
Meranie rýchlosti prúdenia krvi
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 Dopplerov efekt

 Pulzoxymetria





Ultrazvuk (UZ)
Mechanické kmitanie častíc látkového prostredia
okolo rovnovážnej polohy s frekvenciou vyššou ako
je horná frekvencia hranice počuteľnosti ľudského
ucha (>20 kHz).

Podľa frekvencie kmitov:
 Nízkofrekvenčný ultrazvuk (asi 20 kHz až 100 kHz)

využíva sa hlavne v ultrazvukovej chirurgii, k čisteniu
nástrojov a materiálov, ...

 Vysokofrekvenčný ultrazvuk (od 100 kHz) nachádza
uplatnenie predovšetkým v ultrazvukovej terapii (približne
1 až 3 MHz), a hlavne v ultrazvukovej diagnostike
(asi 2 až 40 MHz).

 Hyperzvuk, ktorým označujeme oblasť ultrazvuku, ktorý
má frekvenciu vyššiu ako 1 GHz, akustická mikroskopia.



Pri pozdĺžnych vlnách častice kmitajú v smere šírenia vlnenia a 
dochádza k striedavému zhusťovanie a zrieďovaniu častíc prostredia.

K : modul objemovej pružnosti (Pa)
ρ : hustota prostredia (kg/m3)

𝒄𝒄 = 𝑲𝑲
𝝆𝝆

Čím silnejšie sú vzájomné väzby medzi časticami prostredia, 
tým vyššia je v ňom rýchlosť šírenia ultrazvuku.

Tkanivo Rýchlosť šírenia pozdĺžnych vĺn 
[m/s]

Akustická impedancia
[Pa.s.m-1]

Tuk 1450 1,48
Lebka 3360 6

Krv 1550 1,61
Vzduch 343 0,0004

Shung, K. Kirk: Diagnostic ultrasound – Imaging and Blood flow measurements. 2006. Taylor&Francis Group. Boca Raton. 203 s. ISBN: 0-8247-4096-3



Hĺbka prieniku UZ a Rozlíšenie

• Nižšia frekvencia

• Dlhšia vlnová dĺžka

• Horšia rozlišovacia schopnosť

• Hlbší prienik do tkaniva

• Vyššia frekvencia

• Kratšia vlnová dĺžka

• Lepšia rozlišovacia schopnosť

• Malý prienik do tkaniva



o 1880 Pierre Curie.
o Mechanickou deformáciou piezoelektrického kryštálu vzniká

na jeho povrchu elektrický náboj.
o Funguje to aj naopak. Privedené napätie na piezoelektrický

kryštál, zmení jeho tvar.
o Ultrazvukové kmity sa pružným prostredím (mäkkými

tkanivami a tekutinami ľudského tela) šíria formou
pozdĺžneho vlnenia. Priečnym vlnením sa ultrazvuk šíri iba v
kostiach.

Ultrazvuk a Piezoelektrický jav



Ultrazvuk a tkanivá

o Rýchlosť UZ je nezávislá na používanej frekvencii, ale závisí od
akustickej rezistencie alebo impedancie, teda na odpore, ktorý
šíriacemu sa ultrazvukovému vlneniu kladú tkanivá.

o Akustická impedancia je veličina určujúca vzťah ultrazvukového
vlnenia k prostrediu, v ktorom sa ultrazvuk šíri. Je definovaná ako
hustota látky vynásobená rýchlosťou zvuku v materiály (kg.m-2.s-1).

o Pri dopade ultrazvukovej vlny na rozhranie dvoch médií s
rozdielnou akustickou impedanciou, dochádza k jej odrazu a lomu
(echo)

o Nerovnosť povrchov a minimálnu stratu pri prechode ultrazvukovej
energie do prostredia zabezpečujú vhodné akustické prostredia
(gély)



Akustická impedancia

Každé prostredie kladie šíreniu ultrazvuku rôzny odpor.

