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Abstrakt 
 

Táto diplomová práca sa zaoberá softvérovým vybavením systému pre vyšetrenie 

vizuálnych evokovaných potenciálov (VEP). V teoretickej časti sa venuje fyziológii 

zrakového aparátu a CNS, podstate EEG a vyšetrenia VEP. Praktickým výsledkom 

sú programy Flash_chessboard (stimulácia zrakového aparátu) a VEP_analyzing 

(analýza detekovaného biosignálu). 

 

 

Abstract 
 

This graduation thesis deals with software equipment of system for examination of 

visual evoked potential (VEP). In theoretical section presents physiology of visual 

apparatus and CNS, EEG basis and VEP examination. Practical results are 

programs Flash_chessboard (stimulation of visual apparatus) and VEP_analyzing 

(analyse of detected biosignal). 
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1. Úvod 
 

V súčasnej modernej dobe preniká technika do všetkých oblastí. Ľudia sa 

snažia uľahčiť si prácu, stále viac sa využíva automatizácia a výpočtová technika 

preniká nielen do výroby a priemyslu, ale aj do domácnosti, obchodov a služieb. 

Výnimkou nie je ani zdravotníctvo.  

V minulosti si lekári museli poradiť len s vlastnými vedomosťami 

a skúsenosťami, ich hlavnými pomôckami boli perkusia, palpácia a auskultácia. 

Dnes majú k dispozícii obrovské množstvo diagnostickej a terapeutickej techniky, 

ktorá sa snaží byť v najväčšej možnej miere neinvazívna. Všetky tieto moderné 

metódy im majú uľahčiť prácu, pomôcť diagnostikovať poruchy, znížiť záťaž na 

pacienta, ale v žiadnom prípade ich nemožno považovať za náhradu lekárov. 

Určenie diagnózy a spôsobu terapie je vždy úlohou lekára. 

Medzi neinvazívne metódy patria aj elektrodiagnostické metódy, ktoré 

snímajú z povrchu tela elektrické biosignály – frekvenčne modulované akčné 

potenciály, ktoré prenášajú informácie z receptorov do mozgu a z mozgu do svalov, 

žliaz a orgánov (EKG, EEG, EMG, ERG a iné). V minulosti boli tieto biosignály 

registrované zapisovačmi na papier, prípadne zobrazované na obrazovke 

osciloskopu. Dnes sú všetky biosignály digitalizované a uchovávané na 

pamäťových médiach. Tým sa jednoznačne uľahčuje nielen archivácia údajov, ale 

aj ich ďalšie spracovanie. Existuje množstvo počítačových aplikácii, ktoré 

pomáhajú lekárovi vyhodnocovať výsledky vyšetrení. 

Diplomová práca sa zameriava na softvérové riešenie vyšetrovania 

zrakových dráh u pacientov so známym vízusom. Zariadenie funguje ako 

spätnoväzobný systém, z ktorého sa vysielajú obrazové stimuly, ktoré pacient 

registruje a súčasne sa v ňom zaznamenáva elektroencefalografická aktivita 

z okcipitálnej oblasti mozgovej kôry, kde je umiestnené zrakové centrum. 

Výsledkom vyšetrenia je krivka - NPN komplex, nazývaná aj vlna P100.  
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2. Fyziológia 

2.1. Anatomická štruktúra oka 
Oko je zložitý zmyslový orgán, ktorý obsahuje optické a nervové elementy. 

Skladá sa z troch vrstiev: 

 

 
Obr. 2.1: Štruktúra oka 

 

1. Vonkajší väzivový obal očnej gule (bulbus oculi) tvorí bielko (sclera) 

a rohovka (cornea), ktorá je prvou svetlolomnou plochou a plní dôležitú 

ochrannú funkciu. Za rohovkou sa nachádza predná očná komora (camera 

bulbi ant.) 

2. Prostredný obal je tvorený cievovkou (choroidea), ktorá obsahuje najmä 

cievy vyživujúce oko. Na jej prednom konci je vráskovec (corpus ciliare), 

v ktorom sa nachádza sval m. ciliaris. Z vráskovca vychádzajú vlákna 

(zonula Zinní), na ktorých je zavesená šošovka (lens), ktorá predstavuje 

ďalšiu svetlolomnú plochu. Za ňou sa nachádza sklovec (corpus vitreum) 

a vpredu je dúhovka (iris). Uprostred dúhovky je otvor – zrenica (pupilla), 

ktorá funguje ako clona – prepúšťa smerom k šošovke viac alebo menej 

svetelných lúčov. Pri jej vnútornom a vonkajšom okraji sa nachádzajú 2 
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malé hladké svaly – m. sphincter pupillae, ktorý zrenicu zužuje (miosis) 

a m. dilatator pupillae, ktorý ju rozširuje (mydriasis). Medzi šošovkou 

a dúhovkou sa nachádza zadná očná komora (camera bulbi post.) 

3. Vnútorný obal tvorí sietnica (retina), ktorá je zložená z 10-tich vrstiev 

a obsahuje asi 120 miliónov tyčiniek, slúžia na skotopické videnie (za šera 

a umožňujú len neostré a bezfarebné videnie) a 6 miliónov čapíkov, ktoré 

slúžia na fotopické videnie (cez deň a rozoznávanie farieb). Cez n. opticus 

opúšťa oko asi 6 miliónov vlákien. Miesto najostrejšieho videnia na sietnici 

– žltá škvrna (macula lutea) sa nachádza v centrálnej jamke (fovea 

centralis), v ktorej je nahromadené veľké množstvo čapíkov. 

V očných komorách sa nachádza komorová voda, ktorá sa obmieňa každých 

60min a jej normálny tlak je 2-3 kPa. 

 

2.2. Zraková dráha 
Axóny gangliových buniek opúšťajú sietnicu v mieste, ktoré sa označuje ako 

slepá škvrna a vytvárajú zrakový nerv (n. opticus), II. hlavový nerv. Zraková dráha 

je vlastne centrálnou dráhou, ktorá smeruje od oka do podkôrového zrakového 

centra (corpus geniculatum lat., CGL). Tu sa synapticky prepája a neuróny 

vytvárajúce tr.  

 
Obr. 2.2: Zraková dráha  
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geniculocorticalis (radiatio optica) smerujú do primárneho kôrového zrakového 

centra, ktoré sa nachádza v záhlavnom laloku (v area 17 podľa Brodmana) dnes sa 

táto oblasť, ktorá sa inak nazýva aj area striata, označuje ako area V1 (vizuálna). [1] 

Medzi sietnicou a CGL sa n. opticus čiastočne kríži v chiasma fasciculorum 

opticorum, odkiaľ pokračuje ako tr. opticus do CGL. O čiastočnom krížení 

hovoríme preto, lebo v chiazme sa krížia iba vlákna z nazálnych polovíc sietnice, 

ktoré prenášajú zrakové informácie z temporálnych polovíc zorného poľa a po 

krížení pokračujú kontralaterálne. [1] 

Vlákna z temporálnych polovíc sietnice, prenášajúce informácie z nazálnych 

polovíc zorného poľa, sa nekrížia a pokračujú ipsilaterálne. To znamená, že v pravej 

zrakovej dráhe sú vlákna z temporálnej polovice sietnice pravého oka a nazálnej 

polovice sietnice ľavého oka a prenášajú sa ňou informácie z ľavej polovice poľa 

cez pravé CGL do pravej oblasti V1 (v ľavom optickom trakte z pravej polovice 

zorného poľa do ľavej V1). [1] 

 

2.3. Funkčné rozdelenie CNS 
Z funkčného hľadiska možno rozdeliť centrálny nervový systém na senzorický 

oddiel, motorický oddiel a oddiel spracovania informácii, vrátane najvyšších 

nervových funkcií. [1] 

Obr. 2.3: Funkčné rozdelenie CNS 
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Senzorický oddiel (zmyslový, vstupný) zahrňuje neuróny nadväzujúce na 

aferentné neuróny a ďalšie neuróny zapojené v sérii, ktoré vedú senzorické 

informácie z receptorov do primárnej senzorickej kôry (somestetickej, sluchovej, 

zrakovej) a asociačnej kôry. [1] 

Primárne senzorické kôry sa skladajú z projekčných neurónov, ktoré 

prijímajú informácie z vymedzených  oblastí periférie tela, zo sietnice a sluchových 

receptorov. Projekčné neuróny zabezpečujú pociťovanie podnetov v mieste ich 

pôsobenia (senzácia). 

Asociačné polia nemajú presnú topickú organizáciu a zapojenie ich 

neurónov do spracovania informácií vedie k percepcii, identifikácii a interpretácii 

vstupov, teda k rozpoznávaniu pociťovaných podnetov. [1] 

Motorický oddiel (pohybový, výstupný) zahrňuje štruktúry a mechanizmy, 

pomocou ktorých sa zabezpečujú pokyny pre výkonné orgány (efektory), t.j. 

kostrové a hladké svalstvo, exokrinné a endokrinné žľazy. Regulácia pohybového 

systému má viacero úrovní – spinálnu, retikulárnu (v rámci mozgového kmeňa), 

cerebelárnu, bazálnogangliovú a kôrovú. 

Oddiel spracovania informácii (oddiel informačného processingu) 

zabezpečuje, aby sa informácie prichádzajúce do mozgu roztriedili a posúdili 

z hľadiska ich významu. Vyše 99% informácii ako nedôležitých v danej chvíli 

a v daných podmienkach. Ak však ide o závažnú zmyslovú informáciu, na ktorú 

treba reagovať, nasleduje rozhodnutie o primeranom reagovaní, t.j. o výbere 

efektorov a naprogramovaní pohybu. Na výber nadväzuje aktivácia projekčných 

neurónov v motorickej kôre. 

