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Abstrakt 

Každé podráždění smyslových orgánů má za následek odpověď, která se šíří nervovými drahami do 

mozku, kde dochází ke zpracování. Pomocí neinvazivního vyšetření evokovanými potenciály 

zkoumáme funkčnost nervového systému za pomoci stimulu. Vyšetření se využívá při předpokladu 

poruchy sluchových, zrakových či somatosenzorických nervových drah. Nalezení poškozené oblasti či 

příčiny poruchy lékařům napomáhá k určení diagnózy a následné léčbě. V mé práci se zabývám 

evokovanými potenciály, které nám dávají souhrnné stejnostranné odezvy na intenzivní zvuk. Jedná se 

o vestibulární evokované myogenní potenciály. Test nám udává, zda přední vestibulární nerv, kulovitý 

váček a vestibulární nervové cesty pracují správně. V bakalářské práci se zaměřuji na správné nalezení 

a nastavení technických parametrů pro metodu měření vestibulárních evokovaných myogenních 

potenciálů a práci s přístrojem ICS Chartr EP 200. 

Klíčová slova 

Evokovaný potenciál, zvukový impuls, vestibulární systém, vestibulární evokované myogenní 

potenciály, kývač hlavy, ICS Chartr EP 200 

Abstract 

Each sensory irritation results in a response which is spread by nerve pathways to the brain where it is 

processed. By using non-invasive examination of evocated potentials, we try to explore the 

functionality of the nervous system with the help of stimulus. The examination is used when we 

assume malfunction of hearing, visual or somatosensory nerve pathways. Finding any damaged area or 

cause of damage helps doctors determine the diagnosis and subsequent treatment. In my work I deal 

with evocated potentials which give us summary ipsilateral responses to intensive sound. The evocated 

potentials are vestibular evocated myogenic potentials. The test tells us if the anterior vestibular nerve, 

saccule and vestibular nerve pathways work correctly. My Bachelor's thesis is focused on the right 

finding and setting of technical parameters for a measurement of vestibular evocated myogenic 

potentials, and my work with the device ICS Chartr EP 200. 

Keywords 

Evoked potential, acoustic impulse, vestibular system, vestibular evoked myogenic potentials, 

sternocleidomastoid muscle, ICS Chartr EP 200 



 

 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

ABR Auditory Brainstem Response 

AC Alternating Current 

AEP Acoustic Evoked Potential 

Ag/AgCl stříbro/chlorid stříbrný 

ALR Auditory Late Response 

AMLR Auditory Middle-Latency Response 

ASSR Auditory Steady State Response 

BAEP Brain Stem Auditory Evoked Potencial 

BERA Brain Stem Evoked Response Audiometry 

CERA Cortical Electric Response Audiometry 

DC Direct Current 

DPOAEs Distortion Product Otoacoustic Emission 

EcochG Electrocochleogram 

EEG Elektroencefalografie 

EKG Elektrokardiografie 

EMG Elektromyografie 

EP Evoked Potential 

ERA Electric Response Audiometry 

GND Ground 

HL Hearing Level 

HPF High Pass Filter 

CH1/CH2 ACT Active Channel 1 / Channel 2 

CH1/CH2 REF  Reference Channel / Channel 2 

L VEMP Left Vestibular Evoked Myogenic Potencial 

LED Light-Emitting Diode 

LLR Long-Latency Response 

LPF Low Pass Filter 

MLR Middle-Latency Response 

nHL Normal Hearing Level 

OAE Otoacoustic Emission 

R VEMP Right Vestibular Evoked Myogenic Potencial 

SCM musculus Sternocleidomastoideus 

SEP Somatosensoric Evoked Potencial 

SLR Short Latency Response 

SOAEs Spontaneous Otoacoustic Emissions 

SPL Sound Pressure Level 

SSEP Somatosensory Evoked Potential 

TEOAEs Transient Evoked Otoacoustic Emission 

TR Třmínkový reflex 

USB Universal Serial Bus 

VEMP Vestibular Evoked Myogenic Potencial 

VEP Visual Evoked Potencial 
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1 Úvod 
Sluchové a rovnovážné ústrojí patří mezi velmi důležité systémy v lidském organizmu. Již Aristoteles 

kdysi prohlásil, že ze všech smyslů lidského těla má hlavní zastoupení v oblasti naší inteligentce 

a vzdělání sluch, jelikož zvuk je prostředkem myšlení každého tvora. Myšlení lidstva probíhá 

v pojmech a ty musí být vysloveny. Stejně důležitá část jako sluchový orgán, kterým přijímáme zvuky 

z okolí, je také sluchové rovnovážné ústrojí, pomocí kterého vnímáme polohu a získáváme informace 

o rotaci a pohybech těla v prostoru. Z důvodu důležitosti těchto dvou ústrojí v našem organismu je 

kladen velký důraz na časné a časté kontroly sluchového aparátu, které by měly být prováděny pro 

zjištění druhu poruchy a následnému léčení. 

Kontrolu sluchového a rovnovážného ústrojí lze provádět dvěma metodami. V minulých letech spíše 

dominovalo vyšetřování metodou subjektivní, a to z důvodu omezené techniky v medicíně. Tato 

metoda spočívá v přímé spolupráci lékaře s pacienty. V minulé době většinu vyšetření lékaři prováděli 

bez techniky, která je dnes dostupná a pro zjištění poruchy sluchu používali jen dostupné pomůcky. 

S rozvojem lékařských technologií a vytvořením nových přístrojů pro měření a zjišťování poruch 

sluchu a rovnovážného ústrojí došlo ve světě k rozmachu vyšetřovacích metod v audiologii. Do 

popředí se dostávají metody objektivního vyšetření, které jsou založené na získávání výsledků pomocí 

elektrofyziologických metod a to bez spolupráce pacienta. Vzniká metoda, která je založena na 

snímání evokovaných potenciálů sluchových drah. 

Bakalářská práce je rozdělena do 2 částí a to do teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje 

fyzikální popis zvuku a popis anatomické skladby sluchového a rovnovážného aparátu. Dále je 

věnována velká část teorie fyziologii, pomocí které je vysvětleno šíření zvuku sluchovým 

a rovnovážným ústrojím. 

Praktickou část bakalářské práce tvoří nalezení a nastavení technických parametrů měření pomocí 

vestibulárních evokovaných myogenních potenciálů (neboli VEMP) na přístroji ICS Chartr EP 200 od 

firmy Otometrics v programu ICS Chartr EP a následujícího vypracování laboratorní úlohy. Hlavním 

úkolem bakalářské práce je tedy nalezení a nastavení správných parametrů na tomto přístroji pro 

měření VEMP. Touto měřící metodou zjišťujeme saculární funkce a neporušenosti dolního 

vestibulárního nervu. 
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2 Teoretická část - Základy akustiky 

2.1 Zvuk 

Zvuk je mechanické vlnění, které ke svému šíření vyžaduje kmitání částic. Proto se šíří každým 

prostředím, které obsahuje částice, z čehož lze vydedukovat, že se nešíří ve vakuu. Jednotlivé částice 

či molekuly přenášejí kmitavý pohyb na další a další částice či molekuly, čímž vzniká zvuková vlna. 

Pohybem částic tedy nedochází k jejich přemisťování, ale pouze ke vzniku vlnění. Zvuk v lidském 

uchu vyvolává sluchový vjem. 

Zdrojem zvuku jsou kmitající částice v látkovém prostředí. Mezi jeho vodiče patří libovolné prostředí, 

kterým se zvuk šíří, a detektorem neboli přijímačem zvuku bývá z pravidla sluchový orgán či 

mikrofon. 

2.1.1 Rychlost zvuku 

Rychlost zvuku je vzdálenost vyjádřená v metrech, kterou projde zvuková vlna za jednu sekundu. 

Jednotkou je metr za sekundu [m/s]. Rychlost zvuku je ovlivňována teplotou a pružnosti látkového 

prostředí, ve kterém se zvuková vlna šíří. [5] 

Tabulka 1: Rychlost zvuku v různých prostředích [5] 

Rychlost Zvuku   

Ve vzduchu Při 20°C 341 m/s 

Ve vodě Při 20°C 1484 m/s 

V oceli Při 20°C 5000 m/s 

V gumě Při 20°C 40 m/s 

Ve skelné vatě Při 20°C 50 m/s 

2.1.2 Akustický tlak zvuku 
Akustický tlak je fyzikální veličina se značkou p, která určuje množství přenášené energie signálu. 

Jednotkou akustického tlaku je pascal [Pa]. Při hladině moře je střední hodnota akustického tlaku 

přibližně 1000hPa. 

Nejslabším tónem je 1kHz. Tento tón vyvolává nejmenší tlakovou změnu, kterou je schopen sluchový 

orgán vnímat. Při tomto tónu vzniká tlak p = 2×10
-5

 Pa. 

2.1.3 Intenzita zvuku 

Intenzita zvuku je měřítkem akustické energie procházející jednotkovou plochou kolmou ke směru 

šíření zvukové vlny. Jednotkou intenzity zvuku je [W/m
2
]. Intenzita zvuku je také přímo úměrná druhé 

mocnině akustického tlaku. 

Mladé osoby s normálním prahem sluchu jsou schopny vnímat nejslabší tón o frekvenci 1kHz s 

intenzitou zvuku 10
-12

 W/m
2
.  

Sluchový orgán je schopný vnímat až sto biliónů různých intenzit zvuků. 

Intenzitu zvuku můžeme také nalézt v odborné literatuře pod pojmem střední hodnota intenzity 

zvukového vlnění, která se značí, is, a pak ji můžeme vypočíst dle vztahu: 

is = 2π
2
scf 

2
u0

2
 = ½ scv0

2
 = Ps

2
/sc, kde je: 

s…měrná hmotnost vzduchu, 

c…rychlost postupu vlnění, 

f…frekvence, 

u0…akustická výchylka, 

v0…akustická rychlost, 

PS…střední hodnota tlaku vzduchu. [6] 
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Kvůli rozsáhlému intervalu10
-12

 W/m
2
 až 1 W/m

2
, ve kterém se intenzita zvuku nachází, se obtížně 

znázorňuje v grafu lineární křivkou, a proto se využívá logaritmického záznamu dat do grafu. V praxi 

se používá místo intenzity zvuku pojem hladina zvuku, jelikož se při využití logaritmického měřítka 

nejedná o intenzitu, ale o relativní úroveň intenzity neboli o hladinu intenzity vzhledem k referenční 

hodnotě. 

Mezinárodně bylo dohodnuto, že za referenční hodnotu se bude využívat intenzita 10
-12

 W/m
2
. 

Hladina intenzity zvuku se označuje L a je definována vztahem: 

L = 10 × log (I / I0) 

kde je: 

I…naměřená intenzita zvuku, 

I0…referenční hodnota. 

Jednotkou hladiny intenzity zvuku je bel [B]. Jelikož je však hladina 1B příliš vysoká, využívá se v 

praxi spíše jednotky decibel, což je jedna desetina belu [dB]. Tato jednotka je relativní, neboli 

bezrozměrná. Je to jednotka pro vyjádření poměru mezi dvěma akustickými tlaky. [6] 

 
 Obrázek 1: Sluchové pole [2] 

Jako sluchové pole označujeme akustickou oblast ohraničenou intenzitou zvuku a frekvencí. Limity 

intenzitní, které ohraničují sluchové pole, jsou práh sluchu a práh bolesti. [2] 

dB HL (hearing level) – decibel stupnice vztahující se k uznávaným standardům pro hladinu slyšení.  

dB nHL (normal hearing level) – decibel stupnice vztahující se k uznávaným standardům pro 

hladinu normálního slyšení. 

dB SPL (sound pressure level) – absolutní hladina hlasitosti vztažená k absolutnímu tlaku zvuku. 

2.1.4 Druhy zvuků 

Existují dva druhy zvuků – tón a šum. Tón je mechanické vlnění s pravidelným kmitočtem, šum 

s kmitočtem nepravidelným. 