Tento tzv. vlnový odpor sa nazýva akustická impedancia.

Na rozdielnej akustickej impedancii jednotlivých tkanív je

založená schopnosť ultrazvuku zobraziť vyšetrované časti

tela.

Akustické okno
Tkanivá, ktoré kladú ultrazvukovému vlneniu iba malý odpor tak

uľahčujú získanie obrazu štruktúr za ním uložených.

Napr. naplnený močový mechúr (vynikajúce okno), umožňuje

znázorniť panvové štruktúry.



A. – sektorová sonda, B. – konvexná sonda, C. – lineárna sonda.

Sondy
Podľa geometrického tvaru vytvoreného obrazu rozlišujeme 

sondy sektorové, konvexné a lineárne. 
Lineárna sonda
Piezomeniče sú usporiadané v rade (priamke). Výhodou výsledného
pravouhlého obrazu je zachytenie väčšej oblasti tela a jeho prehľadnosť.
Sektorová sonda
Jej výhodou je možnosť vyšetrovať danú oblasť z pomerne malej plochy, 
cez tzv. akustické okno. 
Konvexná sonda
Kombinácia oboch typov sond. Tvar plochy s meničmi je konvexný. 



Mód USG zobrazovania

A – Amplitude mode (amplitúda): Množstvo odrazenej energie
B – Brightness mode (jas): dvojrozmerné zobrazenie

• Intenzita odrazu – echogenita
• Hĺbka a smer

M – Motion mode (pohyb): zachytenie pohyblivej štruktúry
A obrazom, nahradenie výchyliek časovej základne obrazovými bodmi



Výhody USG 
Neinvazívne, rýchle, nevyžaduje transport 

pacienta, dostupnosť, nízka cena

Nevýhody USG 
Nízka priestupnosť oblasťami s rozhraním 
s rozdielnymi akustickými impedanciami 

(plyn v čreve, pľúcny parenchým, 
kompaktná kosť …)



Meranie rýchlosti prúdenia krvi

 Ultrazvuk

 Hemodynamika kvapalín

 Dopplerov efekt

 Pulzoxymetria



Hemodynamika kvapalín

Rovnica kontinuity

Typ cievy, 
žily 

Celková plocha 
cievneho riečiska

Priemerná
rýchlosť 

prúdenia krvi

Aorta 3 – 5 cm2 40 cm/s

Kapiláry 4500 – 6000 cm2 0,03 cm/s

Dutá žila 14 cm2 15 cm/s



Rýchlostný profil prúdenia 
normálneho pulzného toku krvi. 

Normálny prietok krvi srdcom
a cievami, v každom časovom
okamihu, nie je rovnaký.
K dispozícii je rad alebo
spektrum rýchlostí v každom
okamihu v priebehu srdcového
cyklu. Toto spektrum, môže byť
rozlíšené a zobrazené pomocou
Dopplerovej echokardiografie.

Upravené podľa: Bulwer, B. Rivero, J.: Echocardiography pocket guide : the transthoracic examination. 
Jones and Bartlett Publishers, London. 2011. ISBN: 978-0-7637-7935-1.



Hemodynamické a 
echokardiografické parametre 
zobrazujúce srdcový cyklus.

AZ: uzavretie aortálnej chlopne;
AO: otvorenie aortálnej chlopne;
MZ: uzavretie mitrálnej chlopne;
MO: otvorenie mitrálnej chlopne;
E- a A-vlny: spektrálne zobrazenie
dopplerom – skoré a neskoré plnenie
ľavej komory;
ĽP: ľavá predsieň;
LV: ľavá komora;
KDO: Objem na konci diastoly v ĽK;
KSO: Objem na konci systoly v ĽK.

