sa neutrón zrazí s ťažkým 

jadrom, odrazí sa takmer s rovnakou rýchlosťou a stráca pomerne málo 

energie. Ak sa neutrón zrazí s ľahkým jadrom, toto získava veľa energie, čo sa 

využíva na spomaľovanie neutrónov 

 nepružný rozptyl - pri nepružnom rozptyle neutrón narazí do jadra a zachytí 

sa v ňom. Vzniká zložené jadro, ktoré je nestabilné a emituje neutrón s nižsou 

energiou spolu fotónom žiarenia gama, ktorý nesie zvyšok energie (obr. 16.18) 

Elektrón 
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 transmutácia - nastáva, keď dopadom neutrónu vzniknuté zložené jadro, ktoré 

je nestabilné a vyžiari nejakú časticu (protón, alfa časticu alebo iný neutrón), sa 

tým zmení na jadro iného prvku. K tejto reakcii dôjde pravdepodobne, keď 

energia dopadajúceho žiarenia je niekoľko stoviek až desiatok MeV 

 radiačný záchyt - je jedna z najčastejších interakcií neutrónov s hmotou Jadro 

zachytí dopadajúci neutrón, pričom vyžiari gama žiarenie a vznikne 

rádioaktívny atóm (izotop) stabilného prvku, ktorý bol ožiarený a je to 

zvyčajne beta alebo gama žiarič. Táto reakcie je typická pre neutróny s nízkou 

energiou 

 štiepna reakcia - typ reakcie kedy sa jadro rozdelí na dve jadrá 

 Ochrana pred neutrónmi: najprv sa spomalia záchytom vo vode (za vzniku ťažkej 

vody D2O - deutérium) a potom sa eliminujú ľahkými kovmi (napr. Bórom). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 16.18: Schéma reťazovej reakcie 
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17 BIOKYBERNETIKA 

 

Úvod do biokybernetiky 

 

 Kybernetika (z gréckeho slova „kybernetes“ - kormidelník) vznikla ako samostatný 

vedný odbor po 2. svetovej vojne. Zakladateľom kybernetiky je americký matematik 

Norbert Weiner (1894 -1964), ktorý jej základy zhrnul v knihe “Cybernetics: or Control 

and Communications in the Animal and the Machine. MIT Press, 1948“. 

 Kybernetika je systémová veda o riadení a komunikácii v dynamických systémoch 

skúmajúca spoločné zákonitosti na základe analógie medzi systémami rôznej fyzickej 

podstaty, ktorými sú technické zariadenia, živé organizmy, ale aj ľudská spoločnosť. 

Predmetom skúmania kybernetiky sú systémy, v ktorých prebiehajú procesy riadenia, 

regulácie, prenosu a spracovania informácie bez ohľadu na to, či sa jedná o živý alebo 

neživý systém. Základné súčasti kybernetiky sú teória systémov, teória informácie, teória 

riadenia a regulácie, teória algoritmov a samočinných počítačov. 

 

 Kybernetika sa delí na 3 základné časti: 

 

1. teoretická kybernetika – študuje všeobecné rysy a zákonitosti informačných 

a riadiacich procesov, správanie systému popisuje matematicky 

2. experimentálna kybernetika – študuje informačné a riadiace procesy na 

konkrétnych  systémoch, využíva simuláciu a modelovanie 

3. aplikovaná kybernetika – využíva kybernetické metódy pri analýze rôznych 

systémov.     

 

Systematickú aplikáciu teoretických poznatkov z matematiky, fyziky a chémie na 

biologické systémy študuje odvetvie kybernetiky - Biokybernetika. 

 Biokybernetika má úzky vzťah k biofyzike, jej hlavnou náplňou je štúdium 

všeobecných princípov vzniku, prenosu, spracovania a uchovávania informácie v živých 

systémoch, modelovanie biologických systémov a štúdium ich riadenia za fyziologických a 

patologických podmienok.  

 Aplikáciou teoretických a experimentálnych metód biokybernetiky na ľudský 

organizmus za fyziologických a patologických podmienok sa zaoberá lekárska 

kybernetika. 

 

Pojem a štruktúra systémov 

 

Systém je jedným z najrozšírenejších pojmov vo vede. Pod pojmom systém 

rozumieme definovaný súbor (množina) prvkov, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu (väzbách). 

Prvkom systému môže byť napr. neurón, krvinka, písmeno abecedy atď.  
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Vzťahy medzi prvkami systému určujú štruktúru systému. Ak systém vyjadruje napr. 

vzťahy medzi fyzikálnymi objektmi, označuje sa ako reálny. Vzťahy realizované napr. 

matematicky, charakterizujú systém abstraktný.  

Pri analyzovaní systému určujeme jeho správanie na základe jeho známej štruktúry. 

Pri syntéze systému určujeme jeho štruktúru na základe jeho správania. Systém, u ktorého 

nepoznáme ani štruktúru ani jeho správanie označujeme ako čiernu skrinku. 

 

Podľa charakteru systému rozdeľujeme systémy napr. na: 

 

 technické (obr. 17.1) 

 

 

 

 

 

                                   Spaľovací motor                       Elektrický obvod                            Algoritmus 

Obr. 17.1: Príklady technických systémov 

 biologické (obr. 17.2) 

 

 

 

  

 

 

 

              Bunka                                               Mozog                                      Metabolizmus 

 

Obr. 17.2: Príklady biologických systémov 

 

 ekosystémy: kolobeh vody, vzťah dravec – korisť ...  

 ekonomické a iné systémy: daňový systém, zdravotnícky systém ... 

 

Charakteristickou vlastnosťou napr. biologického systému môže byť napr. funkcia 

(obehový systém), štruktúra systému (erytrocyty), výskyt chemickej látky (rozdelenie  

iónov Na
+
 a K

+
 na membráne). 

 

 

 

 

 



 

205  

Môžeme definovať rôzne typy systémov: 

 

 Podľa správania sa v čase rozdeľujeme systém na: 

 

a) statický systém – prvky systému sa navzájom neovplyvňujú (napr. skupina 

predmetov rovnakého tvaru, ale rôznej veľkosti, vyrobených z rovnakého 

materiálu) 

b) dynamický systém – prvky systému sú vo vzájomných funkčných vzťahoch, 

navzájom sa ovplyvňujú v čase. Vzťahy môžu mať látkový charakter, 

energetický, informačný alebo kombinovaný (napr. organely v bunke)  

 

 Podľa vzťahu s okolitým prostredím rozdeľujeme systém na: 

 

a) izolovaný systém – neuvažujeme žiadnu interakciu s okolím (medzi systémom 

a okolitým prostredím nedochádza k výmene energie ani hmoty). Príkladom 

izolovaného systému je napr. termoska, ktorá udržuje energiu (teplo) aj hmotu 

(čaj). Dokonale izolovaný systém však v skutočnosti neexistuje, keďže aj 

termoska si vo veľmi malom množstve s okolím vymieňa energiu (čaj sa po 

čase ochladí) a hmotu (čas sa po dlhom čase vyparí) (obr. 17.3). 