2.1.4.1 Tóny 

Tóny lze rozdělit do dvou kategorií - tón čistý a složený.  

Čistý tón si lze představit jako zcela pravidelné kmity s tvarem sinusoidy. Tyto tóny jsou harmonické 

a v normálním světě se skoro nevyskytují. 
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Složené tóny neboli přirozené tóny vznikají skládáním harmonických kmitů a jednotlivě se od sebe 

odlišují barvou tónu, počtem a poměrem kmitočtových složek. 

Souhrnem všech částí tónu vzniká spektrum, které určuje tvar kmitu a barvu tónu. 

2.1.4.1.1 Výška tónu 

Výška tónu (v jednotkách Hz) je udávána frekvencí nejnižší složky periodického zvukového signálu. 

Pro rozlišení dvou různých výšek tónu je potřeba znát určitý minimální rozdíl v jejich frekvencích. 

Nejmenší možné rozlišení neboli práh rozlišování frekvence (defference limen for frequancy) se 

znázorňuje v [%]. Pro vnímání daného kmitočtu jako tónu, je nutné, aby kmitání trvalo danou dobu. 

Tyto doby se různí pro odlišné frekvence. Lidé se zdravým sluchem, nejlépe ve věku od 20 do 25 let, 

jsou schopni zaregistrovat frekvence v rozsahu od 16 Hz do 20 kHz. S přibývajícím věkem a 

nadměrnou sluchovou zátěží se tento rozsah snižuje, zejména u vyšších kmitočtů. Výška tónu je 

udávána v jednotkách Herzů [Hz]. 

[2] [5] 

2.1.4.1.2 Barva tónu 

Barva tónu je dána množstvím vyšších harmonických tónů, které jsou součástí složeného tónu a také 

amplitudami těchto tónů. Pomoci sluchu jsme schopni rozlišit barvu dvou složených tónů, které 

mohou mít sice shodnou absolutní výšku, ale jsou vysílány dvěma rozdílnými zvukovými zdroji. 

2.1.4.2 Šum 

Šumy patří mezi nejčastější zvuky v přírodě. Dá se mezi ně zařadit různá syčení, která se řadí do 

spektra vysokého, a dále tzv. dunění, které spadá do spektra hlubokého. 

V audiometrii se setkáváme se šumem širokopásmovým, který zahrnuje veškeré kmitočty v intervalu 

lidského sluchu ve shodné intenzitě, ale také úzkopásmovým šumem, který je pouze částí bílého šumu. 

Tento úsek je charakterizován jen úzkým kmitočtovým pásmem okolo dané frekvence. Při vyšetření 

sluchu se používají čisté tóny z ladičky či tónového generátoru audiometru. 

2.2 Anatomi sluchového a rovnovážného aparátu 

Orgánem sluchu je lidské ucho, které je citlivé na zvukové vlny v rozsahu frekvencí 16Hz až 20kHz. 

Nejcitlivější je pro tóny v okolí 1kHz až 3kHz, což představuje frekvence typické pro mluvené slovo, 

ale umí také rozlišit zhruba 400 000 různých druhů zvuků. Sluchovým aparátem nazýváme všechny 

anatomické struktury, které člověk využívá k přijímání a pochopení vnějších sluchových podnětů. 

Z anatomického pojetí lidský sluchový aparát lze rozdělit na dvě hlavní části - periferní a centrální. 

Periferní část se skládá ze zevního, středního a vnitřního ucha a centrální část je složena ze sluchových 

drah a sluchového centra. 

2.2.1 Periferní část 

Zevní ucho (auris externa) se skládá z boltce a zevního zvukovodu. Boltec (auricula auris) je tvořen 

chrupavčitou tkání a kůží, která má typický tvar. Jeho hlavním úkolem je soustřeďovat zvuky 

z okolního prostředí do zevního zvukovodu. 

Zevní zvukovod (meatus acusticus externus) je pokračování boltce, jehož délka je 2cm až 3cm. Dvě 

třetiny z něj se nachází v chrupavčité části a jsou vystlány kůží s chloupky a mazovými žlázami a 

vnitřní jedna třetina se pak nachází v kostěné části. 

Střední ucho (auris media) se skládá z bubínku (membrana tympani), dutiny bubínkové (cavum 

tympani), sluchových kůstek: kladívka (malleus), kovadlinky (incus) a třmínku (stapes), Eustachovy 

trubice a sklípkového systému (cellulae mastoideae). 
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Bubínek je tenká blanka oddělující zevní zvukovod od středouší. Sluchové kůstky (ossicula auditus) 

vytvářejí pohyblivě spojený řetězec, který přenáší chvění bubínku do perilymfatického prostoru. 

Kladívko (malleus) má kýjovitý tvar s hlavicí a rukojetí, která se kaudálně zužuje. Kovadlinka (incus) 

je kůstka vložená mezi kladívko a třmínek. Poslední z řetězce 3 sluchových kůstek je třmínek (stapes). 

Eustachova trubice (tuba auditiva) je trubice dlouhá zhruba 3 cm, která spojuje středoušní dutinu 

s nosohltanem. Přivádí vzduch do středouší a zajišťuje vyrovnávání možných tlakových rozdílů. 

Vnitřní ucho (auris interna) se skládá z vestibula (vestibulum), polokruhivitých kanálků (canales 

semicirculares), hlemýždě (cochlea) s Cortiho orgánem (organum Corti) a utrikulu a sakulu. 

1…ušní boltec (auricula auris) 

2…kost skalní (os petrosis) 

3…bubínek (membrana tympani) 

4…rovnovážné ústrojí 

5…hlemýžď (cochlea) 

6…sluchový nerv (nervus acusticus) 

7…zevní zvukovod (meatus acusticus externus) 

8…kladívko (malleus) 

9…kovadlinka (incus) 

10…třmínek (stapes) 

11…vnitřní ucho (auris interna) 

Obrázek 2: Lidské ucho [6] 

1…kost skalní (os petrosis) 

2…patro předsíňové (scala vestibuli) 

3…předsíňová membrána  

4…blanitý hlemýžd (labyrinthus membranaceus) 

5…krycí membrána  

6…vláskové buňky  

7…Cortiho orgán  

8…bazální membrána  

9…patro bubínkové (scala tympani) 

10…vlákno VIII. hlavového nervu  

Obrázek 3: Řez kostěným a blanitým labyrintem [11] 

1…polokruhovité kanálky 

2…baňky 

3…vejčitý váček 

4…kulovitý váček 

5…VII. nerv sluchově rovnovážný (VIII. hlavový nerv) 

6…nerv lícní (VII. hlavový nerv) 

7…VII. nerv sluchově rovnovážný (VIII. hlavový nerv) 

8…blanitý hlemyžď  

Obrázek 4: Blanitý hlemýžď s rovnovážným ústrojím [6] 
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2.2.2 Centrální část 

2.2.2.1 Sluchové dráhy 

Mezi sluchové dráhy řadíme rovnovážný a sluchový nerv (nervus vestibulocochlearis). Tento nerv je 

VIII. hlavový nerv, který je tvořený dvěma svazky, pojmenovanými dle orgánů, ze kterých přijímá 

podněty. Prvním ze dvou hlavních částí je nerv rovnovážný (nervus vestibularis), který začíná 

rozvětvením u smyslových buněk utriculu, sacculu a polokruhovitých kanálků, druhou část tvoří nerv 

sluchový (nervus cochlearis) začínající u vláskových buněk Cortiho orgánu. Oba nervy se spojují 

v jeden celek a po krátkém průběhu ve vnitřním zvukovodu vstupují jako nervus vestibulocochlearis 

do kmene mozkového. 

Vestibulární nerv je složen ze dvou částí, kde horní část nervu inervuje horizontální a přední kanálek, 

dále utriculus a část sacculu. A dolní část vestibulárního nervu inervuje zadní polokruhový kanálek. 

Dále mezi sluchové dráhy řadíme kmen mozkový, který obsahuje jádra nervů. Zde se spojují a kříží 

nervová vlákna z obou uší. Některá vlákna se zde kříží, ale jiná vedou nezkříženě. A také těla druhých 

neuronů sluchové dráhy. Kmen mozkový je složen ze tří částí – medula oblongata, pons varoli a 

mesencephalon. Medula oblongata je část, ve které je umístěno jádro VIII. hlavového nervu. V pons 

varoli probíhá křížení nervových vláken a mezencephalon obsahuje colliculi inferiores, což je místo 

uložení druhého neuronu sluchové dráhy. 

Kromě toho mezi sluchové dráhy patří také podkorové oblasti, kde pokračuje sluchová dráha skrz 

podkorová jádra mezimozku až do sluchového centra v kůře mozkové. 

2.2.2.2 Sluchové centrum 

Sluchové centrum se nachází v kůře mozkové v Heschlově závitu, který je uložen v horní části 

spánkového laloku a má význam pro sluchovou asociaci. 

2.2.3 Šíření zvuku sluchovým orgánem 

Zvuková vlna přichází na ušní boltec, který funguje trochu jako trychtýř, jelikož soustřeďuje zvuky do 

zvukovodu. Pak se vlna šíří vnějším zvukovodem, kde se molekuly vzduchu zhušťují a narážejí do 

membrány bubínku. Tyto nárazy způsobují pohyby bubínku do dutiny středního ucha, kde dochází 

k přenosu zvukové vlny na středoušní kůstky, které působí jako zesilovače. Jedná se totiž o soustavu 

nerovnoramenných pák měnících kmity bubínku o velké amplitudě a malé intenzitě na kmity o malé 

amplitudě a velké intenzitě, které následně rozkmitají perilymfu. Vlna přechází postupně z kladívka 

přes kovadlinku na třmínek, který je v přímém kontaktu s oválným okénkem vnitřního ucha a 

způsobuje tak rozechvění perilymfy. V perilymfě se nachází blanitý hlemýžď, který je chráněn 

kostěným hlemýžděm. Blanitý hlemýžď je vazivová, slepě uzavřená trubička stočená do podoby 

spirály o 2,5 závitu, která je vyplněná endolymfou. Blanitý hlemýžď se dělí na dvě patra. Jedno  patro 

předsíňové a druhé bubínkové. Ve vrcholu hlemýždě se pak patra spojují v jeden celek. Vlnění se tedy 

přenáší na endolymfu v blanitém hlemýždi. Díky endolymfě dochází k ohybu vlásků vláskových 

buněk, jelikož chvění endolymfy vede k potřebnému pohybu krycí membrány proti bazální membráně, 

která je pokryta vláskovými buňkami.  

Každá vlásková buňka obsahuje přibližně 100 vlásků (cilií), které jsou v úzkém kontaktu s krycí 

membránou. Pohyb obou membrán proti sobě má za následek ohyb vlásků, což vyvolá podráždění 

vláskových buněk. Vláskové buňky Cortiho orgánu jsou velmi citlivé a reagují na jakoukoliv změnu. 

Cortiho orgán obsahuje přibližně 3500 vnitřních a 15000 vnějších vláskových buněk. [4] 
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Velikost vychýlení obou membrán závisí na velikosti frekvence zdroje zvukové vlny, což zásadně 

ovlivňuje rozlišování výšky tónu. Tóny o vysokých frekvencích zaznamenávají především buňky při 

bázi blanitého hlemýždě, zatímco tóny hluboké, pak buňky v jeho vrcholu.  

 
Obrázek 5: Šíření zvuku v závislosti na frekvenci v blanitém hlemýždi [2] 

Vláskové buňky jsou spojeny s vlákny VIII. hlavového nervu, a proto při jejich podráždění dojde ke 

vzniku akčních potenciálů na dendritech jeho neuronů. Toto podráždění se pak dále šíří axony neuronů 

sluchového nervu, které vytváří tzv. sluchovou dráhu přes centra v mozkovém kmeni, kde dochází 

k přepojení na druhé neurony sluchové dráhy, až do primárního korového sluchového centra, které se 

nachází v tzv. Heschlových závitech temporálních laloků. Odtud se pak šíří do sekundárních 

sluchových a dalších center po celé kůře mozkové. Zkřížením nervových vláken v prodloužené míše a 

pontu je zajištěno směrové a prostorové slyšení. 