Upravené podľa: Bulwer, B. Rivero, J.: Echocardiography pocket guide : the transthoracic examination. 
Jones and Bartlett Publishers, London. 2011. ISBN: 978-0-7637-7935-1.
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Meranie toku kvapalín – Doppler

Dopplerov jav (posun frekvencie vlnenia 
vytváraného alebo odrážaného pohybujúcim 
sa objektom) môžeme použiť pre detekciu a 

meranie toku krvi rovnako ako pre detekciu a 
meranie pohybu niektorých akustických 

rozhraní vnútri tela (srdce plodu, steny ciev).

Ch. A. Doppler (1803-1853), rakúsky fyzik a
matematik, vyslovil svoju teóriu v r. 1842 v dobe
svojho pôsobenia v Prahe.



Kde:
f : skutočná frekvencia zdroja vlnenia
f´ : pozmenená frekvencia, ktorú vníma pozorovateľ
c : vektor rýchlosti šírenia vlnenia prostredím
v : vektor rýchlosti pohybu zdroja vlnenia
u : vektor rýchlosti pohybu pozorovateľa

Charly Whisky 18:20, 27 January 2007

Dopplerov jav
Dopplerov jav je závislosť prijímanej frekvencie vlnenia na
pohybe pozorovateľa alebo pohybe zdroja.



1. Prijímaná frekvencia je
rovnaká ako frekvencia
vysielaná zdrojom, ktorý
je v pokoji.

2. Prijímaná frekvencia je
vyššia, keď sa zdroj
približuje.

3. Prijímaná frekvencia je
nižšia, keď sa zdroj
vzďaľuje.

Princíp Dopplerovho javu
Zdroj

(červené krvinky)
Poslucháč v pokoji

(uzv. sonda)

1.

2.

3.



c – rýchlosť šírenia ultrazvuku prostredím
fv – frekvencia vlnenia vysielaná zdrojom
fd – frekvencia odrazeného vlnenia
α – uhol, ktorý zviera smer vysielaného ultrazvukového 

vlnenia s vektorom rýchlosti pohybu meraného telesa



Ultrazvukové merače toku krvi – Doppler
sú založené na princípe rozdielu medzi frekvenciou UZ 

vlnenia vysielaného sondou a vlnenia odrážaného (spätne 
rozptyľovaného) pohybujúcimi sa erytrocytmi.

Rozdiel medzi frekvenciami vysielaného a odrazeného UZ 
je úmerný rýchlosti toku krvi.

Upravené podľa: Deeg, K., Rupprecht, T., Hofbeck, M.: Doppler Sonography in Infancy and Childhood. Springer Switzerland 2015  ISBN 978-3-319-03505-5.



Hemodynamické zmeny sú vždy dôsledkom vrodených alebo získaných
zmien geometrie ciev. Pre posúdenie stupňa aterosklerotického postihnutia
cievy a z toho vyplývajúcich zmien hemodynamických pomerov v danej
oblasti sú potrebné kvantitatívne údaje jednak morfologické, jednak funkčné.

Pomocou moderných prístrojov sa echomorfologický obraz dopĺňa
identifikáciou toku pomocou farebného kódovania a meraním rýchlostného
spektra. Voľba vyšetrovacie sondy závisí od vyšetrovanej oblasti. Cievy
extrakraniálnych oblastí a končatinové cievy vyšetrujeme lineárnou sondou s
najvyššiu frekvenciu (7 - 14 MHz). Cievy abdominálnej oblasti a hlboké
končatinové žily potom konvexnou sondou s frekvenciami 2 - 10 MHz.

Dôležité parametre potrebné pre zodpovedné posúdenie hemodynamických
zmien tvoria hodnoty odčítané alebo vypočítané z dopplerovských
spektrálnych kriviek. Patria sem maximálna systolická rýchlosť,
minimálna diastolická rýchlosť, akceleračný index, akceleračný čas,
pulzačný index, odporový index a index stenózy (zúženia).