 

2.3.1. Metódy štúdia CNS 
Získavanie poznatkov o mechanizmoch fungovania CNS je veľmi náročné 

a taktiež je veľmi náročná aj ich interpretácia. Metódy výskumu CNS možno 

rozdeliť na: 

• Klinické – analýza porúch alebo zlyhania funkcie, tzv. neurologický deficit 

pri úrazoch a chorobách (MRI, PET) 

• Ablačné – pomocou experimentačných lézií - odstránenie (ablácia) alebo 

prerušenie (incízia) spojení medzi štruktúrami 
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• Stimulačné – dráždenie štruktúr CNS pomocou adekvátnych zmyslových 

podnetov (nepriamo) alebo pomocou elektrických, tepelných, chladových, 

chemických, či osmotických podnetov (experimentálne) – evokované 

potenciály 

• Registrujúce elektrickú aktivitu CNS – jemné mikropipetky s roztokom 

elektrolytu sa prisúvajú do tesnej blízkosti neurónov, prípadne sa vsúvajú 

cez membránu do ich vnútra a snímajú akčné potenciály 

• Psychofyziologické - analýza odpovedí na premyslené podnety alebo na 

kombináciu podnetov v pokusoch typu podnet – reakcia (všetky druhy 

podmieňovania, riešenie experimentálnych problémov, štúdium 

diferenciačných útlmov, analýza reakčných časov) 

 

2.4. Vyšetrovanie zrakového systému 
Medzi prednou a zadnou časťou oka jestvuje v pokojovom stave 

potenciálový rozdiel 6mV, pričom predná časť je elektropozitívna. Po dopade svetla 

na oko vznikajú charakteristické zmeny, ktorých záznam sa nazýva 

elektroretinogram (ERG). [1] 

Účinok svetelného podnetu je v spontánnej elektroencefalografickej aktivite 

takmer nepostrehnuteľný. Ak však rovnaký svetelný podnet opakujeme 10-100-krát 

a zhrnieme elektroencealografickú aktivitu v malom časovom úseku po pôsobení 

zrakového podnetu, získame zrakový evokovaný potenciál (visual evoked potential, 

VEP). Ide o krivku, v ktorej sa spontánna EEG aktivita sumovaním potlačí a vlastná 

odpoveď na zrakový podnet sa podstatne zvýrazní. VEP má viaceré komponenty – 

vlny. Krátkolatentné vlny zaregistrované hneď na začiatku pôsobenia zrakového 

podnetu poskytujú informáciu o tom, ako sa v zrakovom systéme spracúvajú 

základné fyzikálne vlastnosti podnetu. Neskoré, dlholatentné vlny sa menia podľa 

toho, akou stratégiou vyšetrovaný konkrétny podnet spracúva. [1] 
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3. Elektroencefalografia 
 

EEG je pomocná elektrofyziologická vyšetrovacia metóda v neurológii. 

Touto metódou sa zachytávajú jemné kolísania mozgových bioelektrických 

potenciálov, ktoré sú doprovodnými fenoménmi biochemických pochodov 

prebiehajúcich v mozgovom tkanive pri ich činnosti. [4] 

Prístroj, na ktorom sa elektroencefalografické vyšetrenie prevádza sa nazýva 

elektroencefalograf. Grafický alebo obrazový záznam mozgových rytmov je 

elektroencefalogram. [4] 

Kolísajúce bioelektrické potenciály vytvárajú v zázname potenciálové vlny 

a ich súbory vytvárajú mozgové rytmy. Kolísanie sa mení s časom a intenzitou 

(frekvencia a amplitúda). Mozgové rytmy sa menia vekom, vzhľad závisí na 

spánku, či bdení, ale aj na metabolických pochodoch mozgového tkaniva. 

K najväčším zmenám dochádza, keď je mozog postihnutý patologickým procesom. 

[4] 

Potenciálové rozdiely a ich zmeny majú veľmi malé hodnoty. Rádové ide 

väčšinou o mikrovolty a desiatky mikrovoltov, zriedka sú to stovky mikrovoltov. 

Vyžaduje to zosilnenie 105 – 106-krát. Pri takomto zosilnení sa zaznamenávajú aj 

„parazitné“ extracerebrálne elektrické javy (svalová aktivita, EKG, pohyby, 

kolísanie kožnej impedancie a iné), ktoré sa označujú spoločným termínom 

artefakty. Niekedy sťažujú hodnotenie elektroencefalogramu. [3] 
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Obr. 3.1: Bloková schéma EEG zariadenia 

 

 

EEG nemá žiadne kontraindikácie. Význam tejto metódy s nástupom 

moderných grafických vyšetrovacích metód (CT, NMR, pozitrónová tomografia) 

trochu poklesol. Naďalej je nenahraditeľná pri diagnostike epilepsie, poruchách 

senzitívnych nervových dráh, významná pri bolestiach hlavy a diferenciálnej 

diagnostike v ambulantnej praxi. [4] 

Usporiadanie elektród na lebke podľa medzinárodného systému 10 – 20 je 

usporiadané tak, aby bol pokrytý celý povrch konvexity lebky. Miesta lokalizácie 

elektród sú štandardizovane označené písmenom a číslom; písmena sú iniciálkami 

názvov oblastí (F – frontálna, C – centrálna, P – parietálna, T – temporálna, O - 

okcipitálna), nepárnym číslom sú označené elektródy vľavo, párnym číslom vpravo 

a elektródy v strednej čiare majú namiesto čísla malé písmeno „z“. Názov „10 – 20“ 

je odvodený zo spôsobu určovania lokalizácie elektród, pri ktorom sa uplatňujú 

10% a 20% hodnoty základných rozmerov nasion – inion v strednej čiare a medzi 

ľavým a pravým tragion cez vertex (Cz). [3] 

Vodiče elektród sa vedú k vstupom zosilňovača elektroencefalografu. Každý 

kanál (zosilňovač – registračné zariadenie) má dva vstupy, označované 1 a 2 

(niekedy G1 a G2 alebo N a P) a je reprezentovaný jednou krivkou na zázname. Ak 
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sa na vstup 1 privedie relatívna negativita voči vstupu 2, prejaví sa to na krivke  

výchylkou (deflexiou) nahor. V EEG terminológii sa preto zaužívalo, že výchylky 

smerujúce nahor sa označujú ako negatívne (nadol pozitívne). 

Na vstup každého kanála treba pripojiť dve elektródy, jednu na vstup 1 

a druhú na vstup 2. Zapojenie môže byť: 

• unipolárne – voči referencii 

• bipolárne – rozdiel potenciálov dvoch elektród 

• averaged reference – voči priemeru potenciálov zo všetkých elektród [2] 

 

Obr. 3.2: Rozloženie elektród na povrchu lebky systémom „10-20“ 
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3.1. Hlavné frekvenčné pásma pre diagnózu: 
Delta rytmus (frekvencia 0,5 – 4Hz, amplitúda 100 - 200µV, niekedy až 500µV) 

- patologický prejav v EEG záznam bdelého človeka 

- čím sú vlny vyššie a hladšie, tým je ich patologický význam väčší 

- fyziologické len v útlom detstve a v dospelosti v hlbokých štádiách spánku (3 

a 4 NREM) [4] 

 

Théta rytmus (frekvencia 4 – 7,5Hz) 

- vyskytuje sa najmä nad temporálnymi oblasťami mozgových hemisfér 

- pokiaľ sa objavuje symetricky, najmä u mladých ľudí ho nemožno považovať za 

patologický prejav 

- je patologický, keď dosahuje dvojnásobnú hodnotu amplitúdy základnej alfa 

aktivity (alebo min. 30µV v tzv. plochých grafoch, kde alfa aktivita úplne 

chýba) alebo ak sa objavia ako zreteľné ložiská [4] 

 

Alfa rytmus (frekvencia 8 – 13Hz, amplitúda najčastejšie 20 - 50µV) 

- maximum je nad zadnými oblasťami mozgových hemisfér, smerom dopredu 

aktivita ubúda 

- fyziologický v bdelom stave pri zatvorených očiach, v kľude a pri relaxácii, 

utlmuje sa pozornosťou a v bdelom stave pri otvorení očí – alfa atenuačná 

reakcia AAR [4] 

 

Beta rytmus (frekvencia 14 – 30Hz, amplitúda väčšinou okolo 10 - 20µV) 

- maximum je obvykle vo frontálnej oblasti a smerom dozadu ubúda 

- signalizuje bežný bdelý stav, obvykle sa neutlmuje pri pozornosti na zrakový 

vnem [4] 

 

 

3.2. Analýza EEG záznamu 
Elektrické potenciály mozgu objavil v  roku 1875 Richard Caton. Prvý EEG 

prístroj bol zostrojený v Jene (Nemecko) už v roku 1929 Hansom Bergerom. 
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Na skúmanie mozgovej činnosti využívame: 

• záznam spontánnej mozgovej aktivity 

• evokované potenciály – generované mozgom ako odpoveď na vonkajší 

podnet (stimul), získavajú sa väčšinou spriemerovaním 

o VEP (visual EP) - svetelné záblesky, 1 – 20 µV, roztrúsená skleróza 

(zrakový nerv), vizuálne pole, 1 – 300 Hz 

o BAEP (brain stemp EP) – kliknutie zvuku, tón, prvých 10 ms 

spojených s činnosťou mozgového kmeňa, testovanie porúch sluchu, 

100 – 3000 Hz 

o SEP (somatosensory EP) – stimulovanie zmyslovej kôry (podobné 

EMG), povrchové elektródy [2] 

 

 

3.3. Základné charakteristiky EEG ako signálu: 
Všeobecné charakteristiky 

• komplexný signál, jeho statické vlastnosti sú závislé od času a priestoru 

• je to neustále sa meniaci signál v čase 

• je možné ho rozdeliť do reprezentatívnych epoch s viac-menej stabilnými 

statickými vlastnosťami (Lopes da Silva) [2] 

 

Základné statické vlastnosti: 

• presnú hodnotu amplitúdy nie je možné celkom presne predikovať 

• EEG je možné považovať za realizáciu náhodného (stochastického procesu) 

• biofyziologický proces, generujúci EEG, nemusí však byť náhodný, môže 

však byť tak zložitý, že je možné popísať ho len staticky 

• pre výpočet – je možné predpokladať, že sa jedná o ergodický proces (1 

dlhú vzorku nasleduje veľa krátkych) 

• je možné predpokladať, že EEG signál je kvázistacionárny (po častiach 

stacionárny) [2] 

 

Grafoelementy 

• epileptické abnormality – hroty, komplexy hrot – vlna 

• hrot – prechodný jav, jasne odlišný od aktivity pozadia, šírka 20 – 70 ms [2] 

 11



Problémy pri vyhodnocovaní EEG: 

• vizuálna interpretácia – subjektívna záležitosť (zhoda medzi niekoľkými 

špecialistami môže byť v niektorých prípadoch len 17%) 

• hodnotenie záznamu je “viac umením ako vedou” – záleží na dĺžke praxe a 

osobnosti učiteľa 

• výchova odborníka je zložitá – trvá približne 15 rokov, štandardného 

vyhodnocovateľa 5 rokov 

• vizuálne hodnotenie – namáhavé a únavné, vyžaduje stálu pozornosť [2] 
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4. Metódy analýzy EEG signálu 
Nespornou výhodou počítačového spracovania dát je možnosť efektívnej 

manipulácie so signálom, jeho spracovanie, úprava a zobrazenie. Jednou z možností 

je zobrazenie výsledkov numerickej analýzy vo forme rôznych grafov. Najstarší (a 

v nemocniciach zatiaľ najpoužívanejší) spôsob je znázornenie spektrálnej 

výkonovej hustoty v základných pásmach (delta, théta, alfa a beta), čo však 

nevystihuje dynamické chovanie EEG signálu v čase. To umožňuje napríklad 

metóda zhustených kulís (CSA – Compresed Spectral Arrays). Ďalšou možnosťou 

zobrazovania mozgovej aktivity je metóda topografického mapovania (BM – Brain 

Mapping). Grafické zobrazovacie metódy prinášajú lekárovi ďaľšie informácie 

o záznamoch EEG. [2] 

 

4.1. CSA – zhustené spektrálne kulisy 
Je to jedna zo štandardných metód pre monitorovanie EEG aktivity vo 

frekvenčnej oblasti. Ide o výpočet frekvenčných kriviek z kratších úsekov a ich 

zoradenie v trojdimenzionálnej projekcii. Prvýkrát túto metódu navrhol Bickford. 