V podkorových centrech probíhá již primární rozbor zvuku a je původcem některých nepodmíněných 

reflexů jako jsou např. natočení hlavy ve směru zvuku či mrkací reakce při silném zvuku.  

Řeč se však analyzuje v kůře mozkové a jedná se tedy o činnost reflexně podmíněnou. Zpracovává se  

v senzorickém Wernickově centru řeči, které se vyvíjí již v období dětství neustálým podmiňováním  

a je předpokladem abstraktního myšlení. Tímto se formuje tzv. abstraktní „slovo“, které vede člověka 

k uvědomění si, co slyší. Pro komunikaci je nesmírně významná činnost motorického řečového 

Brockova centra. K jeho  vývoji dochází postupem času pomocí podmíněných reflexů v postnatálním 

stádiu vývoje. Dochází ke vzniku složitých akustickofonačních stereotypů už od narození dítěte, 

nejjednodušší je dětské žvatlání, až po nejsložitější v dospělém věku např. zpěv či rétorika. 

2.3 Fyziologie rovnovážného ústrojí 

Rovnovážné ústrojí neboli vestibulární systém slouží k detekci úhlového a lineárního zrychlení hlavy, 

a tím k udržování rovnováhy a stabilizaci obrázku na sítnici. Řídí tedy reflexivní vyrovnávací pohyby 

končetin a očí a svalový tonus. 

Vestibulární aparát se skládá ze tří polokruhových kanálků – horizontálná, přední a zadní svislý, 

utrikulu a sakulu. Polokruhové kanálky, vyplněné endolymfou, jsou čidlem kinetickým – reagují na 

úhlové zrychlení hlavy při rotačních pohybech. Každý kanálek je na jednom konci rozšířen v ampulu, 

ve které vyčnívají cilie vláskových buněk z krista ampularis do rosolovité kupuly.  
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Při pohybu hlavou dochází k pohybu endolymfy s následným ohybem cilií, pokud se krátké stereocilie 

ohýbají k dlouhému okrajovému kinociliu, vzniká ve vláskových buňkách depolarizační receptorový 

potenciál, pokud se stereocilie ohýbají od kinocilia, vzniká hyperpolarizační receptorový potenciál. 

V horizontálních kanálcích proud endolymfy k ampule tedy vlaskové buňky dráždí, opačný tlumí, 

v předních a zadních kanálcích přesně naopak. [1] 

 

Obrázek 6: Pohyby vláskových buněk ve vestibulárním ústrojí [1] 

Na začátku pohybu se endolymfa kvůli setrvačnosti opožďuje oproti pohybu stěn kanálku, čímž se 

relativně pohybuje proti směru otáčení, což vede k ohybu stereocilií a tím k podráždění vláskových 

buněk. Za několik sekund se endolymfa pohybuje stejně rychle jako stěny kanálku, takže se cilie 

vyrovnají a počet akčních potenciálu v n. vestibularis klesá. Ale při zastavení otáčení, endolymfa 

setrvačností proudí dál, což ohne cilie na druhou stranu než na začátku a počet akčních potenciálů opět 

roste. Kanálky tedy registrují začátek a konec rotace hlavy, případně akceleraci a deceleraci. 

Utrikulus a sakulus jsou čidlem statickým – reagují na lineární zrychlení hlavy, respektivě na 

gravitační zrychlení. Receptory, čili vláskové buňky, v obou váčcích jsou ve vyvýšeném epitelu tzv. 

makuly. Makula utrikulu leží horizontálně a sakulu vertikálně. Cilie vláskových buněk zde kryje 

rosolovitá membrána zatížená otolity z CaCO3, která se při pohybech hlavy posune, tím ohne 

stereocilie a vede buď k podráždění (depolarizaci) nebo útlumu (hyperpolarizace) vláskových buněk a 

tedy ke zrychlení či zpomalení frekvence akčních potenciálů n. vestibularis. Makula utrikulu reaguje 

na pohyp hlavy dopředu, dozadu a ke stranám, makula sakulu na pohyb nahoru a dolů. 

 

Obrázek 7: Ohyb vláskových buněk při pohybu hlavou [12] 

Vestibulární dráha vede od vláskových buněk, které jsou spojené s dendrity neuronů ganglion 

vestibulare, přes axony těchto neuronů, které tvoří n. vestibularis do vestibulárních jader mozkového 

kmene, které řídí rovnováhu a svalový tonus. Tato jádra jsou propojena s míchou, retikulární formací, 

mozečkem, jádry okohybných nervů a přes talamus až do kúry.  

Vestibulární dráhy vedoucí k jádrům okohybných nervů umožňují vestibulookulární reflex či 

vestibulární nystagmus. Vestibulookulární reflex je reakce na menší rotační pohyb hlavy a vede 

k pohybu očí v protisměru, aby se uchovala poloha obrázku na sítnici. Při delším otáčení hlavy vzniká 

vestibulární nystagmus – má pomalou tzv. vestibulární fázi, což je kompenzační pohyb očí vzhledem 

k poloze hlavy, a rychlou centrální fázi, která stáčí oči na druhou stranu do původního postavení. [1] 
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2.4 Porucha sluchu a sluchové vady 

2.4.1 Porucha sluchu 

Za poruchu sluchu považujeme stav, kdy je sluchový orgán postížen poruchou s příznaky 

nedoslýchavosti. Tento stav je ale pouze dočasný a po vyléčení má ucho zase normální sluchový práh. 

2.4.2 Sluchové vady 

Sluchová vada je již stavem stálým. Sluchová vada, kterou je postíženo sluchové ústrojí, může nést 

příznaky od lehké nedoslýchavosti, přes těžkou nedoslýchavost až po úplnou hluchotu.  

Vady sluchového orgánu můžeme rozdělit podle různých kritérií např. podle času vzniku, místa 

poškození, strany postižení, tíže. 

2.5 Vyšetřování sluchu 

Pro vyšetření sluchu se využívají dva typy metod: objektivní a subjektivní. Před samotnou prohlídkou 

je potřeba vzít v úvahu pacientův věk a jeho způsobilost k vyšetření. Při vyšetření subjektivní metodou 

je nutná spolupráce pacienta s lékařem. Při vyšetření objektivní metodou tato spolupráce nutná není. 

2.5.1 Vyšetření sluchu subjektivními metodami  

2.5.1.1 Vyšetření sluchu řečí 

Vyšetření se uskutečňuje v tiché místnosti. Metoda zjišťuje, zda pacient je schopen uslyšet různá 

slova, a následně je zopakovat, na určité vzdálenosti. Slova lékař vyslovuje šepotem (vox sibilans) a 

plným hlasem (vox magna). 

2.5.1.2 Vyšetření sluchu ladičkami 

Dalším orientačním vyšetřením je vyšetření sluchu ladičkami. Umožňuje zjistit, zda pacient trpí 

percepčním či převodním typem nedoslýchavosti pomocí porovnávání délky slyšení zvuku ladičky 

kostním a vzdušným vedením. 

2.5.1.3 Vyšetření sluchu pomocí tónové audiometrie 

Tato metoda je realizována pomocí generátoru tónu daného kmitočtu [Hz] a intenzity [dB]. 

Generovaný tón je pomocí sluchátek přiveden do pacientova ucha. Měření se uskutečňuje při 

frekvenci od 125Hz do 10kHz a intenzity od -10dB do 100dB. Cílem vyšetření je nalezení prahu 

sluchu pacienta. Výsledkem vyšetření je graf tzv. audiogram. Z měření lze zjistit práh vzdušného 

vedení, kostního vedení či práh bolesti. 

2.5.2 Vyšetření sluchu objektivními metodami 

Při objektivní audiometrií získáváme výsledky pomocí elektrofyziologických metod a to bez 

spolupráce pacienta.  

Dále se může stimulovat také pomocí krátkých tonálních impulzů, tzv. tone burst o délce kolem  

100ms. Vyšetření se provádí jen ve stavu bdělosti a bez premedikace. Získáním pozitivní odpovědi 

dokážeme, že pacient opravdu slyší. 

2.5.2.1 Měření středoušní impedance 

Tympanometrie je tzv. vyšetření třmínkových reflexů (TR). Jedná se o standardní vyšetření, při kterém 

se sondou zavedenou do zvukovodu na základě odrazu testovacího zvukového signálu měří změny 

sluchové poddajnosti bubínku v závislosti na tlaku vzduchu ve zvukovodu. 

Do zvukovodu přivádíme tón o kmitočtu 220Hz. Část akustické energie se převede přes bubínek na 

převodní systém a část se od bubínku odrazí zpět do zvukovodu. Čím je bubínek a řetězec sluchových 

kůstek poddajnější, tím víc akustické energie se převede do vnitřního ucha a tím méně se jí odrazí do 

zvukovodu.  
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2.5.2.2 Otoakustické emise  

OAE – Otoacoustic emissions. Původ vzniku není doposud přesně znám. Metoda demonstruje emise 

zvuku, které vznikají produkcí vláskových buněk vnější řady. Tyto buňky snímáme sondou ve 

zvukovodu. Získaný signál je slabý a je rušený okolními šumy, proto je nutné výsledný signál 

odfiltrovat průměrováním. Závisí na věku.  

Metod měření otoakustických emisí existuje několik. Jsou to vyšetření transientních evokovaných 

otoakustických emisí (TEOAE), distorzních evokovaných otoakustických emisí (DPOAEs) a 

spontánních otoakustických emisí (SOAEs). 

2.5.2.3 Měření sluchu pomocí evokovaných potenciálů 

V našem organismu vznikají působením toků v iontových kanálech v buňkách některých orgánů 

elektrické potenciály, které z povrchu těla můžeme snímat pomocí elektrod. Mezi tyto potenciály 

můžeme zařadit např. EKG či EEG. Kromě těchhle přirozeně vzniklých potenciálů, můžeme 

z lidského těla snímat také elektrické potenciály, které vyvoláváme uměle. Tyto potenciály jsou tzv. 

evokované.  

Přirozené elektrické potenciály v lidském těle v řádu milivoltů představuje činnost srdce (EKG), v 

řádu mikrovoltů pak činnost mozku (EEG). Naproti tomu evokované potenciály vyvolané uměle 

navozeným adekvátním podnětem měříme obvykle v řádu nanovoltů. 

Činnostní potenciály orgánů tedy můžeme detekovat stále, zatímco evokované potenciály jen 

v závislosti na stimulu, a navíc vzhledem k jejich nízké voltáži je nutné je dostatečně zesílit a metodou 

průměrování je oddělit od větších činnostních potenciálů. 

Potenciály můžeme evokovat různými stimuly. Např. při vyšetření zrakových evokovaných potenciálu 

(VEP – visual evoked potencial) zaznamenáváme odpověď na zrakové vjemy. Snímání se provádí z 

okcipitálního mozkového laloku, kde je uložen zrakový analyzátor. Stimulem jsou tzv. šachovnicové 

reverzní podněty. Pacient pozoruje obrazovku, kde se nachází šachovnice s černými a bílými místy. 

V pravidelných intervalech dochází ke vzájemné záměně barev. Tato výměna se opakuje přibližně 

100x a lékař z této metody může diagnostikovat některé nemoci např. roztroušenou sklerózu. 

Dále můžeme využít odpovědi somatosenzorické kůry (SEP – somatosensoric evoked potencial), 

kterou vyvoláváme dráždením receptorových vláken periferních nervů, nejčastěji u horních a dolních 

končetin. Pomocí neurostimulátoru evokujeme elektrické podráždění. Povrchové elektrody 

umisťujeme v blízkosti zkoumaného nervu. Na horní končetině se nejčastěji stimuluje nervus 

medianus v oblasti dlaně. Na dolní končetině stimulujeme nervus peroneus v oblasti kolenního kloubu. 