 

 

 

             

           Obr. 17.3: Izolovaný systém; termoska – príklad čiastočne izolovaného systému 

 

b) uzavretý systém – uvažujeme iba niektoré interakcie s okolím (medzi systémom 

a okolitým prostredím dochádza k výmene iba energie nie hmoty). Príkladom 

uzavretého systému je hrnček s teplým čajom prikrytý pokrievkou. Energia 

prechádza cez steny nádoby až do doby keď je čaj studený (teplota s okolím sa 

vyrovná), ale objem čaju sa pozorovateľne nezmenil (ten sa vyparí až po veľmi 

dlhej dobe) - došlo k výmene energie nie hmoty (17.4)  

 

 

 

 

Obr. 17.4: Uzavretý systém (iba výmena energie); hrnček s čajom – uzavretý systém 

energia 

hmota 
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b) otvorený systém – uvažujeme všetky možné interakcie s okolím (medzi 

systémom a okolitým prostredím dochádza k výmene energie aj hmoty) napr. 

bunka. 

 

Vlastnosti dynamických systémov 

 

Základná vlastnosť dynamického systému je jeho mnohopočetná interakcia s okolím. 

Na otvorený systém môžeme pôsobiť prostredníctvom vstupných veličín (vstupy) a systém 

môže pôsobiť na svoje okolie prostredníctvom výstupných veličín (výstupy) (obr. 17.5). 

 

 

 

 

Obr. 17.5: Schéma otvoreného systému 

 

Zatiaľ čo vstupné veličiny sú nezávislé, veličiny výstupné sú závislé ako na 

veličinách vstupných, tak na vnútorných vlastnostiach systému. Vstupy a výstupy 

biologického systému môžu byť látkovej, energetickej alebo informačnej povahy. 

Príkladom systému s jedným vstupom je receptor, kde vstupnou veličinou je napr. tlak (u 

mechanoreceptorov) a výstupnou veličinou je frekvencia vzruchov v aferentnom vlákne. 

Biologické systémy majú väčšinou viac vstupov a výstupov – napr. sietnica oka, kde 

jednotlivé receptory sú zložkami celkového vstupu a jednotlivé vlákna zrakového nervu sú 

zložkami celkového výstupu. 

 

Priebeh hodnôt výstupných veličín systému môžeme súhrne označiť ako správanie 

systému. Podľa správania systému rozdeľujeme systémy na: 

 

 stochastické – náhodné, nepredvídateľné správanie systému spôsobené 

vplyvom náhodných faktorov, napr. negenetická variabilita buniek, choroba 

z ožiarenia a pod 

 deterministické – predvídateľné správanie systému, ktoré je jednoznačne 

určené jeho stavom a podnetmi, napr. genetická variabilita buniek, vírusové 

ochorenie (chrípka), cukrovka a pod. 

 

Stochastické procesy (napr. negenetická variabilita) tvoria základ pre rýchlu 

adaptáciu organizmu v meniacom sa prostredí. Zatiaľ čo deterministické procesy (napr. 

genetická variabilita) sú základom adaptácie v dlhodobej perspektíve. Živý organizmus je 

kombinácia deterministických a stochastických procesov, ktoré predstavujú elegantný 

spôsob zvyšovania biologickej komplexity s limitovaným počtom génov. 

V prípade biologického systému môžeme bunku definovať ako otvorený 

dynamický systém, v ktorom prebieha kombinácia deterministických a stochastických 

procesov. 

Systém 
vstup výstup 
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Medzi vstupom a výstupom dvoch alebo viacerých podsystémov sa vytvára vzťah, 

nazývaný väzba. Väzba môže byť sériová, paralelná alebo spätná (obr. 17.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.6: Základné typy väzieb v dynamických systémoch. a) sériová, b) paralelná, c) spätná 

 

V biofyzike má zvláštny význam spätná väzba. Pod pojmom spätná väzba 

rozumieme  pôsobenie výstupnej veličiny systému na vlastný vstup. Spätná väzba môže 

byť kladná, záporná alebo systém existuje bez spätnej väzby.   

 

 bez spätnej väzby (obr. 17.7) 

 

 

 

 

  

Obr. 17.7: Schéma systému bez spätnej väzby 

 

Riadenie bez spätnej väzby je príkladom jednoduchého ovládania systému, kde 

výstup je závislý iba na vstupe. Príkladom riadenia bez spätnej väzby je riadenie 

niektorých pohybov, ktoré sú príliš rýchle na to, aby sa uplatňovalo riadenie formou 

spätnej väzby.  

 

 kladná spätná väzba (17.8) 

 

 

 

Obr. 17.8: Schéma systému s kladnou spätnou väzbou 

 

S1 

S2 

S1 S2 

S1 S2 
a) 

b) 

c) 

Systém 

Systém  (+) 
+ 

+ 
+++ 
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Kladná spätná väzba je proces, ktorý stimuluje fyziologické procesy. Výstup systému 

spôsobí analogickú zmenu vstupnej veličiny (silnejší výstup - zosilnenie vstupnej 

veličiny). Kladná spätná väzba má kumulačný charakter. Uplatňuje sa tam, kde je 

potrebné aby malý podnet viedol k výraznej odpovedi. Napr. autoexcitácia prvkov 

endokrinného a nervového systému (odpoveď pri stresových podmienkach a šoku), rast a 

vývoj organizmu.  

 

Napr.: Počas krvácania, krvné doštičky nasadajú na postihnuté miesto a vylučujú 

chemické latky, ktoré pritiahnu viac doštičiek, ktoré vylúčia viac chemických látok a cyklus 

sa opakuje až do zastavenie krvácania. 

Mechanizmus pozitívnej spätnej väzby sa uplatňuje aj počas narodenia dieťaťa. 

Počas pôrodu sa vylučuje hormón oxytocín, ktorý zosilňuje a urýchľuje kontrakcie. 

Zvýšenie kontrakcií vedie k ďalšiemu vylučovaniu oxytocínu, cyklus a opakuje až do 

narodenia dieťaťa. 

 záporná spätná väzba (obr. 17.9) 

 

 

 

 

 

Obr. 17.9: Schéma systému so zápornou spätnou väzbou 

 

Záporná spätná väzba je proces, ktorý tlmí (reguluje) fyziologické procesy. Výstup 

systému pôsobí opačne na vstupnú veličinu (vyšší výstup vedie k zoslabenie vstupnej 

veličiny). Záporná spätná väzba má kompenzačný charakter. Je to proces, ktorý 

vznikne, keď systém potrebuje spomaliť (utlmiť) alebo úplne ukončiť fyziologický proces. 

Záporná spätná väzba pomáha udržiavať stabilitu v systéme napriek vonkajším zmenám 

(udržiavanie homeostázy).  

 

Napr.: takmer všetky kontrolné mechanizmy v živom tele, ktoré zabezpečujú 

homeostázu sú na báze negatívnej spätnej väzby. V prípade, že sa začne zvyšovať hladina 

glukózy v krvi, beta bunky pankreasu začnú vylučovať inzulín, ktorý zníži hladinu glukózy 

v krvi. Cyklus sa opakuje dovtedy, kým nie ja hladina glukózy v krvi normálna.   

Dynamické systémy majú schopnosť realizovať prevod (transformáciu – 

spracovávajú informácie) hodnôt vstupných veličín na hodnoty výstupných veličín. Medzi 

základné vlastnosti dynamických systémov patrí: zosilnenie/zoslabenie, oneskorenie 

signálu, polopriepustnosť (filtrácia signálu), realizácia určitých logických funkcií atď. 

 Všetky uvedené formy transformácií sa výrazne prejavujú v biologických systémoch. 