Princíp spočíva v tom, že sa postupne počítajú frekvenčné krivky z úsekov 

s dĺžkou 2 až 4 sekundy. Vypočítané frekvenčné krivky sa potom postupne 

vykreslia jedna za druhou v pseudotrojrozmernej projekcii (f, t, PSD(f)). Týmto 

spôsobom je možné sledovať posun a zmeny frekvenčných komponentov 

v priebehu času – popis dynamického chovania signálu EEG v spektrálnej oblasti. 

Výhoda metódy – prehľadné spracovanie dlhších úsekov záznamu EEG 

Nevýhoda – strata časovej informácie o tvare signálu pri transformácii do 

frekvenčnej oblasti. Je možné eliminovať ju prezeraním pôvodného úseku 

v originálnom zázname EEG. 

Využitie metódy je všade tam, kde je potrebné sledovať dynamický vývoj 

frekvenčných charakteristík v čase – napr. pri monitorovaní EEG počas anestézie, 

na jednotkách intenzívnej starostlivosti, pri výskume spánku alebo pri redukcii dát. 

[2] 
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Obr. 4.1: Metóda zhustených spektrálnych kulís (CSA) 

 

 

4.2. Topografické mapovanie mozgovej aktivity 
Pri topografickom mapovaní mozgovej aktivity sa zisťujú priestorové 

(plošné) prejavy mozgovej aktivity. Medzi tradičné metódy topografického 

zobrazovania mozgovej aktivity patrí brain mapping (BM) – mapa okamžitého 

rozloženia amplitúd potenciálov. Podstata BM spočíva v zakódovaní číselných 

hodnôt signálu do farebnej škály a ich iteratívna interpolácia aj na oblasti, kde 

hodnoty signálu neboli namerané. Rozmiestnenie elektród na povrchu hlavy je 

v systéme 10-20. [2] 

 

4.2.1. Mapovanie amplitúdy 
1. v multikanálovom zázname sa zvolí určitý časový úsek 

2. nameraným číselným hodnotám amplitúdy signálu sa priradí farba zo 

zvolenej časovej škály 

3. v niekoľkých iteračných krokoch sa postupne interpoluje nová hodnota 

(napr. ako priemer zo štyroch susedných elektród), interpolácia sa opakuje 

a postupne sa zahŕňajú všetky nové vypočítané hodnoty a tak sa postupne 

zobrazenie zjemňuje, až sa zafarbí celá plocha 
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4. získa sa tak farebne zakódovaná informácia o hodnotách EEG amplitúdy pre 

daný časový úsek v tvare mapy priestorového rozloženia príslušnej časovej 

hodnoty. 

Amplitúdový BM prevádza len transformáciu z jednodimenzionálneho do 

dvojdimenzionálneho priestoru, to znamená, že neprináša novú informáciu, len ju 

zobrazuje názornejšie. [2] 

4.2.2. Mapovanie frekvencie 
Vychádza z rovnakých princípov ako mapovanie amplitúdy, jediný rozdiel 

je v tom, že teraz sa neberú hodnoty len z jedného prierezu, ale z časového 

intervalu, ktorý je pre všetky kanály rovnaký. V danom časovom intervale sa 

vypočíta pre každý kanál výkonové spektrum. Vynesením amplitúd spektier pre 

danú frekvenciu vo všetkých kanáloch, sa získajú hodnoty, ktoré sú zobrazené vo 

farebnej škále. Postupnou iteráciou je získaná sieť bodov. 

Pri frekvenčnom mapovaní sa teda nemapuje priamo originálny EEG signál, 

ale výkon (amplitúda) frekvenčných kriviek, ktoré sa zo záznamu vypočítajú pre 

určitú frekvenciu. [2] 

 

4.3. Porovnávanie signálov a frekvenčných máp 
Jednou z výhod počítačového spracovania dát je možnosť efektívnej 

manipulácie so signálom, jeho spracovanie, úprava a zobrazenie. Jednou z takýchto 

možností je rozdelenie obrazovky na 2 časti a zobrazenie rôznych úsekov toho 

istého záznamu súčasne alebo záznamov toho istého pacienta z rôznych období. 

Možnosť súčasného vizuálneho porovnávania rôznych častí (prípadne frekvenčných 

máp) záznamu na obrazovke počítača, prináša významnú inováciu hodnotenia 

a popisu signálu. Segmenty EEG je tiež možné objektívne porovnávať štatisticky. 

[2] 

 

4.4. Mapovanie koherencie 
Táto metóda sa používa na sledovanie interhemisferálnych vzťahov 

(symetrie a synchrónie). Výsledok vo forme máp prináša nové informácie 

o symetrii medzi kanálmi, prípadne nesymetriou v spektre. Tým sa zjednodušuje 

lekárovo rozhodnutie. 

 15



Koherencia meria mieru lineárnej závislosti medzi dvoma kanálmi pre každú 

frekvenciu. Medzielektródová koherencia sa určí z hodnôt normalizovaného 

krížového spektra medzi dvoma kanálmi. Môže byť buď interhemisferálny alebo 

lokálny (Rappelsberger 1993). 

Interhemisferálna koherencia je určovaná v systéme 10-20 v laterálnych 

radách vzhľadom k referenčnej elektróde. Jej úlohou je odhaliť skryté asymetrie 

v spektre. Nevýhodou je, že sa niekedy ukáže symetria, ktorá tam v skutočnosti nie 

je. Táto nevýhoda je odstránená pri lokálnej koherencii. 

Lokálna koherencia sa vždy počíta medzi dvoma elektródami najskôr vo 

zvislom smere (longitudiálna) a potom priečne (transverzálna koherencia). 

Výsledné hodnoty sa umiestnia uprostred medzi elektródy. Výhodou je, že výpočet 

vychádza vždy z hodnôt susedných elektród a tým sa zvyšuje citlivosť metódy. [2] 

 

4.5. Mapovanie fázy 
Metóda vychádza z rovnakých princípov, ako pri frekvenčnom mapovaní. 

Vo zvolenom časovom intervale, ktorý je rovnaký pre všetky kanále, sa vypočíta 

pre každý kanál fázové spektrum. Vynesením hodnoty fázy pre danú frekvenciu vo 

všetkých kanáloch, získajú sa hodnoty, ktoré sú zobrazené vo farebnej škále. 

Postupnou iteráciou je získaná sieť bodov. [2] 

 

4.6. Meranie časového oneskorenia 
Meranie veľmi malých časových rozdielov Δt medzi jednotlivými kanálmi 

x(n) a y(n) je zložitou úlohou a vizuálny odhad veľmi malých posunov v zápise 

jednotlivých kanálov nie je možný. Vychádza z toho, že ku elektródam, ktoré sú 

blízko ohniska (napr. ložisko epileptického záchvatu), vzruch nemá tak ďaleko 

a časový rozdiel je úmerne menší (aj pri nehomogénnych tkanivách). Metodika je 

založená na spektrálnej analýze signálu. Pre odhad spektra je použitý bežný 

algoritmus FFT. Z dôvodu stacionarity je pri výpočtoch obmedzený konečný 

interval pozorovaní T a signál sa periodicky rozširuje. Vďaka tomu môže byť pri 

prezeraní signálu zvolený ľubovoľný dátový úsek a v ňom určené okamžité 

spektrum, spektrálna výkonová hustota alebo vykonaná korelačná analýza. [2] 
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Postup analýzy: 

1. rozdelenie elektród na pravú a ľavú hemisféru, za referenčné elektródy sa 

považujú FPZ, FZ, CZ, PZ a OZ (FPZ=1/2(FP1+FP2), OZ=1/2 (01+02)) 

2. výpočet krížového spektra v jednotlivých radách sa počíta vzhľadom 

k príslušným referenčným elektródam, aby sa vylúčil vplyv rôzneho 

zosilnenia dvoch testovaných signálov a potvrdenia prítomnosti 

epileptických udalostí 

3. určenie fázového spektra a koherencií pomocou krížového spektra 

4. z fázovej charakteristiky sa určí pomocou regresnej priamky fázový sklon 

(len tam, kde sú aspoň 4 body zistenej fázovej charakteristiky zhodné 

s regresnou priamkou; koherencia musí byť blízka 1) – používajú sa iba tie 

hodnoty frekvencie, ktoré sú prítomné v oboch kanáloch a ich koherencia je 

väčšia ako 0,7 (za oblasť epileptického ohniska je považovaná oblasť 

s najväčšou kladnou hodnotou Δt) 

5. transformácia najväčšej kladnej hodnoty do nuly a opäť sú vykonávané 

kroky 2 až 4 vzhľadom k tejto elektróde (všetky ostatné elektródy majú byť 

voči tejto oneskorene, to znamená, že majú záporné hodnoty) [2] 

 

4.7. Štatistické testovanie hypotéz o rozdieloch v spektre 
V niektorých prípadoch by bolo výhodnejšie subjektívne vizuálne 

porovnávanie rôznych častí EEG záznamov nahradiť objektívnymi štatistickými 

metódami. Tejto problematike sa venoval Duffy (Brain Electrical Activity 

Mapping, 1979) a uviedol do praxe aj mapovanie štatistických rozdielov v spektre 

(Significance Probability Mapping). Princíp spočíva v porovnávaní priemeru 

a smerodajnej odchýlky dvoch súborov (či sa štatisticky významne líšia). Týmito 

súbormi môžu byť napríklad frekvenčné mapy, ktorých rozdiely sa testujú bod po 

bode s využitím Študentovho t-testu. Tento nástroj je charakteristický tým, že 

prekročenie kritickej hladiny sa opäť zobrazí ako mapa. To znamená, že sa testuje 

hypotéza, že sa príslušné súbory máp štatisticky významne líšia (nelíšia) na 

príslušnej hladine významnosti. Týmto spôsobom je možné kvantifikovať jemné 

rozdiely v spektre EEG pri psychologických testoch, pred alebo po podaní nejakého 

farmaka. Metóda patrí medzi nástroje pre detailnú analýzu signálu, to znamená, že 
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sa snaží odhaliť a kvantifikovať skrytú informáciu, ktorú nie je možné zachytiť 

voľným okom. [2] 

 
 

Obr. 4.2: Metóda Brain Electrical Activity Mapping 

 

 

4.8. Wave – Finder - systém pre automatizované spracovanie 

EEG signálov 
Analýza a hodnotenie veľmi dlhých EEG záznamov v súčasnosti nadobúda 

stále väčší klinický význam. Počas ambulantného EEG sa nemusia prejaviť 

napríklad epileptické grafoelementy, a preto je potrebné dlhodobé monitorovanie. 