Jednotlivé stimuly opakujeme až 200x. Toto vyšetření může napomoci lékaři k určení diagnózy např. 

neuropatie, roztroušené sklerózy či jiných patologických stavů. 

Mezi další metody využití evokovaných potenciálů můžeme zařadit měření pomocí tzv. sluchových 

evokovaných potenciály (AEP – auditory evoked potencial), které stimulují vyšetrovaného pomocí 

krátkých zvuků tzv. kliknutí trvajících cca 100μs. Stimulace se provádí pomocí sluchátek. 

Vyšetřujeme buď pouze jedno ucho, nebo obě uši současně. Snímací elektrody přikládáme na 

processus mastoideus, což je výběžek na spánkové kosti. Stimul opakujeme až 2000x. Touto metodou 

můžeme diagnostikovat poruchy hlemýždě, akustického nervu či dalších částí sluchové dráhy. [7] 
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2.6 Evokované potenciály sluchové dráhy 

Evokované potenciály sluchových drah vznikají při dráždění zvukem. Jejich snímání se provádí 

z povrchu hlavy pomocí elektrod. Nejčastější metody měření jsou rozděleny dle místa snímání a délky 

latence. 

2.6.1 Dělení podle délky latence 

2.6.1.1 Evokované potenciály sluchové s krátkou latencí  

Sluchové evokované potenciály s krátkou latencí mají krátkou časovou odezvu  

(SLR - Short Latency Responses) po podráždění, a to v intervalu od 0ms do 10ms např. sluchová 

odezva mozkového kmene (ABR).  

ABR se skládá z několika vln – I, II, III, IV a V. Sluchová dráha vede do sluchového centra 

mozkového kmene (vlny III, IV a V) přes sluchový nerv, jemuž odpovídají vlny I a II. 

Z důvodu neovlivnitelnosti vnitřními faktory jako např. únava, tlumící léky apod. jsou tyto evokované 

potenciály výhodnější pro následné určení jednotlivých poškození sluchové dráhy od ucha po 

mozkový kmen, viz Obrázek 8. [6] 

Obrázek 8: Evokované potenciály sluchové s krátkou latencí 

2.6.1.2 Evokované potenciály sluchové se střední latencí 

Sluchové evokované potenciály se střední latencí mají středně dlouhou časovou odpověď 

(MLR – Middle Latency Responses), jejich reakce po podráždění se tedy nachází v intervalu  

od 10ms do 100ms.  

MLR se skládá z pěti vln – Pa, Nb, Pb, Nc a Pc. Odpovědi na tyto evokované potenciály mají původ v 

mesencephalonu a v kůře mozkové. 

Potenciály se střední latencí se využívají k získání informací ohledně poškození sluchových drah nad 

úrovní mozkového kmene. Při nízkých frekvencích jsou tyto sluchové evokované potenciály velmi 

citlivé na podráždění, a proto nám poskytují dobrý odhad citlivosti slyšení, viz Obrázek 9. [6] 

Obrázek 9: Evokované potenciály sluchové se střední latencí 
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2.6.1.3 Evokované potenciály sluchové s dlouhou latencí 

Sluchové evokované potenciály s dlouhou latencí mají dlouhou časovou odpověď 

(LLR – Long Latency Responses) po podráždění - v intervalu od 50ms do 250ms.  

LLR je složena ze čtyř vln – P1, N1, P2 a N2. Sluchové evokované potenciály s dlouhou latencí vznikají 

v horní části mozkové kůry. Z důvodu vysoké závislosti LLR na vnitřních faktorech, např. stupeň 

bdělosti a ospalosti či vliv uklidňujících léku apod., je velmi důležitý momentální stav pacienta při 

vyšetření. Z medicínského hlediska se LLR využívá především k zjištění poškození nervových funkcí 

a k odhalení poruchy pozornosti, viz Obrázek 10. [6] 

Obrázek 10: Evokované potenciály sluchové s dlouhou latencí 

2.6.2 Dělení podle místa snímání 

2.6.2.1 Kmenové evokované potenciály 

BERA (ABR, BAEP) – brain stem auditory evoked potencial. Přesná příčina vzniku vln kmenových 

evokovaných potenciálů není dosud přesně známá, ale předpokládá se, že vlny I a II mají počátek 

v oblasti sluchového nervu a vlny III, IV a V v oblasti mozkového kmene. Jednotlivé vlny neovlivňuje 

bdění ani spánek. 

Stimuluje se sluchátky nebo kostním vibrátorem, při získávání odpovědí ze sluchových drah (sluchový 

nerv a mozkový kmen) snímáme pomocí elektrod. Tyto elektrody umisťujeme na čelo a processus 

mastoideus nebo na ušní lalůčky. Pro přesnější stanovení odpovědí na stimuly je nutné počítačové 

zprůměrování tzv. averaging. Většinou se využívá nejméně 1 000 odpovědí. 

Stimulace se provádí širokospektrálním krátkým impulzem tzv. „klikem“ 100μs, který se opakuje s 

periodou 21,1 za sekundu. Toto opakování se provádí kvůli dosažení synchronizace ve sluchové dráze.  

2.6.2.2 Korové evokované potenciály 

ERA = CERA – cortical electric response audiometry. Tato metoda nám podává informace o 

skutečném slyšení, jelikož původ evokovaných potenciálů vzniká v mozkové kůře s latencí 50ms až 

300ms. Ve spánku jsou odpovědí pomalejší – s latencí 200ms až 600ms. 

Stimulace probíhá pomocí krátkých tonálních impulzů, tzv. tone burst o délce kolem 100ms. Vyšetření 

se provádí jen ve stavu bdělosti a bez premedikace. Získáním pozitivní odpovědi dokážeme, že pacient 

opravdu slyší. 

V minulých letech byla také uvedená do praxe další metoda objektivního vyšetření sluchu, tzv. 

audiometrie evokovaných odpovědí ASSR, SSEP. Tato metoda využívá vícenásobně modulované, 

plynulé, speciálně frekvenční stimuly působící s podnětem synchronizovanou elektrickou činnost v 

mozkovém kmeni. Evokované potenciály jsou určovány digitální cestou při zpracování fázových a 

spektrálních analýz. Toto vyšetření můžeme provádět v celkové anestezii po premedikaci. Výsledek 

získáme v podobě objektivního audiogramu, který stanovuje množství sluchových ztrát v rozsahu od 

10dB do 130dB na frekvenčních rozsazích od 250Hz do 8kHz. 
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2.6.2.3 Vestibulární evokované svalové potenciály 

V nedávné době se vyvinula nová metoda pro měření sluchových evokovaných potenciálů. Touto 

metodou lze změřit vestibulární evokované svalové potenciály (VEMP). Test nám udává, zda přední 

vestibulární nerv, kulovitý váček a vestibulární nervové cesty pracují správně. Vestibulární evokované 

myogení potenciály, zkráceněVEMPy, nám dávají souhrnné stejnostranné odezvy na intenzivní zvuk. 

2.6.2.3.1 Druhy stimulů 

Reakce na podnět může být vyvolána stimulací tónem nebo klikem. U kliku je nastavována délka 

trvání zvukového impulsu. V praxi jsou používány stimuly o nízké frekvenci a vysoké intenzitě 

přibližně 90dB – 100dB nHL. U stimulace tónem se nastavuje frekvence a obálka stimulu. 

Nejvhodnější frekvence tónové stimulace, které se využívají v praxi, by měly být v rozmezích do 

1kHz. 

 

 

 

 

 Obrázek 11: Tone (tón) Obrázek 12: Click (klik) 

Jestliže se provádí stimulace vestibulárních orgánů hlasitým „klikem“ či nečekaným tónem tzv. tone 

burst, vyšlou měřitelný specifický reflex tzv. elektrický signál do svalů v přední části krku. Vzniklý 

zvuk, který byl aplikován do ucha bez pohybu těla či hlavy, vyvolá rychlý nervový průběh událostí, 

který změní tonus krčních svalů. 

2.7 Princip měření 

Princip měření spočívá ve vyslání zvukového impulsu do sluchového orgánu a následném podráždění 

makuly sakula ve vnitřním uchu. Podráždění vyvolá akční potenciál, který se přenáší přes sluchový 

nerv do mozkového kmene. V mozkovém kmeni dochází k vyhodnocení podráždění a je vydán impuls 

do motoneuronů v prodloužené míše, který způsobí kontrakci m. sternocleidomastoideus. 

Reakce krčních svalů na zvukový impuls je základním elementem vestibulokolického relfexu, jehož 

účelem je stabilizace hlavy při různých změnách pohybu těla či hlavy. 

2.7.1 Odpovědi 

 

Obrázek 13: Odpověď kývače hlavy na zvukový impuls (záznam z měření) 

Na Obrázku 13 můžeme vidět VEMP odpověď na zvukový impuls, v tomto případě se jedná o tón. 

Vlna začíná zvukovým impulsem, a poté následuje svalová odpověď na zvukový impus. Vlna VEMP 

odpovědi začíná pozitivní či negativní vlnou, což je dáno tvarem vln zvukového impulsu. Z odpovědi 

můžeme změřit latenci, amplitudu a práh odpovědi. Standardní práh odpovědi se nachází v rozsahu od 

70dB do 90dB nHL v časovém intervalu od 15ms do 30ms. Absence práhu, nížší práh než je standard 

či větší zpoždění kontrakce svalu jsou podezřelé z patologického stavu. 
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3 Praktická část 

3.1 Realizace 

Měření bakalářské práce bylo realizováno na přístrojích ICS Chartr EP 200 od firmy otometrics,  

ICS Chartr EP 200 preamplifier a ICS Chartr EP 200 VEMP Monitor. 

Přístroje ICS Chartr EP 200 a ICS Chartr EP 200 preamplifier se využívají pro testy sluchu, 

odhalování nedoslýchavosti či nalezení lézí ve sluchových dráhách. Přístroj ICS Chartr EP 200 VEMP 

Monitor je určený k sledování aktivity svalu. Umí rozeznat, je-li sval v klidu anebo v pohybu pomocí 

povrchové elektromyografie. Celková analýza křivek a nastavování jednotlivých parametrů pro měření 

probíhá na počítači v program ICS Chartr EP. 

3.1.1 Zapojení elektrod 

Při testování VEMPu se využívá měřícího systému, který se skládá, buď z jedné velké snímací 

elektrody viz Obrázek 14 nebo ze dvou aktivních elektrod umístěných na střední části kývače hlavy 

(musculus sternocleidomastoideus = SCM) viz Obrázek 15, dále z jedné referenční elektrody umístěné 

na horní okraj kosti hrudní (sternum) a ze zemnící elektrody umístěné na čele mezi obočími. Aby bylo 

měření korektní a odezva snímače přesná, je nezbytné, aby byly svaly krku napnuté. Proto je nutné, 

aby pacient ležel na zádech či seděl a hlavu měl otočenou na kontralaterální stranu, než je vyšetřované 

ucho. Z medicínského hlediska se vyšetření VEMP využívá k diferenciální diagnostice poruch 

vestibulárního aparátu. 

    

Obrázek 14 (vlevo) a 15 (vpravo): Umístění a zapojení elektrod při VEMP vyšetření [6] [14] 

Pomocí testu VEMP zjišťujeme a dále zpracováváme vestibulární evokované myogenní potenciály 

vzniklé stimulem v ipsilaterálním uchu. Při testu pacient natočí hlavu tak, aby měl ve svalu 

sternocleidomasoideus maximální napětí. Poměr mezi oběma stranama je vypočítáván automaticky. 

Testem zjišťujeme saculární funkce a neporušenosti dolního vestibulárního nervu. 