Dopplerovské vyšetrovanie cievneho systému



Meranie

• Zmerať rýchosť prúdenia krvi pred a po fyzickej záťaží
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Pulzoxymetria

• Optické meranie:
– pulzu (SF – srdcovej frekvencie) –

periodická činnosť srdca, ktoré 
vypudzuje krv do arteriálneho 
systému

– SpO2 (percenta okysličenej krvi -
hemoglobín)



Pulzoxymeter

ČERVENÁ DIÓDA IR DIÓDA

OPTICKÝ DETEKTOR

Prsty, ušné 
laloky ...



Pulzoxymetria - princíp
• Meranie pulzu

Absorpcia svetla živým tkanivom

Čas

Ab
so

rp
ci

a 
sv

et
la

Absorpcia tkanivom

Absorpcia venóznou a 
kapilárnou krvou

Absorpcia nepulzujúcou 
arteriálnou krvou

Absorpcia pulzujúcou 
arteriálnou krvou

Systola      Diastola

0

Φ - Optické žiarenie



Pulzoxymetria - princíp

• Meranie množstva kyslíku SpO2 - saturácia

Vlnová dĺžka (nm)

HgbO2 – okysličená krv

Hgb – neokysličená krv

ČERVENÁ INFRAČERVENÁ
ab

so
rb

an
ci

a



Pulzoxymetria – SpO2 – úrovne 
hodnôt



Pulzoxymetria –meranie

• Zmerať HRV a SpO2 pred a po fyzickej záťaží



USG meranie:
Užitočný manuál pre prístroj na praktické cvičenia



1. Zapnite USG prístroj. Prepnite vypínač do polohy I na prednej strane
prístroja.

2. Na ultrazvukovú sondu naneste vrstvu ultrazvukového gélu. (Hrúbka
vrstvy približne 0,5 cm)

3. Ultrazvukovú sondu priložte na povrch fantómu. Jemnými krúživými
pohybmi nájdite vybranú dutinu. Dbajte na čo najkvalitnejší obraz.
Sondu príliš nepritláčajte k fantómu.

4. Po vhodnom zobrazení prierezu dutiny stlačte na ovládacom paneli
vpravo dolu tlačidlo Freeze. Utrite zvyšný gél zo sondy a odložte sondu
aj fantóm na miesto.

5. Odmerajte jednotlivé rozmery a hĺbku nasnímanej dutiny (najmenšia
kolmá vzdialenosť od hornej hrany zobrazenia). Pracujte s jednotlivými
ovládacími prvkami, ktoré sa nachádzajú na paneli USG prístroja.

Postup merania



Lokalizácia ovládacích prvkov pre meranie.
1. Trackball – používa sa na presun kurzora

pri meraní.
2. Tlačidlá umožňujúce merať elipsy.
3. Tlačidlo Measurement (Meranie). Výber 

merania.
4. Tlačidlo Set. Začiatok a koniec postupného 

merania.
5. Tlačidlo Clear (Zmazať). Vymazanie kurzora 

a údajov merania z obrazovky. Vymaže 
všetky kurzory a merania z obrazovky.

Hlavný vypínač USG prístroja.



6. Jedným stlačením tlačidla "Measurement" (Meranie) (2) sa zobrazí
kurzor ("x", "+" alebo "ӿ") na obrazovke a zároveň sa na spodnej časti
okna obrazovky zobrazí číselná hodnota pozície kurzora.

7. Pomocou guličkového ovládača (trackball) (3) presuňte kurzor na
začiatočný bod merania.

8. Stlačením tlačidla "Set" (4) sa zobrazí druhý kurzor rovnakého tvaru.
9. Pomocou guličkového ovládača presuňte druhý kurzor na koncový bod

merania (5).
10. Stlačte tlačidlo "Measurement" (Meranie) (6) pre aktiváciu počiatočnej

alebo konečnej polohy kurzora pre nastavenie pozície.
11. Stlačte tlačidlo "Set" na dokončenie merania daného rozmeru (7).

Výsledná hodnota merania (dĺžka úsečky) sa zobrazí v spodnej časti
obrazovky za príslušnou značkou kurzora.