Technické riešenie nahrávania záznamu priniesli bezpapierové (paperless) EEG 

prístroje, ktoré ukladajú digitalizované dáta na optický disk. 

Veľkým problémom je však vizuálne hodnotenie takýchto záznamov. Je 

potrebné postaviť ho na objektívnu bázu a umožniť sústredenie vyhodnocovateľa 

len na tie úseky, ktoré majú klinicky vypovedajúcu hodnotu a spoľahlivé 

preskakovanie nepodstatných častí EEG. 
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Snahou je vybaviť lekárov modernými prostriedkami umelej inteligencie 

a digitálneho spracovania signálov tak, aby sa zvýšila efektivita ich práce najmä pri 

sledovaní dlhodobých EEG záznamov. 

Zásadný dôraz sa kladie na transparentnosť implementovaných metód. 

Lekár má v akomkoľvek okamihu možnosť skontrolovať správnosť spracovania 

dát, vždy má prístup k originálnym záznamom dát, môže porovnávať výsledky 

automatického hodnotenia s vlastným pozorovaním. Systém Wave – Finder bol 

navrhnutý na neurologickom oddelení v Prahe na Bulovce (Krajča, Petránek). 

Diagnostické závery však vykonáva vždy lekár sám, algoritmy a programy slúžia 

len na podporu rozhodovania lekára. [2] 

 

 
 

Obr. 4.3: Bloková schéma systému Wave - Finder

 19



 

Obr. 4.4: J. Mohylová – Zpracování signálu v lékařství: Výsledok analýzy EEG 

záznamu metódou Wave-Finder s použitím kombinovaného filtra

 20



5. Zrakové evokované potenciály vyvolané štrukturovaným 

podnetom 
 

Priekopnícke práce Davida H. Hubela a Torstena N. Wiesela (1959 a ďaľšie, 

r. 1981 získali Nobelovú cenu) ukázali, že sietnica oka je zložitý a dômyselný 

systém, ktorý predspracováva zrakové podnety ešte pred ich príchodom do 

mozgovej kôry. Sietnica rozpoznáva nielen jas a jeho stupeň, ale aj kontrasty, 

hranice kontrastov a ich orientáciu, kríženie kontrastov, dokonca aj ich pohyb. 

Z tohto hľadiska začalo byť zrejmé, že svetelný záblesk ako podnet je pre 

evokovanie VEP hraničný fenomén, ktorý sa uplatňuje v každodennom procese 

zrakovej percepcie len výnimočne a nemôže odhaliť činnosť zrakového analyzátora 

v celom jej rozsahu. Od tohto konštatovania sa začal používať ako stimul 

štrukturovaný podnet (pattern stimulus), t.j. na sietnicu sa začal premietať určitý 

vzorec svetelných kontrastov. [5] 

 

5.1. Varianty štrukturovaných podnetov: 
 zjavenie sa štruktúry (pattern appearance): vyšetrovaná osoba pozerá (oči 

otvorené) v zatemnenej miestnosti na ľubovoľný vzorec osvetľovaný zdrojom 

svetla spoza jej hlavy; 

 zmiznutie štruktúry (pattern disappearance): predtým trvale osvetlená štruktúra 

v zornom poli sa zatemní. Obidve odpovede sú čiastočne odlišné za 

predpokladu, že medzi zažatím a zhasnutím svetelného zdroja uplynie aspoň 

600ms. Pri intervale 25ms a kratšom sa obidve odpovede zlievajú do jednej. 

Rovnaký je aj výsledok pri ožiarení vzorca veľmi krátkym zábleskom 

stroboskopu; 

 zvrat štruktúry (pattern reversal): pomocou rôznych metód sa náhle zmení 

najčastejšie čierno-biela štruktúra v tom zmysle, že jej predtým biele časti sa 

zmenia na čierne a naopak. Tento spôsob, ktorý zapája do stimulácie v istom 

smere prvok pohybu, je najúčinnejší a najčastejšie sa používa. Do praxe ho 

zaviedli v roku 1967 Coob a spol. Na rozdiel od jednoduchého záblesku 

poskytuje štrukturovaný podnet a stimulácia pomocou zvratu štruktúry možnosti 

mnohých variácii a sťažuje tým štandardizáciu. Meniť možno najmä tieto 

parametre podnetu: tvar a veľkosť prvkov vzorca, intenzitu svetla (jas), farbu 
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vzorca, stupeň kontrastu (t.j. pomer medzi svetelnosťou obidvoch obvyklých 

prvkov vzorca, čiernych a bielych), opakovaciu frekvenciu, celkový tvar 

a veľkosť plochy podnetu, orientáciu prvkov vzorca v priestore. [5] 

V záujme štandardizácie a zjednodušenia interpretácie sa používajú 

v súčasnosti ako vzorce geometrické pravidelné štruktúry, napr. čierno-biele pásy 

uložené v zornom poli zvisle, vodorovne, prípadne šikmo, ale najčastejšie je to 

čierno-biela šachovnica so zvisle a vodorovne usporiadanými poľami. 

Rozhodujúcim prvkom je veľkosť hrany štvorca, ktorá sa bežne udáva ako zorný 

uhol, pod ktorým ju vyšetrovaná osoba vidí. Podľa Rietvelda a spol. (1967), Erwina 

(1981) a mnoho ďaľších je najvýraznejšia odpoveď s najvyššou amplitúdou pri 

použití šachovnice so stranou štvorca videného pod zorným uhlom 10-33’. Tento 

rozmer vytvára na sietnici obraz s dĺžkou štvorca približne 100µm a takýto obraz 

šachovnice vytvára predpoklady na stimuláciu maximálneho množstva čapíkov vo 

fovea centralis, ktoré sú hlavným sprostredkovateľom pri vzniku VEP. Pri použití 

šachovnice so štvorcami videnými pod zorným uhlom 4° 30´ je už obraz podobný 

ako pri osvetlení bielej plochy. [5] 

 

5.2. Stimulácia, podnet 
Podnet sa vyberá podľa toho, aká zmyslová modalita EP je predmetom 

vyšetrenia. Odporúča sa, ak to neodporuje zmyslu vyšetrenia alebo pokusu, čo 

najsilnejší podnet, t.j. podnet s vyššou amplitúdou odpovede, aby sa zvýšil podiel 

signál/šum a skvalitnila sa detekcia EP. Podnet a spúšťanie spriemerňovacieho 

zariadenia musia byť synchronizované, najlepšie spúšťané tým istým elektrickým 

impulzom. 

Technické ťažkosti nastávajú pri detekcii podnetov čuchových, chuťových, 

vestibulárnych a dotykových (na rozdiel od najčastejšej elektrickej stimulácie 

senzitívneho nervu). [5] 

 

5.3. Detekcia evokovaného potenciálu v základnej 

elektroenfalografickej aktivite 
Amplitúda elektroencefalografickej odpovede (evokovaného potenciálu) na 

zmyslový podnet je okrem niekoľkých výnimiek (napr. epilepsia myoclonica 

progressiva, niektoré štádia spánku a i.) rovnaká alebo dokonca nižšia ako sústavne 
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prebiehajúca základná elektroencefalografická aktivita (šum). V natívnom EEG 

preto nemožno EP postrehnúť a na jeho detekciu a znázornenie v merateľnej forme 

treba použiť vhodné metódy. Najrozšírenejšou a najpoužívanejšou je metóda 

spriemerovania (averaging), prípadne sumácie, čo je v princípe to isté. Obe 

vychádzajú z toho, že natívna elektroencefalografická aktivita po podnete sa skladá 

z dvoch častí: 

• z vlastnej odpovede (EP - signál) 

• sústavne prebiehajúcej základnej elektroencefalografickej aktivity (šum) 

 

Podľa Geislera (1960) predpokladá matematický model EP lineárnu 

sumáciu signálu s(t), ktorý je časovo viazaný na podnet a šumu n(t):  

 

f(t) = s(t) + n(t). 

 

V súčasnosti, pri využívaní moderných prístrojov, sa krivka evokovaného 

potenciálu f(t) digitalizuje, t.j. premieňa sa na sériu vzoriek fx, kde x označuje 

poradie vzoriek po podnete. Aritmetický priemer každej zo vzoriek fx po 

spriemerovaní opakovaných jednotlivých evokovaných odpovedí je: 

 

 0→+= nnsf XXX

 

 

Priemer šumu, ktorý nie je časovo ani fázovo viazaný na podnet, sa približuje 

k nule, takže: 

 

XX sf ≈  
 

Tento vzťah je pokladaný za základ spriemerňovacej techniky. [5] 
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Obr. 5.1: Séria odpovedí CNS na stimul 

 

Digitálne spracovanie: 

 
Obr. 5.2: Krivka po aplikácii metódy averaging 

 

Pomerne spoľahlivou a odporúčaniahodnou skúškou toho, že spriemernený 

EP predstavuje skutočne tvar signálu, je kontrola opakovateľnosti tým, že celý 

proces sa aspoň trikrát opakuje a spriemerované krivky sa superponujú na seba. Ak 

je spriemerovaný EP spoľahlivý a reprodukovateľný, superponované krivky sa 

aspoň približne kryjú, sú približne totožné. Spriemerovanie si vyžaduje určitý čas, 

v priebehu ktorého sa môže zmeniť funkčný stav mozgu (napr. kolísanie vagility), 

takže sa zákonite môže meniť aj tvar jednotlivých odpovedí, ktoré sa spriemerujú. 