3.1.2 Práce s pacientem 

Před měřením je nutné pacienta správně napolohovat. Poloha měřené osoby je individuální. Měření 

může probíhat vsedě nebo vleže. Před přiložením elektrod nejprve odmastíme kůži v místech nalepení. 

Po umístění elektrod dle Obrázku 15 zkontrolujeme jejich impedanci, tzn. impedanci mezi kůží a 

elektrodou. Kontrola impedancí probíhá pomocí tzv Impedančního testu, viz Obrázek 16.  
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Obrázek 16: Impedanční test elektrod 

Hodnoty impedančního testu elektrod by měly být maximálně do 5kΩ a rozdíly mezi jednotlivými 

hodnotami impedancí by neměly přesahovat 2kΩ. Pokud dopadne test úspěšně, dochází k fázi 

nastavení parametrů pro měření. 

3.1.3 Nastavení parametrů v programu ICS Chartr EP 

Přístroj sice má firemní nastavení parametrů tzv. Default settings viz Obrázek 22, podle kterých by 

měl pracovat správně, ale nastavení parametrů je závislé na mnoha aspektech. Záleží na poloze 

pacienta, na jeho stavu při měření, na okolním prostředí či na elektrických spotřebičích v místnosti, 

kde dochází k měření. Při firemním nastavení přísroje měření proběhne, ale dojde pouze 

k zaznamenání zvukového impulsu, který je vyslán do sluchového orgánu. K následné kontrakci 

kývače hlavy ale již nedojde. Proto musí dojít k přenastavení parametrů pro měření a nalezení 

správných hodnot, při kterých dojde k odezvě kývače hlavy a to v časovém intervalu do 30ms. 

Nastavování a hledání správných parametrů bylo prováděno metodou pomocí dat zjištěných 

v literatuře a jejich úpravách pro danou laboratoř.  

3.1.3.1 Příklad firemního nastavení VEMP testu 

Stimulus 

 Stimulus: Left Ear, VEMP Monitor: Left Ear 

Intensity 

 Stimulus: 90 dB nHL, Masking: 0dB HL 

 Transducer: Insert Phone, Polarity: Rarefaction 

Tone 

 Frequency: 500 Hz, Envelope: Blackman 

 Ramp (cycles): 2, Pleteau (cycles): 0 

Channels 

 Mode: 1. On, 2. On 

Amplifiers 

 Gain: 5k 

Filters 

 High pass: 10Hz, Low pass: 1kHz 

 Notch: off, Artifact: off 

Acquisition 

 Sweep time: 100ms, Sweeps: 150 

 Delay: -20ms, Rate: 5.1/sec 

VEMP monitor 

 Min: 50µV, Max: 70µV 
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3.2 Postup pro práci s přístrojem ICS Chartr EP 200 

1. Před začátkem měření musí dojít k rozkliknutí ikony ICS Charter EP viz Obrázek 17. 

 

Obrázek 17: Ikona ICS CHARTR EP 

2. V okně Operator Login se volí buď měření již existujícího pacienta a stlačí se tlačítko OK, 

nebo je zaregistrován nový pacient pomocí tlačítka New, kde se vyplňuje příjmení, jméno, adresa, 

město, stát a telefonní číslo nového pacienta viz Obrázek 19 nebo pomocí tlačítka Exit dojde k vypnutí 

programu. 

  
Obrázek 18: Okno Operator Login  Obrázek 19: Vyplnění informací nového pacienta 

3. Po zaregistrování nového či vybrání již existujícího pacienta se stiskne tlačítko Open, které 

otevře cestu do měřícího systému. Viz obrázek 20. 

 
Obrázek 20: Výběr pacienta z databáze 
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4. V měřícím systému se lze dostat k výsledkům měření již zaregistrovaných pacientů pomocí 

tlačítka Existing patient (F3) nebo pomocí tlačítka Review. Pro nového pacienta New patient (F2) se 

volí potřebná měřící úloha, a to nám umožňuje tlačítko New test. 

Pokud je potřeba zjistit parametry již změřených křivek spustíme tlačítko Settings, viz obrázek 21. 

Dále je v tomto okně možné zvolit druh měřící metody. Program nám dovoluje testovat různé druhy 

měření a to ABR pro odlišné parametry, dále lze vyšetřovat ASSR, EcochG, ALR, AMLR a test 

VEMP. 

V mé práci se věnuji testování pomocí měření VEMP. Tento test využívá 4 různé druhy měření. První 

dva druhy měření se realizují pomocí vzdušného vedení a to pomocí stimulů „click“ a „tone burst“, 

další měření se provádí prostřednictvím kostního vedení a to kostním vibrátorem a poslední metodu 

ocular VEMP v měření nevyužívám, jelikož se jedná o jinou metodiku měření a jiné zapojení elektrod. 

Po vybrání měřící metody a to 500Hz Tone Burst, Click či VEMP bone, pomocí tlačítka Trial Settings 

(F5) se zobrazí okno s nastavením parametrů, viz obrázek 22. 

 

Obrázek 21: Zvolení metody měření 
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Obrázek 22: Nastavení parametrů pro metodu VEMP Bone 

5. V okně Edit protocol – VEMP nastavujeme technické parametry pro vybraný druh měření. 

Pomocí tlačítka Default Settings dojde k načtení firemně nastavených parametrů pro daný druh měřící 

úlohy. Pokud  nastavení parametrů souhlasí, stiskne se tlačítko OK, v případě že dojde k úpravě 

parametrů, pak se tato změna musí uložit pomocí tlačítka Save. Stlačením tlačítka Cancel zrušíme 

otevřené okno a Help nabídne pomoc, jak vyřešit problém, který nastal otevřením manuálu EP 

Operator Manual. 

Význam dalších tlačítek v měřícím okně je následující: 

6. Pomocí tlačítka Help (F1) se dostaneme do manuálu programu EP Operator manual. Tlačítko 

Report (F6) se využívá k vygenerování zprávy neboli informací o měření. Dále tlačítko Impedance 

(F7) zobrazuje test impedancí jednotlivých elektrod. Pokud nejsou splněny podmínky tohoto testu, 

nemůže dojít k začátku měření. 

7. Pro spuštění zvoleného testu slouží tlačítko Start VEMP Monitor (F9), pro sběr dat se využívá 

tlačítko Collect (F12) a pro zastavení testu tlačítko Stop VEMP Monitor (F9). 

8. Při analýze dat se mezi jednotlivými stránkami pohybujeme pomocí tlačítek Next page (F11), 

pro přechod na další stránku a Previous page (F10) na předchozí stránku. 

3.2.1 Popis důležitých ikon měřícího systému Chartr EP pro měření 

 

Obrázek 23: Hlavní lišta měřícího systému CHARTR EP 
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1. File       2. Database 

  

Obrázek 24: File   Obrázek 25: Database 

V okně File, je možné vytvořit měření pro nového pacienta, najít v databázi informace již  

o existujícím pacientovi, dále je možné vymazat z databáze pacienta či okno s určitým pacientem 

zavřít nebo vytisknout záznam z měření. 

Pomocí okna Database, vybíráme z hlavní databáze pacienty nebo pacienty exportujeme do jiné 

databáze či na externí disk. 

3. Waveform 

 

Obrázek 26: Waveform 

Rozbalování tohoto okna se používá při měření nejvíce, z důvodu práce s křivkou při měření. 

Nejčastěji se používá ikona Display Scale neboli citlivost zobrazení křivky a Smooth pro vyhlazení 

křivky, odstranění artefaktů, které vznikly při měření. Citlivost zobrazení se udává v μV/dílek a 

celkové rozlišení je v intervalu od 0,2µV do 200µV na dílek. 

Spread vytvoří rovné vertikální vzdálenosti mezi všemi průběhy na aktuální stránce. 

Merge třídí a rozděluje všechny křivky na aktuální stránce v závislosti na frekvenci tónu, 

stimulovanému uchu, sběrnému kanálu a intenzitě stimulu. 

3.2.2 Další důležité ikony pro měření a analýzu 

 

Obrázek 27: Důležité ikony pro měření a analýzu dat 
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Pomocí ikon Markers dochází k analýze naměřených dat. Marker P1 se používá pro označení začátku 

kontrakce kývače hlavy, marker N1 je pak využit pro vyznačení druhého vrcholu vlny, při které 

vznikla reakce svalu a markrem P2 se stanovuje uvolnění svalu. Ikona Split slouží k rozdělení 

měřícího okna na 2 části a to na část pro měření levého ucha a část pro měření pravého ucha. Na 

druhou stranu ikona Merge new waveform křivky spojuje do jednoho měřícího okna v závislosti na 

frekvenci tónu, stimulovaném uchu, sběrném kanálu a intenzitě stimulu. A nakonec ikona Grid slouží 

pro zapnutí či vypnutí mřížky viz Obrázek 27 a Obrázek 28. 

 

Obrázek 28: Použití měřících prvků při analýze dat 

3.3 Nastavení parametrů jednotlivých metod 

Pro jednotlivá měření existují nastavení technických parametrů, které jsou předem stanoveny firmou, 

která vydala tento přístroj. Nastavení těchto parametrů ale závisí na mnoha hlediscích a to především 

na elektrických spotřebičích v ordinaci či velikosti místnosti, ve které dochází k měření. Dále závisí na 

poloze pacienta, jelikož pro správné sejmutí kontrakce kývače hlavy při vyslání signálu do sluchového 

aparátu, musí dojít ke správnému napnutí tohoto svalu. Při nastavení předem zvolených firemních 

parametrů, došlo k chybovému měření, které se projevilo špatnou odezvou svalu. Reakce svalu, která 

měla při nastavení těchto parametrů nastat, se nedostavila. Proto mým úkolem bylo najít korektní 

parametry pro měření vestibulárních evokovaných myogenních potenciálů, tedy kritéria měření, dle 

kterých by došlo, při vyslání zvukového impulzu do sluchového orgánu, k odpovědi kývače hlavy. 
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3.3.1 Parametry metody 500Hz Tone Burst 

 

Obrázek 29: Parametry metody 500Hz Tone Burst 

Firemní nastavení parametrů pro měřící metodu 500Hz Tone Burst. Pro tuto metodu je 

charakteristické nastavení frekvence, typu obálky impulzu a počtu cyklů. 

3.3.2 Parametry metody Click 

 

Obrázek 30: Parametry metody Click 
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Firemní nastavení parametrů pro měřící metodu Click. U této metody se nastavuje délka trvání kliku, 

která se udává v µs. 

3.3.3 Parametry metod VEMP Bone 

 

Obrázek 31: Parametry metody VEMP Bone 

Firemní nastavení parametrů pro měřící metodu VEMP Bone. Pro tuto metodu se využívá kostní 

vibrátor. Využívá se metody, kdy se zvuk do ucha přenáší pomocí vibrací.  

3.4 Pracovní postup měření metodou 500 Hz Tone Burst 

3.4.1 Práce s pacientem 

1. Před samotným měřením musí být pacient správně napolohován. V praxi se využívají 2 

základní polohy měření, a to vleže a vsedě. Nejčastější a mnohdy doporučovanou metodou je poloha 

vleže, viz Obrázek 32. Pacient leží na zádech a hlavu má otočenou do strany a to tak, aby došlo 

k napnutí kývače hlavy, viz Obrázek 34. 

 

 Obrázek 32: Poloha vleže Obrázek 33: Poloha vsedě Obrázek 34: Umístění elektrod 



23 

 

2. Poté je potřebné správně zapojit elektrody pro měření do přípravku ICS Chartr EP 200 dle 

barevného označení viz Obrázek 35. Černý kabel se zemnící elektrodou do konektoru s označením 

GND, modrý nebo červený kabel s referenční elektrodou do konektoru CH 1 REF / CH 2 REF, hnědý 

kabel s elektrodou pro VEMP měření do konektoru R VEMP, zelený kabel s elektrodou pro VEMP 

měření do konektoru L VEMP. Viz Obrázek 36.  