Zosilnenie sa napr. uplatňuje pri zmyslovom vnímaní. Transformácia, ktorá vedie 

k zoslabeniu je dôležitá pre udržiavanie homeostázy.  

Systém  (+) 
+ 

- 

+ 
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Napr.: Zmyslové receptory reagujú už na prahové podnety (podnety veľmi nízkej 

energetickej úrovne). Vstupný signál je receptorom transformovaný do „štandardnej“ 

energetickej úrovne signálu nervovej sústavy, ktorá odpovedá potrebám spoľahlivosti 

prevodu signálu ako aj rozlíšeniu dôležitých znakov signálu.  

 

 Vzťahy medzi priebehom vstupných a výstupných veličín daného dynamického 

systému nemusia byť vždy nemenné. Dynamické systémy sú schopné adaptácie i učenia. 

V prípade biologických systémov sú tieto vzťahy ovplyvnené rastom, vývojom, starnutím, 

ale aj chorobou.  

 

Podstata riadenia a regulácie 

 

 Riadenie a regulácia sú procesy, ktoré v dynamických systémoch efektívne udržujú 

požadovaný stav. Podľa zložitosti procesu rozdeľujeme riadené systémy na ovládané 

(riadené) – bez spätnej väzby a regulované – so spätnou väzbou.  

 Riadenie – zmeny v systéme, ku ktorým dochádza na základe informácie predanej 

tomuto systému cez informačný kanál z riadiacej časti (obr. 17.10).  

 

 

 

Obr. 17.10: Schéma riadenia systému 

 Formy riadenia v živých organizmoch môžeme rozdeliť na: 

 

 priame riadenie – je najjednoduchšie. Ide o vzťah riadiaca časť – riadená 

časť. Správanie riadenej časti je z veľkej časti deterministické a teda závislé 

na riadiacom systéme 

 riadenie s autonómnou odozvou – príkazy predstavujú iba spúšťací 

mechanizmus pre relatívne zložitý proces, kde systém prechádza z jedného 

rovnovážneho stavu do druhého (humorálne riadenie). 

 

Regulácia – je proces, ktorý minimalizuje rozdiel medzi skutočnými hodnotami 

regulovaných veličín a ich požadovanou hodnotou. Napr. súbor funkčne prepojených 

buniek a tkanív, ktoré regulujú nejakú veličinu (napr. hladinu glukózy v krvi, pH, telesnú 

teplotu a pod.) – homeostatický regulačný systém. Takéto systémy sú typickým príkladom 

spôsobu regulácie vnútorného prostredia organizmu. Ide o cyklus dejov, pri ktorom je stav 

sledovanej hodnoty (napríklad teplota) neustále monitorovaný a informácie o zmenách sú 

zasielané do kontrolného centra. 

Kontrolné centrum - určuje ideálnu hodnotu, na ktorej sa má daný stav udržovať. O 

skutočných hodnotách dostáva informácie z receptorov a reaguje mení hodnoty cez 

efektor.  

riadiaca časť riadená časť 
riadenie 

(ovládanie) 
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Receptor - deteguje hodnoty a zmeny veličiny, a zasiela príslušné vstupné 

informácie do kontrolného centra. 

Efektor - dostáva výstupné informácie z kontrolného centra a vykonáva „odpoveď“. 

Veľmi často sa uplatňuje kladná alebo negatívna spätná väzba (17.11). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.11: Schéma riadenia a regulácie; červená šípka reprezentuje vstupnú / výstupnú 

informáciu; modrá šípka reprezentuje kladnú / zápornú spätnú väzbu 

Informácia jej prenos a spracovanie  

   
 Pod pojmom informácia rozumieme najčastejšie správu alebo údaj o procese, ktorý 

nastal v systéme alebo jeho okolí. Z hľadiska systémov sa informácia týka vzťahov alebo 

interakcií systémov alebo prvkov v systéme.  

Druhy informácií: 

 analógové – informácie, ktoré prijímame svojimi zmyslami (chlad, svetlo 

tlak). Analógová informácia sa v čase mení spojito (jemné, plynulé zmeny) 

(obr. 17.12)  

 

 

 

Obr. 17.12: Analógový signál 

 

 digitálne – informácie v tvare postupnosti jednotiek a núl (napr. 

100110101). Všetky počítače a informačné technológie pracujú 

s informáciami v digitálnom tvare. Digitálna informácia sa výborne 

spracováva, uchováva a šíri. Digitálna informácia sa v čase mení skokom 

(17.13) 

 

  

Obr. 17.13: Digitálny signál 
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Informácia tvorí základ komunikácie medzi systémami, kde jeden systém správu 

vysiela a druhý prijíma. Najjednoduchší informačný systém tvoria 3 základné časti: zdroj 

informácie, informačný kanál a príjemca informácie. Informácia (správa) sa vo väčšine 

prípadov nemôže šíriť v pôvodnej forme. Správa musí byť kódovaná (napr. akčný 

potenciál) a v zakódovanej forme sa šíri vhodným komunikačným kanálom (nervové 

vlákno) k príjemcovi (CNS), kde je dekódovaná. Prvky systému, ktoré zabezpečujú 

kódovanie alebo dekódovanie, označujeme ako prevodníky. Pri prenose informácie sa 

uplatňujú rušivé vplyvy (šum), ktoré znižujú množstvo (kvalitu) prenášanej informácie 

(obr. 17.14 ). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.14. Schéma prenosu informácie cez informačný systém 

 

Informačný kanál predstavuje prostredie (elektrický vodič, nerv, medzibunkové 

prostredie atď.), ktoré uskutočňuje prenos signálu. Pre príjemcu nie je dôležitá energetická 

hodnota signálu, ale existencia signálu ako takého. 

 Kódovanie predstavuje premenu jedného signálu na iný signál, vhodnejší na prenos. 

Ku kódovaniu dochádza vo vysielači.  

 Dekódovanie je opačný proces kódovania, ku ktorému dochádza v prijímači. Je to 

premena signálu na informáciu určenú pre príjemcu. 

Napr. správa môže byť vyjadrená pomocou symbolov, znakov (abeceda) – správa je teda 

kódovaná. Kódovanie je súbor pravidiel, ktoré určujú spôsob priradenia napr. písmen 

abecedy z jedného systému písmenám abecedy systému druhého (napr. prepis z DNA na 

RNA,  C - G). 

 Príklad: Kódovanie intenzity stimulu receptormi. Zvýšená intenzita stimulu (napr. 

tlak) vyvolá zvýšenú frekvenciu akčných potenciálov v aferentnom vlákne nervu. Amplitúda 

akčného potenciálu sa však nemení. Informácia (akčný potenciál) je kódovaná 

frekvenčne nie amplitúdovo  (obr.17.15 ). 

 

 

 

 

Obr. 17.15: Frekvenčné kódovanie tlaku 

zdroj  vysielač 
informácia 

kanál prijímač príjemca 
signál signál informácia 

dekódovanie kódovanie 

šum 
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 Príklad: kódovanie zvuku - pri pohyboch bazilárnej membrány dochádza 

k mechanickej vibrácii stereocílií vláskových buniek. Ohnutie vláskových buniek a vtok 

Ca
2+

 umožnia  vznik generátorového potenciálu. Tento sa po sumácii mení na akčný 

potenciál a prenáša sa statoakustickým nervom do temporálneho kortexu mozgu (sluchové 

centrum).  