Tvar ich priemeru môže potom predstavovať laboratórny artefakt. 
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V súčasnosti moderné počítače nielen spriemerňujú, ale aj ďalej hodnotia 

spriemernené potenciály – automatické meranie amplitúd a latencií, výpočet 

medzivrcholových latencií a parametrov variability, automatické porovnávanie 

s normatívnymi údajmi, brain mapping. [5] 

5.4. Časové vzťahy, tvar VEP 
Priebeh napätia v čase (pri základnej frekvencii stimulu 0,3 – 1Hz) je 

najvýraznejším parametrom VEP. Prvou vlnou s najkratšou vrcholovou latenciou 

(20 – 25ms) je okcipitálne pozitívna vlna, za ktorou následuje najmenej 7 vĺn 

striedavej polarity. Najstálejším komponentom je veľký okcipitálne pozitívny 

komplex IV – VI (obr. 5.3). Poslednou zložkou VEP je rytmický následný výboj, 

ktorý sa skladá z viacerých vĺn s frekvenciou v pásme rytmu alfa alebo vyššej, až 

po 14Hz. Začína sa 130 – 150ms po podnete a jeho parametre vrátane výskytu sú 

veľmi variabilné. Je výraznejší u osôb s rytmom alfa, ale je dosť dôkazov o tom, že 

nejde o jednoduchý návrat k rytmu alfa po doznení podnetu. [5] 

Obr. 5.3: Tvar krivky VEP 

 

VEP možno zaregistrovať v oblasti pokrývajúcej zadnú tretinu až polovicu 

vlasatej časti hlavy s maximom amplitúdy, s pozdĺžnym aj priečnym zvratom fázy 

v oblasti inion alebo trochu frontálnejšie. Existujú rozdiely medzi okcipitálnymi 
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a frontálnejšie situovanými oblasťami. Vlny I – III majú okcipitálne vyššiu 

amplitúdu a kratšiu latenciu, vlna V je výraznejšia a má kratšiu latenciu na vertexe. 

Vlna 0, ak sa zaznamená, je lokalizovaná v úzko ohraničenej oblasti blízko inion. 

V prednej frontálnej oblasti možno registrovať v porovnaní s ostatnými časťami 

povrchu hlavy pozitívne výkyvy zapríčinené reflexným žmurknutím pri každom 

záblesku. Potenciály vo frontálnej oblasti môžu byť navyše kontaminované 

elektroretinogramom a myogénnou (fotomyoklonickou) odpoveďou. 

O variabilite VEP možno konštatovať: 

• variabilita individuálnych odpovedí na jednotlivé záblesky, ktoré vytvárajú 

konvenčný priemerný VEP (spriemerovaný VEP jedného indivídua), 

spočíva najmä na variabilite základnej aktivity, kým variabilita vlastnej 

odpovede na podnet (signál) je takmer zanedbateľná 

• priemerný VEP u toho istého subjektu za rovnakých podmienok  je veľmi 

stabilný počas dlhých časových období, intraindividuálna variabilita 

priemerných VEP je malá 

• interindividuálna variabilita medzi spriemerovanými VEP rôznych 

normálnych osôb je naopak veľká a existuje štandardný VEP v normálnej 

populácii (interindividuálna variabilita skorých zložiek 0 – III je zreteľne 

menšia ako pri neskorších vlnách IV – VII) 

• vrcholové latencie vĺn VEP sú všeobecne menej variabilné ako ich 

amplitúda 

 

Intenzita podnetu, fotoskopické a skotoskopické videnie 

Zvýšením intenzity podnetu (kontrast) sa zvyšuje amplitúda a skracuje 

latencia VEP (príp. má VEP zložitejší tvar). 

Rozlíšenie fotoskopických (čapíky) a skotoskopických (tyčinky) korelátov 

VEP má veľký praktický aj teoretický význam. Adaptácia na tmu a zníženie 

intenzity podnetu, ktorý však stále ešte vyvoláva úplný štandardný VEP, sú 

príčinami zníženia vĺn IV a V a zvýšenia vlny VI. V pokročilých skotoskopických 

stavoch sa zjavuje nová, okcipitálne pozitívna vlna 5 s latenciou 270ms. Z tohto 

dôvodu sa vlny IV a V pokladajú za prejav činnosti fotoskopického systému a vlna 

VI za prejav skotoskopického systému. [5] 

So znižujúcou sa intenzitou podnetu je VEP skoro neidentifikovateľný.  
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Obr. 5.4: Ťažšie identifikovateľný tvar VEP 

 

Pri najnižších intenzitách vzniká nový tvar VEP s konštantnou a dobre 

reprodukovateľnou  okcipitálne negatívnou vlnou (vrcholová latencia okolo 

250ms). 

 

 
Obr. 5.5: Celkom zmenený tvar VEP 

 

5.5. Frekvencia podnetu 
Ak je interval medzi zábleskami menší ako 40ms, odpoveď na druhý záblesk 

(R2) nie je možné zistiť (absolútna refraktérna fáza). Ak sa interval predlžuje, R2 sa 

zjaví s menšou amplitúdou, ako má odpoveď na prvý záblesk (relatívna refraktérna 

fáza R1). Ak sa interval medzi podnetmi ďalej predlžuje, zjaví sa viacero 

alternujúcich fáz excitačných periód – supernormálnych ak R2 > R1 alebo 

subnormálnych ak R2 < R1. Fázy sa striedajú v intervaloch niekoľko desiatok až 

stovák ms. Existuje aj cyklus excitability latencií. Vrcholové latencie odpovedí na 

druhé záblesky sú spravidla dlhšie. Rôzne vlny VEP majú rôzne cykly. 
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Najvýraznejšie zmeny vykazuje vlna III. Cyklus excitability možno ovplyvniť 

rôznymi faktormi – bdelosť, pozornosť, lieky a iné. [5] 

 

5.6. Fyziologická interpretácia VEP 
Existuje veľa dôkazov o špecifickosti VEP – odráža zrakový podnet a jeho 

spracovávanie v zrakových a s nimi spojených mozgových štruktúrach: 

1. Jeden z najpresvedčivejších dôkazov je vzťah VEP a tzv. percepčného 

maskovania (perceptual masking) a zosilňovania. Napríklad pri pôsobení 

dvojice zábleskov, jedného slabého a jedného silného v intervale menej ako 

25ms, sa vníma prvý záblesk ako menej intenzívny alebo sa vôbec nevníma. 

Tento fenomén vyhasnutia (blanking) koreluje s vymiznutím VEP na prvý 

záblesk. Jav sa vysvetľuje pomalším vedením odpovede na prvý záblesk ako na 

druhý intenzívny záblesk, takže interferencia obidvoch signálov je možná ešte 

pred vznikom VEP. Naproti tomu pri intervale 25 – 100ms sa prvý záblesk 

vníma ako jasnejší a príslušná amplitúda jeho VEP je vyššia. 

2. Komplexy 0 – III a IV – VII sú dve relatívne nezávislé jednotky vznikajúce 

možno v rozličných štruktúrach mozgu. Skorý komplex 0 – III má kratšiu 

latenciu, menšiu variabilitu a kratšiu refrakčnú periódu ako neskorý komplex IV 

– VII (zostáva zachovaný pri frekvenciách podnetu s intervalmi omnoho 

kratšími ako celý VEP). Zmeny komplexu 0 – III v spánku sú tiež omnoho 

menšie ako pri komplexe IV – VII. Komplex 0 – III je primárnou odpoveďou 

a komplex IV – VII sekundárnou odpoveďou na VEP. 

Porovnávacia topografia evokovaných potenciálov na rôzne modality 

podnetu (zrakový, sluchový, somatosenzitívny) je významná z hľadiska posúdenia 

špecifickosti odpovedí a priniesla ďaľšie poznatky pre ich fyziologickú 

interpretáciu. Odpovede na všetky tri modality sa na povrchu hlavy do značnej 

miery prekrývajú a zistila sa aj pomerne veľká podobnosť tvaru evokovaných 

potenciálov. Rozdiely sú v amplitúdach, ale najmä v latenciách: 

• skoré komponenty (do 100ms) VEP a SEP sú pravdepodobne koncentrované 

do príslušných projekčných oblastí 

• neskoré komponenty (po 100ms) sú skôr difúzne, s maximom amplitúdy 

okolo vertexu a s podobným tvarom pre všetky modality. 
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Ďalší možný fenomén: VEP, ktorý sa registruje na povrchu kože hlavy, 

podlieha okrem fyziologických procesov rozsiahlej a mnohonásobnej biofyzikálnej 

transformácii, ako je jeho šírenie priestorovým vodičom mozgu, šírenie elektrickým 

poľom, zložité priestorové vzťahy medzi tvarom mozgovej kôry a plochou kože 

hlavy a konečne biofyzikálny filter, ktorý tvoria lebečné a mozgové pokrývky. Na 

rozdiel od elektrokortikogramu možno zaregistrovať na povrchu hlavy (EEG) len 

tie potenciály, ktoré majú na kôre dostatočne vysoké napätie, ich vlny majú 

dostatočne veľkú periódu alebo trvanie a sú generované na dostatočne veľkej 

ploche povrchu kôry. Potenciály s opačnými vlastnosťami možno na povrchu hlavy 

registrovať len s ťažkosťami alebo vôbec nie. [5] 
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6. Softvérove riešenia 
Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie softvéru pre vyšetrovanie 

vizuálnych evokovaných potenciálov pomocou štrukturovaných optických 

stimulov. Riešenie v sebe zahŕňa dve navzájom nezávislé aplikácie: 

• flash_chessboard - blikajúca šachovnica, ktorá je stimulom pre vizuálne 

evokované potenciály 

• VEP_analyzing – aplikácia pre načítanie elektrických potenciálov 

z výstupných súborov EEG prístrojov a ich následná analýza v grafickej 

podobe - aplikácia nehodnotí fyziológiu, resp. patológiu výslednej vlny, len 

farebne odlišuje jednotlivé hodnoty, podľa ich umiestnenia v tabuľke 7.1. 