  

Obrázek 35: Barevné značení konektorů Obrázek 36: Označení jednotlivých konektorů 

3. Po napolohování pacienta je nutné najít správná místa pro nalepení elektrod. Zemnící 

elektroda s označením GND se nalepuje na čelo mezi obočí, referenční elektroda s označením  

CH 1 REF / CH 2 REF se umisťuje na horní okraj hrudní kosti a elektrody pro snímání aktivity kývače 

hlavy se přilepují na pravou a levou stranu dle barevného označení L VEMP a R VEMP na jednu  

z hlav kývače hlavy. Místo nalepení těchto elektrod nesmí být v zákrytu s průchodem karotid, jelikož 

by mohlo dojít ke zkreslení měření. Viz Obrázek 15.  

4. Před nalepením elektrod je nezbytné zvolená místa zbavit mastnoty čistícím gelem, který se 

nanese na vatový tampón, viz Obrázek 37 a následně je nutné tyto místa očistit.  

  

Obrázek 37: Čistící gel a vatové tampóny Obrázek 38: Vodivostní gel 

Po nalezení správného měřícího místa a očištění kůže, dochází k nalepení měřících elektrod. Elektrody 

pro testování VEMP se umisťují na kývač hlavy a to tak, aby nedošlo ke zkreslení signálu, viz 

Obrázek 34. Referenční elektroda se nalepuje na horní okraj hrudní kosti a zemnící elektroda na čelo 

mezi obočí. Při manipulaci s elektrodami např. při jejich přelepování, je možné na elektrody dodat 

vodivostní gel pro vytvoření lepšího spojení mezi elektrodou a kůží, viz Obrázek 38. 

3.4.2 Příprava před měřením 

1. Po nalepení měřících elektrod, viz Obrázek 15, dochází ke kontrole impedancí jednotlivých 

elektrod. Impedanční test se spouští v programu ICS Chartr EP v okně CHARTR EP,  

viz Kapitola 2.1.2. Hodnoty impedancí jednotlivých elektrod by měly být v intervalu do 5kΩ a rozdíly 

mezi jednotlivými hodnotami by neměly přesahovat 2kΩ. Viz Obrázek 16. 
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Pokud se vyskytnou problémy s hodnotami jednotlivých impedancí, mělo by dojít k jejich úpravě, a to 

opětovným očištěním místa nalepení elektrody nebo přidáním vodivostního gelu na elektrodu pro 

zlepšení přilnavosti. 

2. Jako další bod po kontrole impedancí následuje nastavení technických parametrů měření.  

a) Nejdříve se nastavuje oblast stimulace, to znamená volba ucha, do kterého budou vysílány zvukové 

impulsy, v tomto případě se bude jednat o tóny. Volí se Left Ear nebo Right Ear Stimulus a VEMP 

Monitor. Následně se volí ucho, do kterého budou přenášeny šumy neboli zvuky o nižších 

intenzitách a charakteru, než do měřeného ucha. Tyto zvuky se volí v rozhraní s názvem Masking.  

b) Poté se nastavuje intenzita stimulace a maskování. Hodnoty stimulace by měly být v intervalu od 

80dB nHL do 90dB nHL a maskování cca 50dB nHL. 

c) Nato se volí Transducer neboli převodník, což je zařízení, které převádí jednu formu energie na 

druhou. Pro tuto metodu se vybírá Insert phone, což jsou zvukovodová sluchátka. Signál jde dutým 

vodičem do zevního zvukovodu, kde je od vnějšího prostředí oddělen pěnovými ucpávkami. Dále 

se volí polarita signálu. Na výběr jsou 3 typy polarit a to rarefakční, kondenzační a střídavá. 

Rarefaction – signál má zápornou amplitudu 

Condensation – signál má kladnou amplitudu 

Alternating – střídá signály kladné i záporné amplitudy, tato polarita se využívá obvykle 

  k potlačení šumu 

Pro tuto metodu měření se využívá polarita rarefakční (rarefaction). 

d) Dále se volí zvukový impuls, který je pouštěn do sluchového aparátu. Pro tuto metodu se volí tón  

o frekvenci 500Hz, obálka Blackman. 

 

 

 

Obrázek 39: Obálka zvukového impulzu  Obrázek 40: Cyklus Pleteau 

Dále se volí cyklus Ramp, který označuje počet kmitů zvukového impulsu a pro měření se volí  

3 cykly. A jako poslední se volí cyklus Pleteau, což udává určitý časový interval, po který trvá 

daný děj. Pro cyklus Pleteau se volí 0. 

e) Důležitou úlohu při nastavování parametrů hrají zesilovače a filtry. Pro zesílení se používá Gain 

v intervalu od 1k do 500k, pro měření bylo využito zesílení o hodnotě 5k. Jako filtry se používají 

dolní propusti Low pass v intervalu od 15Hz do 10kHz, v měření se využívá hodnoty 500Hz. Dále 

hrají významnou roli filtry typu horní propust High pass, které jsou možné nastavit v intervalu od 

0,2Hz do 1kHz, pro měření je využita hodnota 10Hz. 

Kromě zesilovače a filtrů dolní a horní propusti, lze nastavit také síťový filtr Notch, který se 

používá pro potlačení rušivých vlivů. V tomto nastavení, ale nehraje významnou roli, proto jej 

nenastavujeme. 

f) Další skupinu parametrů, kterou nastavujeme je sweep time, sweeps, delay a rate. Sweep time se 

nastavuje z důvodu, aby nedošlo k poškození sluchového orgánu, při delším měření než je nutné. 

Sweeps je množství dat, které jsou během měření přijímány. Čím je hodnota sweeps vyšší, při 

vhodně zvolených parametrech, tím je měření přesnější. Pro přesný začátek měření se nastavuje 

zpoždění Delay a rychlost záznamu regulujeme pomocí hodnoty Rate. 

g) Jako poslední parametr pro měření se nastavuje amplituda křivky. Amplituda při měření byla 

nastavena na hodnotu od 45µV do 90µV. 
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3.4.3 Správné nastavení VEMP testu pro metodu 500Hz Tone Burst 

Stimulus 

 Stimulus: Right Ear, VEMP Monitor: Right Ear 

Intensity 

 Stimulus: 90dB nHL, Masking: Left Ear 50 dB HL 

 Transducer: Insert Phone, Polarity: Rarefaction 

Tone 

 Frequency: 500 Hz, Envelope: Blackman 

 Ramp (cycles): 3, Pleteau (cycles): 0 

Channels 

 Mode: 1. On, 2. On 

Amplifiers 

 Gain: 5k 

Filters 

 High pass: 10Hz, Low pass: 500Hz 

 Notch: off, Artifact: off 

Acquisition 

 Sweep time: 90ms, Sweeps: 500 

 Delay: 0ms, Rate: 9.1/sec 

VEMP monitor 

 Min: 45µV, Max: 90µV 

3.4.4 Nastavení parametrů pro měření: 

 

Obrázek 41: Nastavení parametrů pro měření metodou 500Hz Tone Burst 

3. Jestliže je impedanční test hotový a jsou korektně nastaveny technické parametry pro měřící 

metodu, může dojít ke spuštění testu pomocí tlačítka Start VEMP Monitor. 
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3.4.5 Měření 

V případě, že jsou hodnoty amplitud měřící křivky v intervalu, který byl zvolen v nastavení 

technických parametrů Trial settings a svítí zelená LED dioda na přístroji ISC Chartr EP 200 VEMP 

MONITOR, může dojít ke sběru dat, neboli ke spuštění měření pomocí tlačítka Collect (F12).  

3.4.6 Analýza naměřených dat 

Hledání a nastavování správných technických parametrů pro měření metodou 500Hz Tone Burst 

probíhalo srovnáním dat zjištěných v literatuře a jejich úpravou pro parametry dané laboratoře. Po 

správném nalezení a nastavení parametrů a naměření dat nastává fáze analýzy získaných údajů.  

 

Obrázek 42: Odezva kývače hlavy 

Z obrázku lze vidět, že po spuštění měření došlo k vyslání zvukového impulsu, v tomto případě se 

jednalo o tón, do sluchového aparátu, respektive do vnitřního ucha. Zde došlo k podráždění makuly 

sakula, což vyvolalo akční potenciál, který se přenesl přes sluchový nerv do mozkového kmene. Zde 

bylo podráždění vyhodnoceno a byl vydán impuls do motoneuronů v prodloužené míše, který způsobil 

kontrakci kývače hlavy neboli m. sternocleidomastoideus. Tato kontrakce je vidět na Obrázku 42. 

Vlna odpovědi svalu na zvukový impuls se skládá ze tří částí. Vlna začíná vrcholem P1, což odpovídá 

vzniku kontrakce svalu, pokračuje vrcholem N1 a končí vrcholem P2. Vrchol P2 označuje uvolnění 

stahu svalu. 

V literatuře je možné se setkat s označením P13, v mém případě je to vrchol P1 a zobrazuje vlnovou 

latenci vzniku odezvy kývače hlavy. Vrchol N1 lze najít pod pojmem P23 a i když se v měření 

zobrazuje jako vrchol pozitivní vlny, ve skutečnosti se jedná o vlnu negativní. Záleží na polaritě 

zvukového signálu, jestli začíná pozitivní či negativní vlnou. V praxi je odpověď svalu zachycována 

mezi 10ms až 30ms. 

Při mém nastavení technických parametrů pro měření pomocí testu 500Hz Tone Burst nastala 

odpověď kývače hlavy v čase 16,35ms, což představuje vrchol P1. A potenciál odezvy vrcholu N1 se 

zobrazil v čase 24,60ms. Konec reakce svalu a jeho uvolnění nastalo v čase 35,10ms a v obrázku je 

realizováno pod označením P2.  

Do ucha byl pouštěn zvukový impuls o intenzitě 90dB nHL a do druhého ucha byl pouštěn tzv. 

masking, neboli šum o intenzitě 50dB HL. Zvuk o intenzitě 90dB nHL je hodně hlasitý, proto by se 

vyšetření nemělo provádět opakovaně. Délka trvání měření by neměla přesáhnout cca  

10 – 15 minut. Zpoždění kontrakce svalu či úplné chybění reakce svalu na zvukový impuls, při 

správně nastavených parametrech, poukazuje na podezření z patologického stavu. 
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3.4.7 Analýza naměřených dat dle věků pacientů 

Měření bylo realizováno pro pacienty ze třech věkových kategorií s cílem analyzovat výsledky a 

poukázat na rozdíly mezi jednotlivými odezvami různých věkových skupin obyvatelstva. Z důvodu 

omezené možnosti měření, jelikož je tato metoda testování zatím jen v experimentální fázi, došlo 

k vyšetření pouze těch pacientů, kteří s měřením souhlasili.  

První věkovou skupinu tvoří pacient 1 v kategorii od 30 do 39 roků, druhou tvoří pacient 2 od 40 do 

49 roků a poslední třetí skupinu tvoří pacient 3 ve věku od 50 do 59 roků. Nastavení technických 

parametrů jednotlivých měření bylo stejné, z důvodu, aby nedošlo ke spekulacím a zkreslení 

naměřených dat. Pro měření byla vybrána metoda 500Hz Tone Burst a nastavení technických 

parametrů bylo zvoleno dle správného nastavení, viz Kapitola 2.4.3.  

Naměřené výsledky pro tyto tři věkové kategorie byly srovnány s výsledky z literatury. Pro mé měření 

byla použita intenzita stimulu 90dB nHL a pro měření, se kterým jsou srovnávány mé výsledky  

123dB nHL. 