12. Nameranú hodnotu zapíšte do tabuľky 1.
13. Pre merania ďalších rozmerov opakujete kroky 6) až 12).

Pomocou USG prístroja identifikujte v ultrazvukovom fantóme dutinu pripomínajúcu cievu. 



Ultrasonografické zobrazenie 
na monitore USG prístroja.

1. Sonda USG prístroja.
2. Horná hrana zobrazenia. 

Začiatočný bod pre meranie 
hĺbky.

3. Ultrasonografické pole.
4. Hľadaná štruktúra.
5. Meranie priemerov (2x) 

alebo dĺžka a výška strany 
nájdenej štruktúry.

6. Meranie hĺbky nájdenej 
štruktúry.



1. Dvakrát stlačte tlačidlo "Measurement" (kroky 2 a 3), aby sa na displeji
zobrazil kurzor ("O"). Displej v dolnej časti obrazovky zobrazuje položku
obvod v mm.

2. Pomocou guličkového ovládača presuňte kurzor O na začiatočný bod
merania (4).

3. Stlačte tlačidlo "Set" (5) - zobrazí sa druhý kurzor.
4. Pomocou guličkového ovládača opíšte obvod dutiny (6). Číselná

hodnota sa zobrazí na spodnej časti obrazovky (počas pohybu ovládača
sa bude meniť).

5. Na dokončenie merania obvodu stlačte tlačidlo "Set" (7). Na spodnej
časti obrazovky sa zobrazí konečná hodnota obvodu v mm a obsahu v
cm2 spolu s príslušným kurzorom.

6. Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky.

Pomocou USG prístroja odmerajte obvod prierezu dutiny v ultrazvukovom fantóme. 



Lokalizácia ovládacích prvkov pre tlač.
1. Tlačidlo On/Off (Zapnutie/Vypnutie).
2. Gombík veľkosti záznamu. Umožňuje si vybrať veľkosť vytlačeného záznamu.
3. Tlačidlo Print (Tlač).

Výsledné meranie so všetkými meranými údajmi si 1-krát vytlačte, prípadne
odfotografujte obrazovku.

• Zapnite tlačiareň tlačidlom "On/Off".

• Pomocou ovládača (2) nastavte veľkosť vytlačeného záznamu na hodnotu 
"Normal".

• Tlačidlom "Print" (zelené) vytlačte meranie.

• Vypnite tlačiareň tlačidlom "On/Off".

Po vytlačení a skontrolovaní záznamu merania stlačte na USG prístroji tlačidlo 
"Clear" (Vymazať) pre vymazanie meraní z obrazovky. 



Meranie pomocou pravítka a posuvného meradla

1. Pomocou pravítka odmerajte z vonkajšej strany fantómu najmenšiu hĺbku vybranej 
štruktúry. Hodnotu zapíšte do tabuľky. Fantóm odložte na miesto. 

2. Pomocou posuvného meradla odmerajte zodpovedajúce rozmery (2x priemer
alebo dĺžka strany a výška) na reálnej zvolenej štruktúre s presnosťou na desatinu
milimetra. Údaje zapíšte do tabuľky.

3. Vypočítajte požadované obvody a obsahy príslušných plôch.





Pečeň (20), oblička (60, 61), slezina (50)

Reálne ultrasonografické meranie. 
(Veľmi dobre pozorovateľné štruktúry, žena)

Berthold Block: Color Atlas of Ultrasound Anatomy. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, Nemecko. 2014. ISBN 3-13-139051- 4.



Pečeň (20), oblička (60, 61), slezina (50)

Reálne ultrasonografické meranie. 
(Veľmi dobre pozorovateľné štruktúry, muž)

Berthold Block: Color Atlas of Ultrasound Anatomy  Georg Thieme Verlag  Stuttgart  Nemecko  2014  ISBN 3-13-139051- 4



Oblička

Berthold Block: Color Atlas of Ultrasound Anatomy. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, Nemecko. 2014. ISBN 3-13-139051- 4.
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