 

 

6.1. Blikajúca šachovnica ako stimul 
Aplikácia flash_chessboard bola vytvorená v programe Macromedia Flash 

MX 2004 (http://macromedia.com), ktorý sa využíva na tvorbu interaktívnej 

grafiky, hier a dynamických www stránok. Jedná sa o softvér, ktorý využíva 

vektorovú grafiku a je tu možnosť exportu do viacerých formátov. Súčasťou prílohy 

na CD sú formáty EXE (pod operačnými systémami Windows nie je nutná 

inštalácia ďalšieho softvéru) a SWF (nutná inštalácia freeware aplikácie 

Macromedia Flash Player 7.0 alebo vyšší). Program je optimalizovaný pre 

rozlíšenie 1280x800dpi. 

 

Minimálne požiadavky na hardvér a softvér: 

• procesor s výkonom 1GB 

• RAM 256MB 

• grafická karta 32MB 

• veľkosť voľného miesta na disku 10MB 

• operačný systém 95 alebo vyšší 

• aplikácia Macromedia Flash Player 7.0 alebo vyššia verzia (pre SWF 

formát) 
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Program sa spúšťa z adresára VEP_stimulation na priloženom CD. 

• spustenie verzie flash_chessboard.exe priamo z adresára 

..\VEP_stimulation\ 

 

 
Obr. 6.1: Spustenie verzie flash_chessboard.exe 

• Pred spustením flash_chessboard.swf  

 

 
Obr. 6.2: Spustenie verzie flash_chessboard.swf 

 

je nutné nainštalovať Macromedia Flash Player podľa toho, aký 

internetový prehliadač sa používa na danom počítači. Súčasťou CD sú 2 

verzie playera: 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3: Inštalačné súbory Macromedia Flash Playera 

 

Súbor flashplayer7_winax_ie.exe treba nainštalovať pri používaní 

prehliadača Microsoft Internet Explorer, ktorý je štandardným 

predvoleným prehliadačom PC po nainštalovaní operačného systému 

Microsoft Windows. Pokiaľ užívateľ využíva iný internetový prehliadač 
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(Netscape, Mozilla, Firefox, Opera), nainštaluje verziu 

install_flash_player_mozilla.exe. 

 

 

6.1.1. Nastavenie parametrov a spustenie aplikácie 
Program sa spúšťa jednoduchým dvojklikom a stlačením dvojkombinácie 

kláves CTRL a F prepneme aplikáciu na celú obrazovku. 

Krok 1 – obslužný dialóg: 

1. Nastavenie uhla – tento parameter je dôležitý pre určenie veľkosti strany 

štvorca šachovnice. Všetky prepočty sú realizované pre vzdialenosť oka od 

bodu obrazovky 30cm a prepočítané na veľkosť obrazovky (uhlopriečka 

15,4cm a pomer 16:9), obnovovaciu frekvenciu (60Hz), rozlíšenie 

(1280x800dpi) a veľkosť bodu obrazovky (0,26mm): 

 

 
Obr. 6.4: Závislosť veľkosti strany štvorca na zornom uhle 

 

 

 

, kde a je veľkosť strany štvorca, b je vzdialenosť oka od referenčného bodu 

obrazovky, α je zorný uhol. 

Je nutné túto vzdialenosť dodržiavať pre správnosť vyšetrenia. Veľkosť uhla 

nastavuje užívateľ pomocou klikania (pridržaním stlačeného ľavého tlačítka 

myši) na šípku hore/dole, potvrdenie voľby sa realizuje stlačením tlačítka 

submit. Bezprostredne po jeho stlačení sa vypočíta veľkosť štvorca a vypíše 

tanα*ba =
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na obrazovku. Zmeniť uhol je možne kedykoľvek počas nastavovania 

parametrov a vždy je nutné voľbu potvrdiť stlačením tlačítka submit. 

Minimálna veľkosť uhla je 0 stupňov a 12 minút, maximálna 12 stupňov 

a 59 minút. Optimálne merania sa pohybujú od 30 minút do približne troch 

stupňov. 

 

 
Obr. 6.5: Nastavenie zorného uhla 

 

Poznámka: Nie je možné nastaviť veľkosť uhla pod hodnoty 0 minút a 12 

stupňov. V takomto prípade sa objaví upozornenie:  

 

„Insert valid number from range degrees <0;9>, minutes <0;59>!!! 

Minimum value for the whole angle is 0°12’“ 

 

a je nutné zmeniť veľkosť uhla na povolené hodnoty. Minimálna veľkosť 

uhla 0°12’, pre dané špecifikácie monitora, určuje veľkosť strany štvorca 

0,1cm. 

2. Nastavenie kontrastu – v zozname si užívateľ zvolí pomer medzi čiernymi 

a bielymi poliami šachovnice. Vypočíta sa podľa vzorca:  

 

...%=
+
−
čiernabiela
čiernabiela  

 

Minimálna hodnota je 5%, maximálny kontrast je pri 100% a zoznam 

položiek je vytvorený s krokom 5%. Najlepšie výsledky merania sa 

dosahujú pri najvyššom kontraste. Po navolení hodnoty sa na pravej strane 

zobrazí RGB kódovanie oboch farieb, ktoré tvoria šachovnicu, v poradí 

čierna;biela. 

 
Obr. 6.6: Nastavenie kontrastu farieb na šachovnici 
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3. Nastavenie frekvencie – opäť si užívateľ vyberá zo zoznamu ponúkaných 

možností. Frekvencia blikania udáva počet zmien na obrazovke, t.j. pokiaľ 

je frekvencia 1Hz, dôjde len k jednej zmene čiernej na bielu za 1 sekundu, 

to je vykonanie len polovice cyklu (vychádzame z toho, že 1 perióda je 

zmena čiernej na bielu a spätne bielej na čiernu). Užívateľ si vyberá 

z možností - 2 zmeny šachovnice (frekvencia 1Hz) a 4 zmeny (2Hz).  

 

 
Obr. 6.7: Nastavenie frekvencie blikania šachovnice 

 

4. Tlačítko :: next >> - po navolení všetkých parametrov užívateľ klikne 

v pravom dolnom rohu na tlačítko :: next >>, ktorým sa posunie na ďalšiu 

obrazovku – táto je čierna a v strede sa nachádza červený bod, ktorý bude 

pacient sledovať vyšetrovaným okom. V prípade, že neboli navolené všetky 

parametre, užívateľ je upozornený hláškou aplikácie:  

 

„Error in specified data!!!“ 

 

 

Krok 2 – medzikrok: 

Počas tohto medzikroku, má vyšetrujúci čas vysvetliť pacientovi princíp vyšetrenia 

a čo sa od neho vyžaduje. 

5. Tlačítko v ľavom dolnom rohu << back to options :: - možnosť vrátiť sa 

späť na krok 1, skontrolovať nastavenie parametrov, prípadne ich zmeniť 

a pokračovať ďalej. 

6. Tlačítko v pravom dolnom rohu :: run VEP >> - spustenie samotnej 

blikajúcej šachovnice, ktorá je stimulom pre vizuálne evokované potenciály. 

 

Krok 3 – blikajúca šachovnica, ukončenie aplikácie: 

Šachovnica bliká nepretržite. Ukončiť aplikáciu je možné kedykoľvek, pokiaľ 

pacient nespolupracuje alebo nastanú iné dôvody (klávesou ESCape a následne 
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zatvorením okna). Inak sa odporúča, aby vyšetrenie trvalo približne 1min. Za tento 

časový úsek sa získa dostatočné množstvo údajov pre ďalšie spracovanie. 

 

Nutné je ešte podotknúť, že pre získanie ľahko spracovateľných 

a vyhodnotiteľných údajov, je dobré prepojiť zariadenie, na ktorom beží aplikácia  

flash_chessboard.exe s prístrojom, na ktorom sú snímané elektrické potenciály 

z povrchu hlavy. Tým sa dosiahne vyznačenie tzv. markeru priamo v EEG 

zázname, na základe ktorého sa použije na analýzu vizuálnych evokovaných 

potenciálov metóda averaging. Toto prepojenie je možné realizovať vysielaním 

napr. krátkych impulzov zo zvukovej karty cez odporovú dekádu na jednu 

z elektród EEG prístroja. Tým sú privádzané elektrické impulzy cez odpor, ktorý je 

akceptovateľný samotným zariadením pre snímanie EEG. 

 

Software bol testovaný a používaný na hardvérovom vybavení: Celeron 

M380 (1,6GHz), DDR RAM 512MB, grafická karta 128MB. 
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6.2. Spracovanie elektrických potenciálov z povrchu lebky 
Aplikácia na spracovanie nameraných signálov bola vytvorená 

v programovom prostredí americkej spoločnosti The MathWorks, Inc. 

(http://www.mathworks.com) MATLAB® 7.0. Názov produktu je skratkou 

z anglického matrix laboratory, ktorý bol prvýkrát predstavený na trhu v roku 1984. 

Ide o integrované prostredie pre technické výpočty, modelovanie a simulácie, 

merania a testovanie, riadiacu techniku, spracovanie signálov, komunikáciu, 

spracovanie obrazu a videa, vizualizáciu dát a mnoho iného. 

Pre používanie a správny chod aplikácie je nutné mať nainštalovaný 

MATLAB® 7.0 alebo vyššiu verziu. Minimálne systémové požiadavky sú: 

• Windows XP a vyšší 

• procesor Pentium III, AMD Athlon 

• RAM 512MB 

• 460MB voľného miesta na disku (len pre MATLAB® 7.0 bez 

dokumentácie) 

 

6.2.1.  Spustenie aplikácie VEP_analyzing 
Aplikácia sa nachádza v adresári VEP_analyzing. Tento obsahuje okrem 

spúšťacieho súboru nacitanie.m aj jednotlivé funkcie, umiestnené v adresári 

functions a vzorku nameraných dát, na ktorých je možné otestovať spôsob 

funkčnosti aplikácie. 

 

 
Obr. 6.8: Adresár s aplikáciou VEP_analyzing 
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Po spustení aplikácie sa objaví úvodná obrazovka, ktorá nasmeruje užívateľa 

k ďalšiemu kroku. Užívateľské prostredie je podobné prostrediu Windows, čo 

uľahčuje prácu aj menej zdatným užívateľom. 