 

 Zdroj: zdroj zvuku, reproduktor 

 Vysielač (kódovanie): vláskové bunky Cortiho orgánu  

 Kanál: vlákna auditórneho nervu 

 Prijímač (dekódovanie): mozog (sluchová kôra).  

 

Biosignály 

 

 Živý organizmus ako biologický systém neustále komunikuje (interaguje) s okolitým 

prostredím a s inými systémami. Organizmus ovplyvňovaný okolitým prostredím, mení 

svoj vnútorný stav – spracováva informácie adaptuje sa na okolité prostredie a jeho zmeny. 

Informácia je prenášaná vždy v nejakej forme (fyzikálna kvantita) napr. svetlo, zvuk, teplo. 

Nosič informácie označujeme ako signál. Materiálny nosič informácie o činnosti 

biologického systému a o jeho vzťahoch s okolím označujeme ako biosignál.  

 

Biosignály rozdeľujeme na: 

 

 vlastné biosignály – signály vyvolané samotnými životnými prejavmi 

organizmu bez vonkajšieho zásahu. Odrážajú vnútorný stav systému (prejav 

činnosti orgánov ako napr. srdce, mozog, vedenie nervového vzruchu), 

výstupný signál je napr.  krvný tlak, teplota, EKG, pH 

 sprostredkované biosignály - signály vyprodukované elektronickým 

zariadením (stimulačná sonda). Stimuluje sa biologický systém za účelom 

získania informácie o štruktúre, funkcii a stave systému (SONO, röntgen, 

MRI), výsledný sprostredkovaný signál vznikne ako dôsledok interakcie 

vonkajšieho signálu so systémom. 

 

Podľa fyzikálnej podstaty biosignály rozdeľujeme na: 

 

 elektrické – vznikajú vo vzrušivých a dráždivých štruktúrach (receptory, 

neuróny, svaly) 

 neelektrické – ide o mechanické prejavy v biologických systémoch (tlak krvi, 

srdcový výdaj, počet dychov/min.). 
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Pôvodne neelektrické signály je potrebné transformovať na elektrické signály 

a následne elektrický signál spracovať (filtrovať, zosilniť). Pri transformácii a následnom 

spracovaní signálu je nutné zachovať informáciu, ktorá je v ňom obsiahnutá.  

 

Snímanie a záznam elektrických signálov 

 
Elektrické signály (tab. 17.16): 

 vznikajú v dôsledku elektrických dejov na bunkových membránach (napr. 

akčné potenciály) 

 prenášajú zakódované informácie z receptorov do mozgu a z mozgu do svalov, 

žliaz, orgánov 

 sú modulované (forma nosnej vlny) frekvenčne nie amplitúdovo 

 sú prenášané vodivým prostredím tela na jeho povrch 

 snímame ich zvyčajne neinvazívne 

 dajú sa ľahko spracovať elektronickými zariadeniami 

 sú veľmi slabé (malá amplitúda), treba ich zosilniť 

 

 

 

 

 

 

Tab. 17.16: Príklady najčastejšie snímaných elektrických signálov v medicíne 

 

 Na snímanie elektrický signálov používame elektródy, ktoré podľa ich 

fyzikálnych vlastností rozdeľujeme na: 

 

 polarizovateľné elektródy – ich elektródový potenciál sa pri prechode prúdu 

mení, dochádza u nich ku koncentračným a chemickým zmenám (oxidácia a 

redukcia). Napr. elektródy z ušľachtilých kovov Au, Ag, Cu ⇒ inertnosť voči 

tkanivám 

 nepolarizovateľné elektródy - ich elektródový potenciál sa pri prechode 

prúdu nemení napr. strieborno – chloridová (Ag-AgCl) elektróda.    
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 Pozn.: nie je možné vyrobiť dokonale polarizovateľnú alebo nepolarizovateľnú 

elektródu, reálna elektróda sa bude k niektorému typu vždy iba približovať.  

 

 Podľa typu:  

 makroelektródy povrchové (obr. 17.17) – pre neinvazívne snímanie 

potenciálov z povrchu tela (EKG, EEG, EMG), potrebné zníženie 

prechodového odporu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.17: Povrchové elektródy: a, b) kovová končatinová elektróda, c) jednorázová penová elektróda, d) 

gumová prísavková elektróda 

 

 makroelektródy vpichové (17.18) – pre invazívne snímanie potenciálov pod 

povrchom kože alebo vo svale, vpichové ihlové elektródy (EMG, ENG) 

 

 

 

 

 

Obr. 17.18: a) drôtiková elektróda pripojená na podkožnú ihlu (pred vpichom), b) priečny rez kožou 

a svalom zobrazujúci ukotvenie drôtikovej elektródy vo svale 

 

 mikroelektródy – sklenené, plnené NaCl pre extracelulárne snímanie alebo 

KCl pre intracelulárne snímanie, majú vysoký vstupný odpor. 

 

 

 

d) 
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zosilňovač 

vstup výstup 

 Vlastnosti elektród ako aj kvalitu snímaného signálu môžu ovplyvňovať viaceré 

faktory:  

 nedostatočný kontakt s povrchom tela (napr. tlak elektródy) 

 pohyb pacienta 

 znečistenie povrchu elektródy alebo elektrolytu (napr. biologickým 

materiálom – zvyšuje sa prechodový odpor pri nízkych frekvenciách) 

 nedostatočné množstvo alebo postupné vysychanie elektrolytu (napr. 

kontaktný gél – zvýšenie prechodového odporu). 

 

Elektrické biosignály generované živým organizmom sú obvykle veľmi slabé na 

priame spracovanie - musíme ich zosilniť (zväčšiť ich amplitúdu tak, aby tvar signálu 

ostal nezmenený). Elektronické zariadenia, ktoré upravujú signál tak, že zväčšia 

amplitúdu elektrického prúdu, napätia lebo výkonu nazývame zosilňovače. Bloková 

schéma zosilňovača je zobrazená na obr. 17.19. 

 

 

 

 

Obr. 17.19: Zosilňovač a jeho bloková schéma 

Medzi základné parametre charakterizujúce zosilňovače patria vstupné (alebo 

výstupné) údaje, zosilnenie a šírka prenášaného pásma. Vstupným údajom zosilňovača 

býva napätie alebo prúd. Zosilňovačom napätia je taký zosilňovač, ktorého vstupná 

impedancia je oveľa väčšia ako výstupná impedancia zdroja signálu. Zdroj signálu v tomto 

prípade predstavuje živý objekt s elektródami pripojenými na vstup zosilňovača. 

Impedancia sa  v tomto prípade skladá z vnútorného odporu zdroja a z prechodového 

odporu medzi elektródou a napr. kožou.  Zosilňovačom prúdu je taký zosilňovač, ktorého 

vstupná impedancia je oveľa menšia ako výstupná impedancia zdroja signálu. Zosilnenie 

predstavuje pomer výstupnej veličiny ku vstupnej veličine. Podľa toho definujeme 

zosilnenie napäťové Au, prúdové Ai, výkonové Ap:   

𝐀𝐮 =
𝐔𝐯ý𝐬𝐭

𝐔𝐯𝐬𝐭
         𝐀𝐢 =

𝐈𝐯ý𝐬𝐭

𝐈𝐯𝐬𝐭
          𝐀𝐩 =

𝐏𝐯ý𝐬𝐭

𝐏𝐯𝐬𝐭
 

 

Takto vyjadrené zosilnenie predstavuje bezrozmernú veličinu. Zosilnenie sa 

najčastejšie vyjadruje v decibeloch (dB): 

𝐀𝐝𝐁 = 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝐀 
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Šírka prenášaného pásma predstavuje rozsah frekvencií, ktoré dokáže zosilňovač 

zosilniť. Podľa šírky prenášaného pásma zosilňovača hovoríme o širokopásmových (napr. 