Tabulka 2: Porovnání naměřených výsledků s výsledky z literatury [8] 

   
Literatura Naměřené hodnoty 

Pacient Pohlaví Věk P13 P23 P13 P23 uvolnění 

Pacient 1  Muž 30-39let 16,42ms 23,33ms 18,90ms 28,05ms 34,80ms 

Pacient 2  Žena 40-49let 15,09ms 22,05ms 16,35ms 24,60ms 35,10ms 

Pacient 3  Muž 50-59let 16,78ms 22,81ms 21,45ms 26,10ms 32,70ms 

 

 

Obrázek 43: Pacient 1 ve věkové kategorii od 30 do 39 let 
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Obrázek 44: Časové rozpětí trvání kontrakce svalu u prvního pacienta 

Z obrázku je patrné, že reakce svalu při stimulaci 90dB nHL trvala 15,90ms. Odpověď kývače hlavy 

na zvukový impuls nastala v čase 18,90ms, což odpovídá časovému intervalu pro začátek kontrakce. 

Vůči literatuře, je odezva při mém nastavení časově posunutá o 2,48ms, ale to pravděpodobně 

způsobuje nižší intenzita stimulace. Uvolnění svalu nastává při 34,80ms. 

 

Obrázek 45: Pacient 2 ve věkové kategorii od 40 do 49 let 
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Obrázek 46:Časové rozpětí trvání kontrakce svalu u druhého pacienta 

Dle literatury je pro tuto věkovou kategorii příznačné, že reakce svalu na zvukový impuls nastává 

v nejkratším čase. Pro mé nastavené hodnoty odezva P1 nastala v čase 16,35ms a druhá vlna 

s označením N1 nastala v čase 24,60ms. Dalším zvláštním úkazem je zde i délka trvání odpovědi, 

jelikož ze všech tří kategorií je nejdelší, a to 18,75ms. 

 

Obrázek 47: Pacient 3 ve věkové kategorii od 50 do 59 let 
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Obrázek 48: Časové rozpětí trvání kontrakce svalu u třetího pacienta 

Poslední měřící skupinu tvoří pacient ve věku od 50 do 59 let. Pro tuto kategorii je typické, že délka 

trvání odezvy svalu na daný zvukový podnět je nejkratší. Trvá pouhých 11,25ms. Další 

charakteristickou vlastností, která popisuje tuto skupinu je, že svalová odpověď nastane nejpozději a to 

až ve 22. ms, přesněji 21,45ms a k uvolnění svalu dojde v čase 32,70ms. 

3.4.7.1 Vyhodnocení 

Při hodnocení a analýze rozkmitu křivky při měření byla nejnižší amplituda svalové činnosti naměřená 

u prvního pacienta z kategorie od 30 do 39 let. Hodnota amplitudy byla nastavena u všech pacientů 

stejně a to v rozmezí od 45µV do 90µV. U prvního pacienta se pohybovala okolo 58µV, což je blíže 

spodní hranici. Z toho je patrné, že pacient při měření měl dobře napnuté krční svaly a že nebyly nijak 

přepnuté. Amplituda křivky u pacienta z druhé kategorie se pohybovala v okolí 71µV, z čehož jde 

usoudit, že krční svaly byly napnuté správně. U posledního pacienta byla amplituda měřící křivky na 

hodnotě 89µV, což značí, že krční svaly byly dostatečně napnuté, ale z příjatých (300) a odmítnutých 

(0) dat, je zřejmé, že svaly nebyly přepnuté, i když hodnota amplitudy byla těsně pod horní hranicí 

zvoleného rozmezí amplitudy. 

Výsledky všech měření byly upraveny a to tak, že měřítko zobrazení svislé osy, což představuje 

amplitudu křivky, bylo 10µV na dílek a měřítko zobrazení vodorovné neboli časové osy bylo 9ms na 

dílek. 

3.4.8 Chyby měření 

Chyby v měření jsou různorodé. Mohou být méně i více závažné, a proto různou mírou ovlivňují 

měření. Mezi méně závažné chyby patří očištění kůže před nalepením měřících elektrod. Kůže musí 

být správně odmastěná,což znamená, že při očíštění by nemělo docházet k podráždění či vydření kůže. 

Další problémy s měřením mohou nastat při vyschnutí elektrod. Vodivostní část elektrody musí 

obsahovat dostatečné množství vodivostního gelu, aby došlo ke správnému kontaktu mezi kůží 

pacienta a elektrodou. 

Závažnější chyby při měřeních mohou nastat např. při poruše na kabelu elektrody, která pak špatně 

nebo vůbec nesnímá svalovou aktivitu nebo při špatném nalepení elektrod na kývač hlavy. 
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Elektroda nesmí být nalepená na kývač hlavy na místo, kde dochází k překrytí svalu a karotidy. Pokud 

dojde k nalepení elektrod na toto místo, dojde ke snímání pouze pohybů karotid a vzniklá odezva 

svalu bude znehodnocená nebo k ní vůbec nedojde.  

Dále nesmí dojít k umístění elektrod na spodní část kývače hlavy ke klíční kosti, jelikož se tam 

vyskytuje podklíčková tepna a došlo by znovu ke snímání pouze pohybů tepny, viz Obrázek 49. 

 
Obrázek 49: Špatně nalepené elektrody – pohyby karotid 

Mezi další zásadní chyby v měření patří špatné nastavení technických parametrů. Při nastavení 

firemních parametrů neboli nastavení dle Default Settings, dojde pouze k záznamu zvukového 

impulsu. K odpovědi kývače hlavy již ale nedojde. Viz Obrázek 50. 

 

Obrázek 50: Záznam při nastavení firemních parametrů 
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3.5 Měřící řetězec 

Měřící řetězec se skládá z předzesilovače ICS Chartr EP 200, ke kterému jsou připojeny, dle 

barevného značení, měřící elektrody, dále sluchátka, do kterých jsou vysílány zvukové impulsy a ICS 

Chartr EP 200 VEMP Monitor, který snímá aktivitu svalu. Dále je předzesilovač ICS Chartr EP 200 

připojený k přístroji ICS Chartr EP 200 od firmy Otometrics, pomocí kterého dochází ke zpracování 

vygenerovaného signálu. Řetězec přístrojů je připojený ke stolnímu počítači, kde dochází v programu 

ICS Chartr EP k vykreslení vzniklých křivek. 

 
Obrázek 51: Schéma zapojení jednotlivých přístrojů [14] 

1. Externí kabel pro spouštění přístroje Chartr EP 200 

2. USB port pro Chartr EP 200 

3. Kabel předzesilovače 

4. Port pro kabel VEMP light 

5. Oddělovací transformátor napájecího kabelu tiskárny 

6. Kabel pro sluchátka zapojených do předzesilovače 

7. Kabel pro DC napájení 

8. DC napájení oddělovacího transformátoru 

9. Kabel oddělovacího transformátoru pro zásuvky 

10. Paralelní port kabelu tiskárny 

11. Kabely elektrod pro zapojení do předzesilovače 

3.5.1 ICS Chartr EP 200 preamplifier 

Tento přístroj slouží jako předzesilovač. Zesiluje snímané signály, které jsou dále zpracovány 

v přístroji ICS Chartr EP 200. Jeho rozměry jsou 3,0cm x 9,9cm x 16,4cm a váží cca 0,27kg. 

K zařízení je možné připojit mnoho dalších měřících či snímacích aparátů viz Obrázek 52, jako např. 

sluchátka, kostní vibrátor, měřící elektrody, ICS Chartr EP 200 VEMP Monitor. 
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Obrázek 52: Zařízení připojené na předzesilovač Obrázek 53: Předzesilovač 

3.5.2 ICS Chartr EP 200 

Zařízení, které se používá pro komplexní měření evokovaných potenciálů. Přístroj nabízí úplnou sadu 

testů pro objektivní diagnostiku rozsáhlého spektra vestibulárních a sluchových poškození. Jedná se o 

systém, který je řízený počítačově a připojení je přes USB port. Jeho výhodou je rychlé a spolehlivé 

spouštění měření a následné zpracování naměřených dat. Rozměry tohoto přístroje jsou 4,9cm x 

34,2cm x 28,7cm a jeho váha je 2,7kg. 

Pomocí tohoto přístroje jsme schopni vyšetřit různé druhy měření a to ABR pro odlišné parametry, 

dále lze prošetřovat ASSR, EcochG, ALR, AMLR a test VEMP. Během VEMP testu dochází ke 

kontrole EMG.  

  

Obrázek 54: Propojení zařízení s počítačem Obrázek 55: ICS Chartr EP 200 

 

Obrázek 56: Popis zadního panelu ICS Chertru EP 200 [14] 

1. VEMP monitor port 

2. Port pro předzesilovač ICS Chartr EP 200 

3. USB port 

4. Port pro PC 

5. USB port 

6. Externí trigger 

7. Pojistka 

8. DC vstup 
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3.5.3 ICS Chartr EP 200 VEMP Monitor 

ICS Chartr EP 200 VEMP MONITOR posuzuje míru svalového napětí kývače hlavy. Pří měření je 

prováděna kontrola EMG a zobrazuje se hladina napjatosti svalů. Při testu pacient leží na zádech a 

hlavu má vytočenou do strany a to tak, aby byly krční svaly co nejlépe napnuty.  

Rozměry přístroje jsou 2,9cm x 6,2cm x 9,5cm a váha je 0,13kg. Zařízení obsahuje celkem  

3 kontrolky, a to červenou, zelenou a modrou. Každá z těchto barev signalizuje určitý stav napjatosti 

kývače hlavy, který je zobrazován hodnotou amplitudy v programu ICS Chartr EP v počítači. 

Maximální a minimální hodnoty amplitudy křivky se nastavují při zadávání technických parametrů pro 

měření a to v jednotkách µV. 

 

Obrázek 57: ICS Chartr EP 200 VEMP Monitor 

LOW (modrá) - EMG úroveň je nižší než minimální hodnota nastavené amplitudy 

GOOD (zelená) - EMG úroveň je mezi minimální a maximální hodnotou amplitudy 

HIGH (červená) - EMG úroveň je vyšší než maximální hodnota nastavené amplitudy 

Modrá barva zobrazuje malou napjatost svalu. Rozsvícení modré LED diody při měření znamená, že 

nedochází k přijetí vyslaných dat. Rozsvícení červené LED diody znamená, že vyslané data sice 

nejsou přijaty, ale zobrazí se v okně pro nepřijatá data, což při analýze hraje důležitou roli. Při 

vysokém počtu nepřijatých dat, můžou být výsledná data zkreslená. Rožnutí zelené kontrolky značí, že 

je krční sval správně napnut a dochází k přijetí vyslaných dat. 

3.5.4 Měřící elektrody 

Elektroda je zařízení, pomocí kterého je navázán kontakt s tělem pacienta a odvádí z něj bioelektrické 

impulsy. Pro měření byly využity diagnostické elektrody z Ag / AgCl. Materiálově jsou tyto elektrody 

obtížně polarizovatelné a mají docela stabilní vlastnosti. Vlastnostmi patří mezi elektrody plovoucí, 

kde kovová část elektrody v kombinaci s vodivou pastou vyrovnává nerovnosti mezi elektrodou a kůží 

pacienta. Tyto elektrody patří do skupiny povrchových elektrod, jelikož jsou v kontaktu s povrchem 

těla. V měření se využívají na jedno použití, pro jedno vyšetření. 

Při znečištění povrchu elektrody či elektrolytu, což může být způsobené nejčastěji biologickým 

materiálem, dochází ke zvýšení rezistance a tedy i impedance při měření na nízkých kmitočtech.  

Pro zlepšení vodivosti se využívá vodivostní gel, který zdokonalí kontakt a přilnavost elektrody ke 

kůži, viz Obrázek 38. 

 
Obrázek 58: Měřící elektrody 
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4 Závěr 
Stálý rozvoj technologií v medicíně nám umožňuje pracovat na novějších a přesnějších přístrojích, 

které nám napomáhají nalézat precizní výsledky a diagnostikovat různě komplikované onemocnění. 