 

 
Obr. 6.9: Úvodná obrazovka VEP_analyzing 

 

Menu FILE 

Menu obsahuje položky OPEN - pre načítanie súboru, s ktorým sa bude ďalej 

pracovať a CLOSE pre ukončenie činnosti aplikácie. Možnosť vyhodnocovania 

vyšetrenia VEP je pre 2 typy výstupných súborov z EEG prístrojov: 

• *.dat – dátový súbor prístroja EEG 2/32 firmy Alien technik 

• *.asc – dátový súbor prístroja Myoquick – System98 firmy Micromed, ktorý 

obsahuje dáta vyexportované do ASCII kódu. 
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6.2.2. Načítanie ASC-súboru 
Po zadaní voľby File -> Open -> *.asc sa na obrazovke zobrazí dialógové 

okno, prostredníctvom ktorého užívateľ vyberie adresár so súbormi typu *.asc 

a zvolí súbor pre ďalšie spracovanie. Dôjde k načítaniu údajov o pacientovi, tieto sa 

zobrazia v okne s názvom VEP_analyzing. Kvôli zachovaniu anonymity 

dobrovoľných probandov a vyšetrovaných pacientov sa namiesto mena a priezviska 

v každom zázname objavuje name a surname. Súčasťou výpisu informácii je aj 

názov aktuálne zobrazeného súboru, aby sa zachovala čo najväčšia prehľadnosť pri 

vyhodnocovaní. Vždy sa vyplnia všetky údaje, ktoré súbory typu ASCII obsahujú, 

ďalšie políčka zostávajú prázdne. 

 

 
Obr. 6.10: Informácie zo súboru *.asc 

 

Súčasne s načítaním údajov zo súboru a ich zobrazením v okne s názvom 

VEP_analyzing, sa otvorí nové okno VEP, ktoré obsahuje farebne odlíšené krivky 
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z dvoch kanálov zaznamenávajúcich elektrické potenciály z povrchu lebky. Lekár 

hodnotí každú krivku zvlášť, prípadne hodnotí len jednu z nich. 

 

 
Obr. 6.11: Analýza vyšetrenia VEP 

 

Pri analýze NPN komplexu lekár pracuje iba s myšou. Pri pohybe po grafe 

môže sledovať v pravom dolnom rohu aktuálne súradnice kurzora. Jednotlivé body 

krivky, ktoré sa hodnotia, je nutné označovať v poradí vlna N1, P (P100), N2. 

Označenie sa prevedie jednoduchým kliknutím na krivke v mieste, ktoré chce lekár 

označiť. Súradnice daného bodu sa objavia v ľavom hornom rohu. Tieto súradnice 

je možné meniť až do chvíle, kým nie je voľba potvrdená tlačítkom ADD. V tej 

chvíli sú zapísané do súboru a zjavia sa v tabuľke v ľavom dolnom rohu. Časovým 

hodnotám sa priraďuje červená alebo zelená farba na základe toho, či čas nástupu 

vlny spĺňa (zelená) referenčné kritéria podľa tabuľky 7.1 alebo nie (červená). 

Hodnoty amplitúd pre jednotlivé vlny sa nehodnotia, ale dôležitý je rozdiel medzi 

vlnami N1 a P. Na jeho určenie slúži tlačítko N1P – amplitude:, ktoré sa nachádza 

hneď pod tabuľkou a takisto sú jeho výsledky vyznačené farebne. 
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Po zhodnotení grafu lekár okno zavrie a pokračuje načítaním nového súboru 

alebo priamo načíta ďalší (prípadne ten istý) súbor a aktuálne otvorené okno s tým 

istým názvom sa zatvorí. 

 

6.2.3. Načítanie DAT-súboru 
Súbory typu DAT obsahujú informácie kompletného niekoľko minútového 

elektroencefalografického záznamu. Spracovanie údajov, preto v závislosti na 

výkone osobného počítača, môže trvať niekoľko sekúnd až minút. Vytvorenie tohto 

programu malo zjednodušiť prácu lekárovi v tom, že obe vyšetrenia (snímanie EEG 

a VEP) môže vykonávať bezprostredne za sebou, prípadne už počas vyšetrenia 

pomocou vizuálnych evokovaných potenciálov môže odhaliť patologické zmeny 

(napr. epileptické ložiská). 

Hlavička tohto typu dátového súboru obsahuje viacej informácii, ktoré sú 

dôležité pre ďalšiu prácu so signálom. 

 

 
Obr. 6.12: Informácie zo súboru *.dat 
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Po načítaní záznamu sa objaví aktualizované okno VEP_analyzing 

s informáciami o súbore a vyšetrovanom pacientovi. Meno a priezvisko sa opäť 

nezobrazuje, no pri použití v praxi program využíva všetky znaky stredoeurópskeho 

ASCII kódu, to znamená, že podporuje aj diakritiku v plnom rozsahu. Súčasťou 

výpisu základných informácii je rodné číslo pacienta, dátum a čas vyšetrenia. Ďalšie 

zobrazené informácie sa týkajú samotného EEG záznamu – vzorkovacia frekvencia, 

počet zaznamenaných kanálov, citlivosť záznamu. Pre prehľadnosť a úplnosť sa 

opäť objavuje názov aktuálne spracovávaného súboru.  

 

Menu ACTIONS 

Položky menu ACTIONS tvoria funkcie, s ktorými program ďalej pracuje pri 

súboroch typu *.dat. Jednak slúžia na prezeranie EEG záznamu, či komplexu NPN 

lekárom, jednak je možné prezrieť si nefiltrovaný EEG signál tak, ako je 

zaznamenávaný prístrojom. 

 

 
Obr. 6.13: Menu Actions 

 

 

Original EEG signal 

Funkcia pre spracovanie originálneho záznamu pracuje s nefiltrovanými 

dátami. EEG, ktoré sa zobrazí na monitore, obsahuje aj jednosmernú zložku – 

napäťový šum elektrickej siete. 
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Obr. 6.14: Okno s originálnym EEG signálom 

 

Užívateľ vidí na vertikálnej osi názvy jednotlivých elektród a pri každej 

z nich prebieha krivka identickej farby. Pokiaľ signál obsahuje nejaké artefakty, 

prípadne elektrické potenciály z jednej elektródy sú výrazne vyššie ako z inej, na 

zázname sa to prejaví komplexom vĺn s vyššou amplitúdou. Horizontálna os je 

časová, pričom je možný pohyb v zázname smerom dopredu alebo dozadu, 

prípadne je možné skočiť na ľubovoľný časový úsek zadaním číselnej hodnoty do 

žltého políčka a potvrdením tlačítka OK. Záznam je zobrazovaný po časových 

úsekoch 2 sekundy. Približne u 15% ľudí je možné zaznamenať NPN komplex 

priamo v EEG aktivite, preto je zobrazený úsek taký krátky. Pokiaľ sú 

pozorovateľné odpovede CNS na VEP, možno ich sledovať pri elektródach O1 

a O2 v hornej časti obrazovky. 

 

Filtered EEG signal 

Funkcia filtrovaného signálu je určená na vyhodnocovanie EEG záznamu 

lekárom. Krivky už neobsahujú jednosmernú zložku z elektrickej siete, ktorá bola 
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odstránená filtrom. Ovládanie okna, resp. prezeranie signálu je rovnaké, ako 

u originálneho signálu. 

 

 
Obr. 6.15: Okno s filtrovaným EEG signálom 

 

Na odfiltrovanie jednosmernej zložky zo siete, ktorá v signále pôsobí ako 

šum, sa používajú číslicové filtre. Tieto predstavujú lineárny prenosový systém, 

ktorého činnosť možno opísať lineárnou diferenčnou rovnicou: 
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x(n) – postupnosť vstupných vzoriek 

y(n) - postupnosť výstupných vzoriek 

a(m), b(k) – parametre filtra 

• pre filtre typu FIR (filtre s konečnou impulznou odozvou) sú b(k) nulové, to 

znamená, že výstup závisí len od vstupu 
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• systém, kde a(m) = 0 neexistuje 

 

 

Jednou z vlastností, ktorú môžeme ľahko realizovať FIR filtrami je lineárna 

fázová charakteristika. Pretože odozva s lineárnou fázou odpovedá iba 

konštantnému oneskoreniu, môže byť pozornosť zameraná iba na aproximáciu 

amplitúdy vyžadovanej odozvy bez starosti o fázu. Technika návrhu FIR filtrov je 

jednoduchšia ako pri IIR filtroch a sú stabilné, pretože neobsahujú spätnú väzbu. 

Existujú 3 najbežnejšie skupiny metód návrhu FIR filtrov s lineárnou fázou: 

1. metóda okien – priamy spôsob návrhu filtrov 

2. metóda frekvenčného vzorkovania – aproximácia do vyžadovanej 

frekvenčnej charakteristiky pomocou N rovnako od seba vzdialených bodov 

pozdĺž frekvenčnej osi 

3. optimalizačný návrh (Ramezov zámenný algoritmus) – iteračný algoritmus, 

ktorý umožňuje navrhnúť filter spĺňajúci tzv. minimax chybové kritérium 

(minimalizuje sa maximálne zvlnenie v pásme prepúšťania) 

Filter použitý pre odfiltrovanie šumu z elektrickej siete je na obr. 6.16. 

Nachádza sa aj na priloženom CD. 

 
Obr. 6.16: Použitý filter 
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V programovom prostredí MATLAB® 7.0 sa nachádza nástroj Filter Design 

& Analysis Tool, ktorý je možné vyvolať príkazom fdatool v príkazovom okne 

MATLAB®. Výhodou použitia tohto nástroja je, že každú zmenu parametrov 

možno okamžite aplikovať a sledovať tak zmeny vo frekvenčnej charakteristike 

a nájsť tak najvhodnejší filter. 

 

Wave P100 

Zvolením položky Wave P100 sa užívateľ dostáva k vyhodnocovaniu 

výsledkov VEP. Otvorí sa okno s názvom NPN_complex, ktoré obsahuje 2 grafy – 

každý zobrazuje jeden kanál okcipitálnej oblasti, kde sa nachádza zrakové centrum, 

ktoré spracováva podnety. 

 

 
Obr. 6.17: Signál z kanálu O2 rozdelený na časové úseky s odpoveďami na stimul 

 

V každom grafe sa nachádza 100 kriviek, t.j. 100 odpovedí CNS na záblesk 

šachovnice. Meranie bolo realizované pre záblesky s frekvenciou 2 Hz, preto čas 

0,5 sekundy je odpoveďou na 1 záblesk. Toto množstvo kriviek v jednom grafe 

môže naznačiť, či je vedenie vzruchov správne, ale na vyhodnotenie sa opäť 

používa výsledná krivka, ktorú získame voľbou Averaging (obr. 6.17). 
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Obr. 6.18: Výsledná krivka  kanálu O2 získaná metódou averaging 

 

Zobrazená krivka na obr. 6.18 by mala znázorňovať NPN komplex 

v závislosti na čase, ale vzhľadom na nekorektnosť meraní, svoj typický tvar nemá. 