5 - 900 MHz, káblové TV) a úzkopásmových (20Hz – 20kHz, elektroakustika) 

zosilňovačoch. Podľa zosilnených frekvencií rozdeľujeme zosilňovače na 

nízkofrekvenčné (pod 1 MHz) a vysokofrekvenčné (nad 1 MHz).   

 

Princíp meničov na snímanie neelektrických veličín 

 
 Pri snímaní neelektrických veličín je nutné použiť prevodníky (transduktory), 

ktoré premenia neelektrickú veličinu na elektrickú. Medzi najčastejšie snímané 

neelektrické veličiny patria: tlak krvi, teplota, dychová frekvencia, prietok krvi, saturácia 

krvi atď. 

Prevodník využíva niektorý z fyzikálnych princípov na prevod sledovanej veličiny 

na veličinu merateľnú bežným elektrickým meracím prístrojom.  

 

 Prevodníky rozdeľujeme na: 

 

 jednoduché – meraná neelektrická veličina sa mení priamo na veličinu 

elektrickú (najčastejšie napätie) 

 viacnásobné - meraná neelektrická veličina sa mení na inú neelektrická 

veličinu, ktorá sa mení na veličinu elektrickú. 

 

 Podľa fyzikálneho princípu: 

 

 odporové – elektrický odpor závisí na meranej veličine. Napr. meranie teploty 

na základe teplotnej závislosti odporu väčšiny kovov (nikel, platina, meď) 

 kapacitné – využívajú zmenu vzdialenosti elektród ako aj zmenu prostredia 

dielektrika. Pri pôsobení sily sa mení vzdialenosť medzi elektródami, a teda 

i kapacita kondenzátora (obr. 17.20) (využitie: napr. meranie tlaku krvi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.20: Kapacitný prevodník na meranie tlaku; vpravo jeho schéma 

 

 induktívne - zmena magnetického poľa, vyklenutie membrány (tlakom) zatlačí 

na cievku, ktorá sa pohybuje smerom k permanentnému magnetu – vytvorí sa 

el. signál (obr. 17.21)  (využitie: mikrofón) 
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Obr. 17.21: Induktívny prevodník; vpravo jeho schéma 

 

 piezoelektrické - využívajú piezoelektrický jav: mechanickou deformáciou  

(stlačenie, natiahnutie) niektorých krištáľov vzniká na ich plochách elektrický 

náboj - napr. kremeň (obr. 17.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.22: Schéma princípu piezoelektrického javu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.23: Príklad merania neelektrickej veličiny. Meranie krvného tlaku (priama metóda – i.a. katéter) 

katéter naplnený fyziologickým roztokom - snímač tlaku s prevodníkom – monitor (elektromanometer) 
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Monitorovanie a telemetria 

 
Po vhodnej úprave signálu (napr. zosilnenie, filtrovanie) sa signál zobrazuje na 

zobrazovacom zariadení napr. osciloskop, LCD monitor a pod. (obr. 17.24). Zobrazovacie 

zariadenie musí byť vhodné vzhľadom na charakter signálu. Napr. pomalé signály môžu 

byť zobrazené na voltmetri, zatiaľ čo rýchle signály sa zobrazujú osciloskopom alebo na 

LCD monitore. Osciloskopy patria medzi staršie zobrazovacie zariadenia. Obraz signálu 

v osciloskope je tvorený dopadajúcim lúčom elektrónov na fluorescenčnú vrstvu, ktorá 

vytvára svetelnú stopu (obraz signálu). V dnešnej dobe sú tieto osciloskopy nahrádzané 

digitálnymi monitormi s dotykovým LCD alebo LED displejom.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.24: Analógový (vľavo) a digitálny (vpravo) osciloskop: 1) vychylovacie elektródy, 2) 

elektrónové delo, 3) lúč elektrónov, 4) zaostrovacie cievky, 5)  fluorescenčná vrstva 

 

Zobrazovanie biologických signálov je dôležité pri monitorovaní pacienta 

v nemocnici napr. na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS), anestéziologicko-

resuscitačnom oddelení (ARO), ale aj vo výskume. Na takéto monitorovanie sa využívajú 

moderné pacientske monitory, ktoré umožňujú súbežné sledovanie viacerých vitálnych 

funkcií ako napr. EKG, neinvazívny tlak, invazívny tlak, saturácia O2, teplota, pulz, 

spirometria a iné.  

 

Telemetria (z gréckych slov: „tele“ - vzdialený a „metron“ - meranie) je metóda 

prenosu údajov meranej veličiny na diaľku. Pojem telemetria sa väčšinou vzťahuje na 

bezdrôtový prenos údajov pomocou rádiového alebo infračerveného signálu, ale 

telemetrický signál je možné prenášať aj pomocou iných systémov ako napr. telefónna 

alebo počítačová sieť (optické káble, internet). Telemetrické systémy pracujú na základe 

prenosu digitálnych alebo zdigitalizovaných signálov z meracích zariadení. Vo 

všeobecnosti telemetria pracuje nasledovne (obr.17.25): vhodný snímač (senzor) – 

prevodník so zdrojom napájania – vysielač (anténa) – prijímač + zobrazovacia jednotka 

(monitor)   
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Obr. 17.25: Schéma telemetrického merania 

 

Biotelemetria (lekárska telemetria) je aplikácia telemetrie v biológii, v medicíne 

alebo v biomedicínskom výskume, kde je potrebné najmä bezdrôtové monitorovanie 

životných funkcií na diaľku (obr. 17.26) (zdroj signálu – pacient leží v jednej izbe 

a monitor je umiestnený v inej miestnosti). Najčastejšie sa biotelemetria uplatňuje na 

koronárnych jednotkách, jednotkách intenzívnej starostlivosti a pod.  

 

Biotelemetrické údaje: 

 

 EEG 

 EKG 

 EMG 

 Tlak krvi 

 SpO2 

 pH krvi 

 Počet dychov/min. 

 Teplota 

 Hladina glukózy v krvi               Obr. 17.26: Schéma telemetrického systému 

 Detekcia pádov                 
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Počítače v medicíne 

 

Štruktúra počítačov 

 

Počítač predstavuje zariadenie pre spracovanie digitálnej informácie a riadenie 

matematických operácií. Využíva elektronické komponenty k vyriešeniu modelovej úlohy 

zadanej užívateľom. Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá teóriou, konštrukciou a využitím 

počítačov sa nazýva informatika. Osobný počítač (skr. PC, z angl. personal computer) 

môžeme z hľadiska kompozície rozdeliť na dve základné časti: hardvér a softvér.  

 

Softvér reprezentuje programové vybavenie počítača, softvér rozdeľujeme na: 

 

 systémový softvér (napr. operačný systém) - tvorí základ pre ovládanie 

a umožňuje počítaču a užívateľom vykonávať potrebné funkcie  

 aplikačný softvér - tvoria jednotlivé užívateľom spravované aplikácie ako 

napr. textové a tabuľkové editory, databázové systémy, internetové nástroje, 

kancelárske a grafické aplikácie ako aj herné programy.  

