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Abstrakt  

V moderním přístupu k náhradě zraku se uplatňuje především elektrická stimulace 

nervových buněk. Jednotlivé typy protéz jsou rozlišovány právě podle umístění na různých 

částech zrakové dráhy. Můţeme stimulovat přímo oblast mozkové kůry, pak se jedná o korové 

protézy. Při stimulaci zrakového nervu (nervus opticus) hovoříme o protézách optického nervu. 

Je moţné stimulovat i buňky sítnice (sítnicové protézy).   

Některé typy protéz mají spíše vývojový význam na celkový proces výzkumu, některé 

koncepty jsou vyvíjené přímo pro klinickou aplikaci. 

Záměrem této práce je poskytnout náhled na současné a budoucí koncepty sítnicových 

protéz a protéz očního nervu. Tato práce začíná obecnými předpoklady a anatomickým 

minimem, které jsou společnou nutností pro všechny zrakové protézy a pak se soustředí na 

protézy kortikální, sítnicové a protézy optického nervu.  

V závěrečné kapitole jsou nastíněny náhledy na vyvíjené projekty do budoucna. Jedná 

se o vývoj hybridní protézy, která vyuţívá ţivých buněk zakomponovaných do hardwaru 

protézy, nebo protéza která designem a velikostí odpovídá oční bulvě. 
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Abstract 

Considering eye replacement from the point of view of modern technologies the main 

role has the electric stimulation of neurons. Neural prostheses are named accordingly to the 

exact place of stimulation along the visual pathway. We can stimulate neuron of neural cortex 

directly, if so we are talking about cortex prostheses. Devices stimulating optic nerve are optic 

nerve prostheses. For retinal stimulation the devices are called retinal prostheses. 

Some prostheses are important only for their impact on development procedure other 

are developed directly for clinical aplication. 

Goal of this work is to present current and future concepts for retinal and optic nerve 

prostheses. In the beginning there is presented anatomical minimum of the visual pathway and 

general considerations common to all prostheses. Next parts of work are looking closer to the 

cortical, retinal and optic nerve prosthesis. 

Final chapter is devoted to the future concepts of prostheses futuring two concepts, 

where one is the hybrid prosthesis which uses incorporated living neurons inside the hardware 

of prosthesis, using its axons as electrodes and the robotic eye prosthesis, which is a marvel of 

advanced computing technology, integrating all the units (video capture, processing unit, 

amplifiers, stimulating devices) in one piece of hardware with the size and shape of human eye. 
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1 ÚVOD 

Slepota je velmi častým postiţením člověka. Dědičná sítnicová degenerace a s věkem 

spojená makulární degenerace jsou dva příklady k slepotě vedoucích onemocnění sítnice, 

kterým lze pouze několika málo způsoby předcházet, nebo jejich postup zastavit. 

Fotodynamická a konvenční laserová terapie jsou dvě metody, které mohou být effektivní při 

léčení degenerace sítnice. Další alternativu představuje experimentální genová terapie a terapie 

léky (k prevenci rozvoje slepoty). Existuje také omezené mnoţství léčebných zákroků, které 

mohou teoreticky zvrátit ztrátu vidění (např. transplantace sítnice). 

Mnoho výzkumníků současnosti vkládá velké naděje v rozvoj zrakových protéz. Jejich 

úkolem není nic míň, neţ navrácení „pouţitelného“ vidění slepým pacientům.  

Jednou z nejdůleţitějších otázek výzkumu v oblasti těchto protéz je, jestli elektrická 

stimulace malé oblasti nervové tkáně ve zrakových cestách vyvolá vjem světla, který je 

srovnatelný s vjemem způsobeným podráţděním fotoreceptorů zdravé sítnice.  

Část mozkové kůry zodpovědná za zpracování zrakových signálů byla logicky prvním 

cílem bádání. Doktor Foerster (německý neurochirurg) zaznamenal, ţe elektrická stimulace 

zrakového kůry způsobila pokusnému subjektu vjem světelného bodu. Psychofyzické vnímání 

polohy tohoto světelného bodu záleţelo na konkrétním místě stimulace kůry. Tento poznatek 

byl potvrzen dalšími pozdějšími pokusy u jiných části nervové dráhy pro vedení informace ze 

zrakového orgánu (optický nerv, sítnice). 

Odpovědí na první část základní otázky tedy bylo „ano“, můţeme pomocí stimulace 

malého segmentu zrakové nervové tkáně získat vjem světla. Ovšem odpověď na druhou část 

otázky bylo „ne“, takto vyvolaný vjem není totoţný s přirozeným vnímáním světla. Uměle 

vytvořený stimul, který byl subjekty během pokusů vnímán, byl nazván phosphene [fosfén]. 

Pacienti fosfén popisují jako bílý kulatý, nebo oválný bod světla. 