Výsledná krivka vzniká spojením bodov, ktoré sa získajú spriemerovaním hodnôt 

všetkých 100 kriviek v danom časovom okamihu.  

Tlačítkom all_traces je možné vrátiť sa späť k zobrazeniu všetkých 100 kriviek 

v každom kanáli. 

Program je možné kedykoľvek ukončiť použitím voľby rolovacieho menu 

File -> Close. Objaví sa dialógové okno, ktoré informuje užívateľa, že zvolil 

možnosť ukončenia aplikácie. 

 

 
Obr. 6.19: Ukončenie programu 

 

Voľbou YES dôjde k ukončeniu aplikácie, zatvoria sa všetky okná programu 

a vymažú sa premenné. Pokiaľ chce užívateľ pokračovať v práci s aplikáciou, zvolí 

NO. 
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7. Experimentálne merania 
 

Záverečnou časťou tejto práce boli experimentálne merania VEPov 

u pacientov bez poruchy zrakových dráh a bez zníženého vizusu a pacientov, 

u ktorých bola preukázaná patológia s využitím navrhnutého softvéru. 

Merania prebiehali na troch rôznych vyšetrovacích systémoch: 

• detská neurológia – MUDr. Patrícia Orvanová, NsP Žilina – prístroj EEG 

2/32 firmy Alien technik (Česká republika) 

• neurologické oddelenie NsP Žilina – prístroj Myoquick – System98 firmy 

Micromed (Taliansko) 

• očné oddelenie DFNsP Bratislava – Kramáre – MUDr. Tamara Štetinová – 

prístroj Myoquick – System98 firmy Micromed (Taliansko) – upgradovaný 

 

Pri hodnotení výsledkov svojich meraní som vychádzala zo štandardov 

referenčných hodnôt pracoviska v DFNsP, ktoré sa stanovujú na základe vlastných 

skúseností lekára a množstva vyšetrení, ktoré boli na danom pracovisku prevedené. 

Pri vyšetrení VEP sa hodnotí tzv. vlna P100, ale v skutočnosti sa jedná 

o komplex NPN (N1PN2). Podstatný je tvar krivky, ale zároveň aj latencia 

jednotlivých segmentov a amplitúda. Toto vyšetrenie odhaľuje iba poruchy na 

zrakových dráhach, vykonáva sa pre každé oko zvlášť. Pokiaľ ma pacient nález 

priamo v zrakovom centre mozgovej kôry (napr. tumor), krivka VEP môže byť bez 

patológie. 

1. bez patológie 

 
Obr. 7.1: NPN komplex bez patológie 
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• nástup prvej negatívnej vlny N1 (označovaná aj N75) je približne okolo 

75ms od stimulu 

• vlna N1 plynulo prechádza do pozitívnej vlny P (označuje sa P100), ktorá 

smeruje nadol, pričom svoje minimum dosahuje približne v čase 100ms 

po stimule 

• druhá negatívna vlna N2 (tiež sa označuje N135) nastupuje bezprostredne 

po odznení vlny P 

• za vlnou N2 nasleduje rytmický výboj – začína 130 až 150ms po podnete 

a má frekvenciu podobnú mozgovej aktivite alfa 

• pri vyhodnocovaní komplexu NPN sa nehodnotí amplitúda jednotlivých 

vĺn, ale rozdiel amplitúd N1P – za fyziologickú sa považuje hodnota nad 

5µV 

• vždy treba brať do úvahy všetky relevantné faktory: 

- vek pacienta (s rastúcim vekom sa predlžuje latencia 

a zároveň znižuje intenzita odpovede na stimul) 

- tvar vlny 

- podmienky pre vyšetrenie (pacient by mal byť v tmavej 

miestnosti, poučený o priebehu vyšetrenia a sústredený 

na šachovnicu, oko, ktoré nie je vyšetrované, musí byť 

zakryté, inak je výsledná vlna spriemerovaním oboch 

dráh) 

- nastavené parametre pre šachovnicu (ideálne - kontrast je 

100%, nastavená vzdialenosť medzi okom pacienta 

a obrazovkou musí byť dodržaná, pacient sedí v takej 

výške, aby zrenička bola na úrovni pevného bodu na 

šachovnici, ktorý pacient sleduje) 

 
  N1 P N2

ideálne hodnoty latencie 75 ms 100 ms 135 ms 

štandard latencie (DFNsP) 55 - 80 ms 95 - 120 ms 135 - 145 ms 

amplitúda N1P 5 µV  

 

Tab. 7.1: Štandardy referenčných hodnôt pracoviska v DFNsP Bratislava 
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2. neuritída n. opticus – zápal zrakového nervu je signalizovaný predĺženou 

latenciou P100 (alebo aj N1 a N2) 

 

 
Obr. 7.2: Tvar NPN komplexu pri neuritíde n. opticus 

 

3. atrofia n. opticus – latencia jednotlivých vĺn je v norme, ale dochádza 

k výraznému zníženiu amplitúdy 

 
Obr. 7.3: Zmeny NPN komplexu pri pozápalovej atrofii zrakové nervu 
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4. pozápalová atrofia n. opticus – tvar krivky NPN komplexu zostáva 

zachovaný, ale dochádza ku kombinácii zníženia amplitúdy N1P a zároveň 

predĺženiu latencie N2 

5. vrodené zmeny na sietnici, čo sa týka fotoreceptorov (tyčinky a čapíky) – 

postupná ascendentná atrofia n. opticus (k atrofii nemusí dochádzať 

paralelne v rovnakom rozsahu na oboch n. opticus) 

 

 
 

Obr. 7.4: Zmena NPN komplexu pri vrodených zmenách na sietnici
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8. Záver 
 

Elektroencefalografia je pomocná elektrofyziologická vyšetrovacia metóda 

v neurológii. EEG zaznamenáva kolísanie mozgových bioelektrických potenciálov, 

ktoré sú prejavom základnej fyziologickej činnosti mozgu. Skúmanie mozgovej 

aktivity v sebe zahŕňa dve základné vyšetrenia: záznam spontánnej mozgovej 

aktivity a odpoveď CNS na evokované potenciály. 

Práve vizuálne evokované potenciály sú ústrednou témou tejto diplomovej 

práce. Vyšetrenie odhaľuje poruchy vedenia vzruchov nervovými dráhami medzi 

okom a zrakovým centrom v okcipitálnej oblasti mozgovej kôry. Diagnostické 

zariadenie sa skladá z obrazovky, kde pacient sleduje jedným okom stacionárny 

bod, ktorý sa nachádza v popredí blikajúcej šachovnice a registračného zariadenia, 

ktoré sníma elektrické potenciály z povrchu lebky. Na zaznamenávanie biosignálov 

je možné použiť klasické umiestnenie elektród systémom 10-20. Pokiaľ nie je 

súčasťou vyšetrenia aj snímanie spontánnej mozgovej aktivity, stačí použiť 3, 

prípadne 4 elektródy: referenčnú, indiferentnú (zem) a elektródu, príp. dve, 

umiestnenú v okcipitálnej oblasti. 

Z pohľadu softvéru boli vytvorené dve navzájom nezávislé aplikácie. 

Flash_chessboard pracuje ako stimulátor vizuálnych evokovaných potenciálov 

a VEP_analyzing slúži na vyhodnocovanie zaznamenaných elektrických 

potenciálov. 

Flash_chessboard umožňuje nastaviť všetky parametre pre čo najpresnejšie 

meranie a dosiahnutie maximálnej spoľahlivosti systému. Dva najdôležitejšie 

parametre sú zorný uhol a kontrast šachovnice. Najsilnejšia odpoveď CNS na 

vizuálne evokované potenciály sa dosahuje pri použití zorného uhla s veľkosťou 

približne 30 minút a kontrastom šachovnicových polí 100%. Užívateľ si môže 

takisto zvoliť jednu z položiek v rolovacom menu pre nastavenie frekvencie, pričom 

touto voľbou ovplyvní dĺžku vyšetrenia. Pre analýzu VEP je nutné priemerovať 

vždy najmenej 100 odpovedí na stimuly. 

VEP_analyzing je aplikácia na vyhodnocovanie NPN komplexu, ktorý je 

odpoveďou na vizuálne evokované potenciály. Pracuje s dvoma typmi dát: *.dat a 

*.asc. Súbory typu DAT boli zaznamenávané na klasickom EEG prístroji, čo 

znamená, že najskôr dochádza k rozloženiu signálu z jednej elektródy na jednotlivé 
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časové úseky (od začiatku stimulu po poslednú vzorku pred ďalším stimulom) 

a následne dochádza k aplikácii metódy averaging. Každý časový úsek obsahuje 

rovnaké množstvo vzoriek, pričom každej zodpovedá určitý elektrický potenciál. 

Pre každú vzorku sa metódou spriemerovania určí hodnota a následne je vykreslená 

výsledná krivka.  

Počas meraní na prístroji EEG 2/32 sa mi nepodarilo prepojiť notebook 

s aplikáciou Flash_chessboard s týmto prístrojom tak, aby dochádzalo ku značeniu 

stimulov do zaznamenávaného signálu. Z tohto dôvodu nie je možné spoľahlivo 

interpretovať výsledky merania, ale principiálne je aplikácia funkčná.  

Súbory typu ASC boli namerané na prístrojoch Myoquick – System98. 

Analýza krivky NPN komplexu spočíva v stanovení súradníc jednotlivých vĺn N1, P 

(P100), N2. Podľa ich časového nástupu a rozdielu amplitúdy medzi vlnami N1 a P sa 

určuje, či sa jedná o fyziologickú, resp. patologickú krivku. Program svojim 

farebným odlíšením jednotlivých hodnôt lekárovi naznačuje, v akých intervaloch sa 

segmenty pohybujú. Výsledok vyšetrenia je však závislý aj na tvare krivky a 

podmienkach, za akých sa vykonalo. Záver je preto len a len v rukách lekára, ale 

pohľad na farebne naznačené dôležité segmenty krivky, mu môže pri určovaní 

diagnózy pomôcť. 
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