 

Hardvér predstavuje technické vybavenie počítača (obr. 17.27),  môžeme ho 

rozdeliť na: 

 

 zobrazovacie zariadenia - výstupné zariadenia, ktoré sprostredkúvajú 

informáciu pre užívateľa. Radíme k nim napr. LCD monitor, obrazovkový 

monitor, dotykový displej 

 pomocné, ovládacie prvky - vstupné prvky, ktoré umožňujú vstup údajov do 

PC za účelom ich ďalšieho spracovania alebo komunikácie s užívateľom. 

Radíme k nim napr. klávesnicu, „myš“, dotykové plochy, skener, ale aj 

automatické senzory a pod. 

 systémová jednotka -  skladá sa z PC skrine, ktorá tvorí šasi pre ostatné PC 

komponenty a zabezpečuje ich chladenie. PC zdroj zabezpečuje dodávku 

prúdu, pri notebookoch k nim radíme akumulátor. Základná doska je doska 

plošných spojov, ktorá prepája všetky vnútorné komponenty do celku. Procesor 

(CPU) je riadiaca jednotka, ktorá spracúva výpočty a inštrukcie softvérového 

vybavenia. Tvorí pomyslený mozog celého PC a tým určuje aj jeho výkon. 

Pevný disk slúži na ukladanie dát. Pamäť slúži na ukladanie systémových, 

dočasných dát. Doplnkom sú rozširujúce karty pre výkon externých výpočtov 

ako napr. grafická, zvuková alebo sieťová karta. 
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Významný krok vpred predstavili vnorené systémy jednočipových mikropočítačov. 

Tvoria základ pre takmer každé moderné elektrotechnické vybavenie vyskytujúce sa 

medicínskom odvetví ako aj v koncových zariadeniach spotrebnej elektroniky. 

Zabezpečujú základné funkcie ako napr. komunikačné linky, vstupno-výstupné porty, 

analógovo-digitálne prevodníky, práca s úložiskom dát atď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.27: Hardwarove vybavenie počítača: 1) Skener, 2) CPU  (skr. z angl. central processing unit, často 

prekladané ako centrálna procesorová jednotka), 3) Pamäť RAM, 4) grafická karta, 5) Zdroj, 6) Optická 

mechanika, 7) HDD (Pevný disk), 8) Matičná/Základná doska, 9) Reproduktor, 10) Monitor (LCD Display),  

11) Systémový software,  12) Aplikačný software, 13) Klávesnica, 14) Myš, 15) Externý HDD, 16) Tlačiareň 

Počítače v dnešnej dobe hrajú významnú úlohu na poli diagnostiky a terapie. 

Diagnostické metódy s využitím počítačov ponúkajú možnosť neinvazívneho zobrazenia 

tkanív a štruktúr uložených aj hlboko pod povrchom, zatiaľ čo terapeutické metódy 

využívajú počítače na presné a cielené dávkovanie terapie.  

 

Využitie počítačov v medicíne môže byť všeobecne rozdelené do štyroch 

základných kategórií: 

 

Diagnostika - technika na vytváranie obrázkov ľudského tela na lekárske účely. 

Mnohé z moderných metód skenovania a zobrazovania sú z veľkej časti založené na 

počítačovej technológii. Vďaka vývoju počítačovej vedy sme dokázali implementovať 

mnoho pokročilých techník zobrazovania v medicíne. Najznámejšou diagnostickou 

technikou je počítačová tomografia (CT) a zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) 

k čomu sa využíva počítačový systém. Pomocou ionizujúceho alebo elektromagnetického 

žiarenia sú body snímané z jednotlivých uhlov objektu pre vytvorenie obrazu prierezu 

(tomografie) špecifických oblastí skenovaného objektu. Počítačová tomografia ďalej 
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využíva techniky digitálnej geometrie na získanie trojrozmerného obrazu z 

dvojrozmerných tomografických snímok. K diagnostickým metódam patria aj základné 

metódy snímania biologických potenciálov ako napr. EKG, EEG, ENG, EMG, EOG a pod. 

Všetky sú riadené a vyhodnocované mikropočítačmi alebo počítačovými systémami (obr. 

17.28). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.28: Schéma diagnostického systému riadeného počítačom 

 

Terapia – využíva výpočtovú techniku na riadenie zložitých terapeutických výkonov 

(napr. plánovanie rádioterapie, obr. 17.29). Dávka sa simuluje na výkonných PC 

staniciach, kde sa plánuje rozloženie dávky do frakcií aplikovaných v niekoľkých smeroch, 

tak aby došlo k sumácii žiarenia v mieste nádoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.29: Plánovacia schéma rádioterapie 

 

PC využíva aj terapia založená na princípe biologickej spätnej väzby pre 

autoreguláciu mozgových procesov (tzv. neurofeedback). Softvérová aplikácia zobrazuje 

preddefinované programy príp. hry. Pomocou EEG je snímaná aktivita mozgu, ktorú PC 
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automaticky vyhodnotí a vykoná zmenu na zobrazovacom zariadení, a teda pacient ovláda 

aplikáciu výlučne aktivitou mozgu a nie konvenčne klávesnicou alebo myšou. Táto 

terapeutická metóda je zameraná najmä pre liečbu ľahkých mozgových dysfunkcií, 

poruchy pozornosti, hyperaktivitu (ADHD), poruchy učenia a pod.    

  

Chirurgia – využíva počítače pri špecializovaných chirurgických výkonoch. Napr. 

laparoskopické operácie sú preferované pred klasickými, otvorenými, výkonmi. Chirurg 

vsúva medicínske nástroje a pomôcky osadené kamerami  do tela pacienta cez malé otvory. 

Všetky operácie sú nahrávané a vyhodnocované počítačovým systémom, ktorý 

sprostredkúva informácie pre operatéra či už v reálnom čase na monitore alebo pre 

neskoršiu analýzu zákroku. Najmodernejším systémom je počítačom podporovaná 

chirurgia alebo robotom asistovaná chirurgia. Tento druh chirurgie bol vyvinutý s cieľom 

prekonať obmedzenia už zabehnutých laparoskopických operácií a zvýšiť schopnosti 

chirurgov. Operatér využíva telemanipulátor pre počítačom riadenú kontrolu nástrojov, 

ktoré vykonávajú pohyby v súlade s chirurgickým zákrokom. To umožňuje chirurgovi 

nachádzať sa kdekoľvek na svete pričom ovláda robotické ramená a vzdialené efektory cez 

vzdialenú linku (obr. 17.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.30: Chirurgický robot DaVinci 

 

Uchovávanie a zdieľanie dát – využitie počítačov pri tvorbe medicínskych databáz 

a ich následnom zdieľaní prostredníctvom internetu. Napr. systém elektronického 

zdravotníctva („eHealth“) umožňuje lekárovi mať úplný prístup k informáciám o 

pacientovi ešte skôr, než sa pacient dostaví. V spojení s internetom vytvára celosvetovú 

databázu profesionálov, ktorí môžu v reálnom čase zdieľať informácie o pacientovi. 