Každý přístroj pracuje přesně pouze při správném nastavení, což představuje korektní nastavení 

parametrů přístroje a správné napolohování či připravení pacienta k měření. 

Na základě oslovení Centra pro poruchy sluchu a rovnováhy jsem zpracoval manuál s technickými 

parametry, podle kterých se budou měřit vestibulární evokované myogenní potenciály na přístroji  

ICS Chartr EP 200. Úkolem bylo najít a správně nastavit parametry pro měření této metody. 

Nastavování technických parametrů jsem realizoval v programu ICS Chartr EP. 

Stanovení vhodných technických parametrů pro měření vestibulárních evokovaných myogenních 

potenciálů pro měřící metodu 500Hz Tone Burst probíhalo srovnáním dat zjištěných v literatuře a 

jejich úpravou pro parametry dané laboratoře. Měření těchto evokovaných potenciálů je v České 

republice prozatím ještě v experimentálním výzkumu, takže probíhalo pouze na pacientech, kteří 

s vyšetřením souhlasili. 

Firma, která vydala tento přístroj, sice stanovila určité technické parametry pro měření, ale jejich 

nastavení závisí na mnoha aspektech, a to především na místnosti, ve které dochází k měření a 

elektrických přístrojů, které jsou v dosahu. Proto při nastavení firemních technických parametrů 

nedošlo k odezvě kývače hlavy na zvukový impulz, který byl při měření vyslán do sluchového ústrojí. 

Mým hlavním úkolem bylo tedy najít a nastavit správné technické parametry pro měření metodou 

500Hz Tone Burst a následně analyzovat vzniklou odezvu m. sternocleidomastoideus neboli kývače 

hlavy na zvukový impulz vyslaný do sluchového aparátu. Hledání a nastavování správných 

technických parametrů pro měření probíhalo srovnáním dat zjištěných v literatuře a jejich úpravou pro 

parametry dané laboratoře. Druhým úkolem bylo stanovit rozmezí odezvy kývače hlavy na zvukový 

impulz při vhodně zvolených parametrech u jednotlivých věkových kategorií a srovnat výsledky 

s literaturou. Zpracování vzniklých signálů z měření probíhalo počítačovou formou. 

Měření bylo realizováno pro pacienty ze třech věkových kategorií a to tak, že první věkovou skupinu 

tvoří pacient 1 v kategorii od 30 do 39 roků, druhou tvoří pacient 2 od 40 do 49 roků a poslední třetí 

skupinu tvoří pacient 3 ve věku od 50 do 59 roků. Nastavení technických parametrů pro jednotlivá 

měření bylo stejné a to proto, aby nedošlo ke spekulacím a zkreslení naměřených dat. Cílem měření 

bylo analyzovat výsledky a poukázat na rozdíly mezi jednotlivými odezvami různých věkových 

skupin obyvatelstva. 

Toto měření bylo pilotní, jelikož bylo provedenou pouze na třech respondentech různého věku a 

pohlaví a ověřilo, že výsledky jsou srovnatelné s literaturou. Pro ověření je ale nutné provést větší 

počet měření s následnou analýzou dat. 
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6 Přílohy 

Příloha č. 1: Laboratorní úloha měření vestibulárních evokovaných 

myogenních potenciálů 

 



 

 

1.1. Cíl úlohy 

 Zapojit měřící řetězec (viz Kapitola 3.5) 

 Pracovat s vyšetřovaným pacientem – správné napolohování, zapojení elektrod 

 Pracovat se speciálním programem – nastavení měření, nastavení technických parametrů 

 Analyzovat výsledná data 

1.2. Zadání 

 Prostudujte bakalářskou práci pro měření vestibulárních evokovaných myogenních potenciálů 

 Sestavte měřící řetězec pro měření vestibulárních evokovaných myogenních potenciálů 

 Nastavte správně parametry pro měření 500Hz Tone Burst pro daného pacienta 

 Naměřte VEMP křivku v závislosti na  nastavených parametrech měření 

1.3. Předpokládané znalosti 

Pro tuto úlohu se vyžaduje nastudování: 

 Bos, P. Laboratorní úloha měření vestibulárních evokovaných myogenních potenciálů.  

 Ostrava: VŠB-TUO. Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2012, 48 s. Vedoucí práce  

 doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc. 

1.4. Použité vybavení 

 Počítač 

 Program ICS Chartr EP 

 Přístroj ICS Chartr EP 200 

 Přístroj ICS Chartr EP 200 preamplifier 

 Přístroj ICS Chartr EP 200 VEMP Monitor 

 Propojovací kabely 

 Elektrody pro měření (4ks) 

 Zvukovodová sluchátka zakončená pěnovými ucpávkami 

 Čistící gel a vatové tampóny sloužící pro očištění kůže 

1.5. Teoretický rozbor 

Evokované potenciály sluchových drah vznikají při dráždění zvukem. Jejich snímání se provádí 

z povrchu hlavy pomocí elektrod. V nedávné době se vyvinula nová metoda pro měření sluchových 

evokovaných potenciálů. Touto metodou lze změřit vestibulární evokované svalové potenciály 

(VEMP). Vestibulární evokované myogení potenciály nám dávají souhrnné stejnostranné odezvy na 

intenzivní zvuk.  

Princip měření spočívá ve vyslání zvukového impulsu do sluchového orgánu a následném podráždění 

makuly sakula ve vnitřním uchu. Podráždění vyvolá akční potenciál, který se přenáší přes sluchový 

nerv do mozkového kmene. V mozkovém kmeni dochází k vyhodnocení podráždění a je vydán impuls 

do motoneuronů v prodloužené míše, který způsobí kontrakci m. sternocleidomastoideus. 

Reakce krčních svalů na zvukový impuls je základním elementem vestibulokolického relfexu, jehož 

účelem je stabilizace hlavy při různých změnách pohybu těla či hlavy. 

Při testování VEMPu se využívá měřícího systému, který se skládá ze dvou aktivních elektrod 

umístěných na střední části kývače hlavy, dále z jedné referenční elektrody umístěné na horní okraj 

kosti hrudní a ze zemnící elektrody umístěné na čele mezi obočími, viz Obrázek 15. Aby bylo měření 

korektní a odezva snímače přesná, je nezbytné, aby byly svaly krku napnuté. Z medicínského hlediska 

se vyšetření VEMP využívá k diferenciální diagnostice poruch vestibulárního aparátu. 



 

 

1.6. Pracovní postup 

1.6.1. Postup k bodu č. 1 zadání 

Prostudujte bakalářskou práci: Laboratorní úloha měření vestibulárních evokovaných myogenních 

potenciálů, viz Kapitola 1.3. Nastudujte měřící metody, zapojení elektrod, umístění jednotlivých 

elektrod na pacienta a technické parametry potřebné k měření. 

1.6.2. Postup k bodu č. 2 zadání 

1. Zapněte přístroj ICS Chartr EP 200 (přední strana přístroje) 

2. Propojte přístroj ICS Chartr EP 200 s počítačem přes port pro PC 

3. Zapojte měřící řetězec do sítě 100 – 240VAC/50 – 60Hz 

4. V PC zapněte program ICS CHARTR EP 

5. Dle postupu pro práci s přístrojem ICS Chartr EP 200 (viz kapitola 3.2) nastavte údaje pro  

 pacienta a zvolte metodu měření. Pro tuto úlohu zvolte metodu 500Hz Tone Burst. 

6. Propojte přístroj ICS Chartr EP 200 s přístrojem ICS Chartr EP 200 preamplifier pomocí  

 kabelu zapojeného do portu pro předzesilovač. (viz kapitola 3.5) 

7. K přístroji ICS Chartr EP 200 preamplifier přes port připojte ICS Chartr EP 200 VEMP  

 Monitor. (viz kapitola 3.5) 

8. K přístroji ICS Chartr EP 200 preamplifier zapojte elektrody do konektorů dle správného  

 barevného označení. (viz kapitola 3.4.1) 

9. Dle obrázku pro umístění elektrod nalepte elektrody na pacienta a zapněte impedanční test,  

 viz Obrázek 15 a 16. Pokud impedance elektrod nejsou v rozsahu dle manuálu, elektrody  

 přelepte a dodejte na ně vodivostní gel. 

1.6.3. Postup k bodu č. 3 zadání 

Nastavte správně parametry pro měření metody 500Hz Tone Burst pro daného pacienta. 

1.6.3.1. Správné nastavení VEMP testu pro metodu 500Hz Tone Burst 

Stimulus 

 Stimulus: Right Ear, VEMP Monitor: Right Ear 

Intensity 

 Stimulus: 90dB nHL, Masking: Left Ear 50 dB HL 

 Transducer: Insert Phone, Polarity: Rarefaction 

Tone 

 Frequency: 500 Hz, Envelope: Blackman 

 Ramp (cycles): 3, Pleteau (cycles): 0 

Channels 

 Mode: 1. On, 2. On 

Amplifiers 

 Gain: 5k 

Filters 

 High pass: 10Hz, Low pass: 500Hz 

 Notch: off, Artifact: off 

Acquisition 

 Sweep time: 90ms, Sweeps: 500 

 Delay: 0ms, Rate: 9.1/sec 

VEMP monitor 

 Min: 45µV, Max: 90µV 



 

 

1.6.4. Postup k bodu č. 4 zadání 

Naměřte křivku vestibulárních evokovaných svalových potenciálů v závislosti na nastavených 

parametrech. Pro spuštění zvoleného testu slouží tlačítko Start VEMP Monitor (F9), pro sběr dat se 

využívá tlačítko Collect (F12) a pro zastavení testu tlačítko Stop VEMP Monitor (F9). 

1.7. Výsledky 

Analyzujte naměřená data. Po ukončení měření by měla naměřená křivka vypadat takto: 

 

Obrázek 59: Výsledná křivka 

Z obrázku lze vidět, že po spuštění měření došlo k vyslání zvukového impulsu, v tomto případě se 

jednalo o tón, do sluchového aparátu, respektive do vnitřního ucha. Poté následovala reakce kývače 

hlavy na tento zvukový impuls. Vlna odpovědi svalu se skládá ze tří částí. Vlna začíná vrcholem P1, 

což odpovídá vzniku kontrakce svalu, pokračuje vrcholem N1 a končí vrcholem P2. Vrchol P2 označuje 

uvolnění stahu svalu. 

V praxi je odpověď svalu zachycována mezi 10ms až 30ms. Pokud se kontrakce svalu na zvukový 

impuls při správně nastavených parametrech zpozdí nebo úplné chybí, vyvozujeme z toho podezření z 

patologického stavu. 

Pokud naměřená křivka neodpovídá výsledné křivce ze zadání a technické parametry jsou nastavené 

dle manuálu a pacient netrpí vážným onemocněním rovnovážného ústrojí, stala se při měření chyba. 

Chyby v měření jsou různorodé. Mezi méně závažné chyby patří špatné očištění kůže před nalepením 

měřících elektrod. Kůže musí být správně odmastěná, aby impedance elektrod byly správné. 

Další problémy s měřením mohou nastat při vyschnutí elektrod. Vodivostní část elektrody musí 

obsahovat dostatečné množství vodivostního gelu, aby došlo ke správnému kontaktu mezi kůží 

pacienta a elektrodou. 

Závažnější chyby při měřeních mohou nastat např. při poruše na kabelu elektrody, která pak špatně 

nebo vůbec nesnímá svalovou aktivitu nebo při špatném nalepení elektrod na kývač hlavy. 

Elektroda nesmí být nalepená na kývač hlavy na místo, kde dochází k překrytí svalu a karotidy a na 

jeho spodní část ke klíční kosti, jelikož se tam vyskytuje podklíčková tepna. Pokud dojde k nalepení 

elektrod na tato místa, dojde ke snímání pouze pohybů karotid či podklíčkových tepen a vzniklá 

odezva svalu bude znehodnocená nebo k ní vůbec nedojde, viz Kapitola 3.4.8. 