Zrejmou výhodou tohto systému je, že aj pacient sám si môže vybrať špecialistu z 

ktorejkoľvek časti sveta pričom nie je obmedzovaný zvýšenými nákladmi na cestovanie a 

pod. Na eHealth zložku pacienta je napojená aj preskripcia liekov, čím sa v lekárňach 

predchádza zámene vydaných liečiv, ale aj odhaľovanie závislých osôb alebo osôb 
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trpiacich hypochondriou. Jedným z príkladov využitia databáz je farmakogenomika, ktorá 

je založená na kompilácii génov a zodpovedajúcich liečiv. Patrí ku preventívnym 

genetickým metódam určujúcim jedincov so zvýšeným rizikom na farmaká. Počítačový 

mikročip vyhodnotí DNA z kvapky krvi a obsiahla databáza optimalizuje liečivo pre 

konkrétne definovaného pacienta. 
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PRÍLOHA 

           

Základné jednotky SI 
  

 

veličina značka základná jednotka symbol 

dĺžka l meter m 

hmotnosť m kilogram kg 

čas t sekunda s 

elektrický prúd I ampér A 

termodynamická teplota T kelvin K 

látkové množstvo n mol mol 

svietivosť I kandela cd 

 

 

Odvodené jednotky SI 
 

 

 

 

 

Názov veličiny 

 

 

Odvodená jednotka Vyjadrenie 

Názov Symbol 

 

v iných 

jednotkách 

SI 

 

pomocou základných 

jednotiek 

Rovinný uhol radian rad  m . m
–1

 = 1 

Priestorový uhol steradian sr  m
2
 . m

–2
 = 1 

Frekvencia hertz Hz  s
–1

 

Sila newton N  m . kg . s
–2

 

Tlak pascal Pa N . m
–2

 m
–1

 . kg . s
–2

 

Energia, práca, množstvo tepla joule J N . m m
2
 . kg . s

–2
 

Výkon, tepelný tok, žiarivý tok watt W J . s
–1

 m
2
 . kg . s

–3
 

Elektrický náboj coulomb C  A . s 

Elektrický potenciál, rozdiel 

potenciálov, napätie, 

elektromotorické napätie  

 

volt 

 

V 

 

W . A
–1

 

 

m
2
 . kg . s

–3
 . A

–1
 

Elektrická kapacita farad F C . V
–1

 m
–2

 . kg
–1

 . s
4
 . A

2
 

Elektrický odpor ohm  V . A
–1

 m
2
 . kg . s

–3
 . A

–2
 

Elektrická vodivosť siemens S 
–1

 m
–2

 . kg
–1

. s
–3

 . A
2
 

Magnetický tok weber Wb V . s m
2
 . kg . s

–2
 . A

–1
 

Magnetická indukcia tesla T Wb . m
–2

 kg . s
–2

 . A
–1

 

Indukčnosť henry H Wb . A
–1

 m
2
 . kg . s

–2
 . A

–2
 

Svetelný tok lumen lm  cd . sr  

Osvetlenie lux lx lm . m
–2

  m
–2

 . cd . sr 

Aktivita (rádionuklidu) becquerel Bq  s
–1

 

Absorbovaná dávka, energia 

odovzdaná latke, kerma, index 

absorbovanej dávky 

 

gray 

 

Gy 

 

J . kg
–1

 

 

m
2
 . s

–2
 

Dávkový ekvivalent sievert Sv J . kg
–1

 m
2
 . s

–2
 

Katalitická aktivita katal kat  mol . s
–1
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Grécka abeceda 

α Α alpha ι Ι iota ρ Ρ rho 

β Β beta κ Κ kappa σ Σ sigma 

γ Γ gamma λ Λ lambda τ Τ tau 

δ Δ delta μ Μ mu υ Υ upsilon 

ε Ε epsilon ν Ν nu φ,  Φ phi 

ζ Ζ zêta ξ Ξ xi χ Χ chi 

η Η êta ο Ο omikron ψ Ψ psi 

θ,  Θ thêta  π Π pi ω Ω omega 

 

Závislosť hustoty, viskozity a povrchového napätia destilovanej vody     

od teploty 

Teplota t 

[°C] 
Hustota ρ 

[kg.m
-3

] 

Viskozita η 

[10
-3 

N.s.m
-2

] 

Povrchové napätie σ  

[N.m
-1

] 

19 998,406 1,027 0,0729 

20 998,205 1,002 0,0728 

21 997,994 0,978 0,0726 

22 997,772 0,955 0,0725 

23 997,540 0,933 0,0723 

24 997,299 0,911 0,0721 

25 997,047 0,890 0,0720 

26 996,786 0,871 0,0718 

27 996,515 0,851 0,0717 

28 996,235 0,833 0,0715 

29 995,946 0,815 0,0714 

30 995,649 0,798 0,0712 

 

Hodnoty minimálnej a maximálnej rezistencie erytrocytov pri niektorých 

ochoreniach krvi 

Ochorenie 

Minimálna  

osmotická rezistencia  

(% NaCl) 

Maximálna  

osmotická rezistencia  

(% NaCl) 

Erytrémia 0,40 0,28 

Anémia z nedostatku železa 0,38 0,28 

Talasémia 0,38 0,20 

Anémia spôsobená liekmi 0,50 0,40 

Hepatitída typu C 0,34 0,22 

Fyziologická hodnota 0,44 0,32 

Hereditárna sférocytóza 0,68 0,46 

Megaloblastická anémia 0,48 0,36 
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Tlak nasýtených pár v kPa pri teplote t v °C 

t .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 

0 0,61 0,62 0,62 0,62 0,63 0,63 0,64 0,64 0,65 0,65 

1 0,66 0,66 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70 0,70 

2 0,70 0,71 0,72 0,72 0,73 0,73 0,74 0,74 0,75 0,75 

3 0,76 0,76 0,77 0,77 0,78 0,78 0,79 0,80 0,80 0,81 

4 0,81 0,82 0,82 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 

5 0,87 0,88 0,88 0,89 0,90 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 

6 0,94 0,94 0,95 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98 0,99 1,00 

7 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,06 1,06 

8 1,07 1,08 1,09 1,10 1,10 1,11 1,12 1,12 1,13 1,14 

9 1,15 1,16 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,20 1,21 1,22 

10 1,23 1,24 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,30 

11 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,38 1,39 

12 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 

13 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 

14 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,70 

15 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 1,76 1,77 1,78 1,80 1,81 

16 1,82 1,83 1,84 1,85 1,87 1,88 1,89 1,90 1,91 1,93 

17 1,94 1,95 1,96 1,98 1,99 2,00 2,01 2,03 2,04 2,05 

18 2,06 2,08 2,09 2,10 2,12 2,13 2,14 2,16 2,17 2,18 

19 2,20 2,21 2,23 2,24 2,25 2,27 2,28 2,30 2,31 2,32 

20 2,34 2,35 2,37 2,38 2,40 2,41 2,43 2,44 2,46 2,47 

21 2,49 2,50 2,52 2,54 2,55 2,57 2,58 2,60 2,61 2,63 

22 2,65 2,66 2,68 2,69 2,71 2,73 2,74 2,76 2,78 2,79 

23 2,81 2,83 2,85 2,86 2,88 2,90 2,92 2,93 2,95 2,97 

24 2,99 3,00 3,02 3,04 3,06 3,08 3,10 3,11 3,13 3,15 

25 3,17 3,19 3,21 3,23 3,25 3,27 3,29 3,30 3,32 3,34 
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Spojnicový monogram k určeniu povrchu tela z výšky a hmotnosti 
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Ciachovaná tabuľka ponorného refraktometra pre hranol E1 

 
section . 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 

12 1,332 040 1,332 079 1,332 118 1,332 157 1,332 196 1,332 235 1,332 274 1,332 313 1,332 352 1,332 391 

13 1,332 420 1,332 458 1,332 496 1,332 534 1,332 572 1,332 610 1,332 648 1,332 686 1,332 724 1,332 762 

14 1,332 810 1,332 849 1,332 888 1,332 927 1,332 966 1,333 005 1,333 044 1,333 083 1,333 122 1,333 161 

15 1,333 200 1,333 239 1,333 278 1,333 317 1,333 356 1,333 395 1,333 434 1,333 473 1,333 512 1,333 551 

16 1,333 590 1,333 629 1,333 668 1,333 707 1,333 746 1,333 785 1,333 824 1,333 863 1,333 902 1,333 941 

17 1,333 970 1,334 008 1,334 046 1,334 084 1,334 122 1,334 160 1,334 198 1,334 236 1,334 274 1,334 312 

18 1,334 360 1,334 399 1,334 438  1,334 477 1,334 516 1,334 555 1,334 594 1,334 633 1,334 672 1,334 711 

19 1,334 740 1,334 778 1,334 816 1,334 854 1,334 892 1,334 930 1,334 968 1,335 006 1,335 044 1,335 082 

20 1,335 130 1,335 169 1,335 208 1,335 247 1,335 286 1,335 325 1,335 364 1,335 403 1,335 442 1,335 481 

21 1,335 510 1,335 549 1,335 588 1,335 627 1,335 666 1,335 705 1,335 744 1,335 783 1,335 822 1,335 861 

22 1,335 890 1,335 928 1,335 966 1,336 004 1,336 042 1,336 080 1,336 118 1,336 156 1,336 194 1,336 232 

23 1,336 280 1,336 319 1,336 358 1,336 397 1,336 436 1,336 475 1,336 514 1,336 553 1,336 592 1,336 631 

24 1,336 660 1,336 698 1,336 736 1,336 774 1,336 812 1,336 850 1,336 888 1,336 926 1,336 964 1,337 002 

25 1,337 040 1,337 078 1,337 116 1,337 154 1,337 192 1,337 230 1,337 268 1,337 306 1,337 344 1,337 382 

26 1,337 420 1,337 458 1,337 496 1,337 534 1,337 572 1,337 610 1,337 648 1,337 686 1,337 724 1,337 762 

27 1,337 810 1,337 849 1,337 888 1,337 927 1,337 966 1,338 005 1,338 044 1,338 083 1,338 122 1,338 161 

28 1,338 190 1,338 228 1,338 266 1,338 304 1,338 342 1,338 380 1,338 418 1,338 456 1,338 494 1,338 532 

29 1,338 570 1,338 608 1,338 646 1,338 684 1,338 722 1,338 760 1,338 798 1,338 836 1,338 874 1,338 912 

30 1,338 950 1,338 988 1,339 026 1,339 064 1,339 102 1,339 140 1,339 178 1,339 216 1,339 254 1,339 292 

31 1,339 330 1,339 368 1,339 406 1,339 444 1,339 482 1,339 520 1,339 558 1,339 596 1,339 634 1,339 672 

32 1,339 710 1,339 748 1,339 786 1,339 824 1,339 862 1,339 900 1,339 938 1,339 976 1,340 014 1,340 052 

33 1,340 090 1,340 127 1,340 164 1,340 201 1,340 238 1,340 275 1,340 312 1,340 349 1,340 386 1,340 423 

34 1,340 470 1,340 508 1,340 546 1,340 584 1,340 622 1,340 660 1,340 698 1,340 736 1,340 774 1,340 812 

35 1,340 850 1,340 888 1,340 926 1,340 964 1,341 002 1,341 040 1,341 078 1,341 116 1,341 154 1,341 192 

36 1,341 230 1,341 268 1,341 306 1,341 344 1,341 382 1,341 420 1,341 458 1,341 496 1,341 534 1,341 572 

37 1,341 610 1,341 648 1,341 686 1,341 724 1,341 762 1,341 800 1,341 838 1,341 876 1,341 914 1,341 952 

38 1,341 980 1,342 017 1,342 054 1,342 091 1,342 128 1,342 165 1,342 202 1,342 239 1,342 276 1,342 313 

39 1,342 360 1,342 398 1,342 436 1,342 474 1,342 512 1,342 550 1,342 588 1,342 626 1,342 664 1,342 702 

40 1,342 740 1,342 778 1,342 816 1,342 854 1,342 892 1,342 930 1,342 968 1,343 006 1,343 044 1,343 082 

41 1,343 120 1,343 158 1,343 196 1,343 234 1,343 272 1,343 310 1,343 348 1,343 386 1,343 424 1,343 462 

42 1,343 500 1,343 538 1,343 576 1,343 614 1,343 652 1,343 690 1,343 728 1,343 766 1,343 804 1,343 842 

43 1,343 870 1,343 907 1,343 944 1,343 981 1,344 018 1,344 055 1,344 092 1,344 129 1,344 166 1,344 203 

44 1,344 250 1,344 288 1,344 326 1,344 364 1,344 402 1,344 440 1,344 478 1,344 516 1,344 554 1,344 592 

45 1,344 630 1,344 668 1,344 706 1,344 744 1,344 782 1,344 820 1,344 858 1,344 896 1,344 934 1,344 972 

46 1,345 000 1,345 037 1,345 074 1,345 111 1,345 148 1,345 185 1,345 222 1,345 259  1,345 296 1,345 333 

47 1,345 380 1,345 418 1,345 456 1,345 494 1,345 532 1,345 570 1,345 608 1,345 646 1,345 684 1,345 722 

48 1,345 750 1,345 787 1,345 824 1,345 861 1,345 898 1,345 935 1,345 972 1,346 009 1,346 046 1,346 083 

49 1,346 130 1,346 168 1,346 206 1,346 244 1,346 282 1,346 320 1,346 358 1,346 396 1,346 434 1,346 472 

50 1,346 500 1,346 537 1,346 574 1,346 611 1,346 648 1,346 685 1,346 722 1,346 759 1,346 796 1,346 833 
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Jednotky používané iba v určených oblastiach 
 

 

Veličina 

Jednotka 
 

Oblasť použitia Názov Symbol Hodnota v jednotkách SI 

Optická mohutnosť 

optických sústav 
dioptria  1 dioptria = 1 m

–1 
optika 

Tlak krvi a iných 

telesných tekutín 

milimeter 

ortuťového 

stĺpca 

 

mm Hg 

 

1 mm Hg = 133,322 Pa 

 

zdravotníctvo 

 

Ďalšie jednotky používané v zdravotníctve 
 

jednotka 1 Pa 1 atm 1 mm Hg =1 torr 1 mm H2O 

1 Pa 1 9,87 . 10
–6

 7,5 . 10
–3

 0,102 

1 atm 101,3 . 10
3 

1 760 10 300 

1 mm Hg =1 torr 133 1,32.10
–3

 1 13,6 

1 mm H2O 9,81 9,68 . 10
–5

 73,5 . 10
–3

 1 

 

Násobky jednotiek 

 
Predpona Znamená 

násobok Názov Symbol 

exa E 10
18 

peta P 10
15

 

tera T 10
12

 

giga G 10
9
 

mega M 10
6
 

kilo k 10
3
 

mili m 10
–3

 

micro  10
–6

 

nano n 10
–9

 

pico p 10
–12

 

femto f 10
–15

 

atto a 10
–18
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