Je tedy moţné pomocí současné stimulace mnoha drobných úseků (pixelů) nervové 

tkáně vytvořit celkový komplexní obraz? Kolik takových pixelů by bylo potřeba? Jaké jsou 

základní parametry elektrické stimulace (amplituda, délka pulsu, tvar atd.) pro tyto pixely? 
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2 ANATATOMIE – STRUKTURA  

Pro celkové pochopení problematiky a následnou realizaci řešení základní otázky 

moţnosti náhrady zrakového orgánu je nutné nejprve shrnout anatomické poznatky týkající se 

oka a zrakových drah nervové soustavy. 

 

ZRAKOVÉ ÚSTROJÍ (Organum Visus) 

Mezi všemi smyslovými ústrojími člověka, je právě zrakové nejvíce ceněno. Principem 

zraku je přeměna elektromagnetického světelného záření (ve vlnových délkách 400nm-760nm) 

fotochemickou cestou na bioelektrické potenciály uvnitř specifických smyslových buněk. 

Párovým uspořádáním je umoţněno panoramatické a stereoskopické vidění. Díky různým 

receptorů je umoţněno vidění skotopické a fotopické. Člověk patří mezi obratlovce 

s nejdokonaleji vyvinutým viděním, dokonalejší mají pouze někteří ptáci. Vlastním orgánem 

zraku je oko (bulbus oculi). Je měkce uloţeno v tukovém vazivu (corpus adiposum orbitae) a 

chráněno kostěnou orbitou. Ochranu oka zepředu zajišťují víčka (palpebrae) a slzný aparát 

(aparatur lacrimalis). Spojení mezi bulbus oculi a palpebrae tvoří spojivka (tunica conjuctiva).  

 

2.1 Anatomie a fyziologie oční koule (Bulbus oculi) 

2.1.1 Obecná morfologie oka 

Tvar oční koule je přibliţně kulovitý. Největší rozměr je předozadní. Nejmenší rozměr 

je vertikální. Pro orientaci na bulbu se pouţívá přední pól (polus anterior), zadní pól (polus 

posterior), poledníky (meridiany), rovník bulvy (aequator). 

Stěna oční koule je tvořena třemi vrstvami, které jsou od povrchu: vazivový obal (tunica 

fibrosa), cévnatý obal (tunica vasculosa), vnitřní obal (tunica interna). Plní funkci ochrannou, 

výţivnou a receptivní. Kaţdá z těchto vrstev je ale v přední části upravena tak, aby umoţnila 

průchod světelným paprskům. Toho je docíleno buď bezbarvostí, průhledností, nebo centrálním 

otvorem. Touto úpravou se kaţdá vrstva rozdělí na přední a zadní část.  

 Zevní vrstva je tvořena vepředu rohovkou (Cornea) a vzadu bělimou(sclera). 

 Střední vrstva je tvořena vepředu řasnatým tělesem(corpus cilliare) a 

duhovkou(iris), vzadu cévnatkou (choroidea) 

 Vnitřní vrstva je pak tvořena vepředu část sítnice tzv. pars ciliaris et iridica 

retinae a vzadu pars optica retinae 

Obsahem oční koule je v zadní části sklivec (corpus vitreum) a v přední části čočka 

(lens), která je uloţená v očních komorách (camera anterior et posteriori bulbi). Uvnitř těchto 

komor je komorový mok (humor aquosus).[1,2,3]] 



3 

 

 

1. – spojnice zornice a bodu sítnice s nejostřejším 

viděním 

2. – optická osa oka 

3. – zrakový nerv 

4. – sítnice 

5. – cévnatka 

6. – bělima 

7. – prostor mezi bělimou a očním vakem 

8. – oční vak 

9. – šlachy okohybných svalů 

10. – řasnaté těleso 

11. – vlákna závěsného aparátu čočky 

12. – čočka 

13. – spojivka 

14. – zornice 

15. – rohovka 

[2] 

  



4 

 

2.1.2 Specifický popis struktur 

Bělima - Sclera z řeckého „skleros“ – pevný, tuhý. Představuje pevný obal oka. Jedná 

se o jednu z nejpevnějších struktur v lidském těle. Základní hmota bělimy (Substancia propria 

sclerae) se skládá z lamelově uspořádaných plochých svazečků zvlněných vazivových fibril 

poloţených ve všech směrech. Největší procento vláken však probíhá ve směru poledníků 

(meridionálně) , nebo ve směru rovníku (equatoriálně). Nejstlustší je sklera při zadním pólu 

(polus posteriori), nejtenčí při zasazení rohovky. Ztenčení se také nachází u šlachových úponů 

okohybných svalů. Skléra je bezcévná. Na povrchu se nachází řídké vazivo, které je díky 

mikroštěrbinek pohyblivě odděleno od dalšího pevného obalu – očního vaku (vagina bulbi). Na 

vnitřním povrchu sousedí skléra s cévnatkou. Přední plochu bělimy kryje spojivkový obal 

(tunica cojuctivae). V bělimě jsou také různé otvory pro prostupy cév a nervů. Směrem k nosu 

od zadního pólu (polus posterior) je mnohonásobně perforovaný okrsek bělimy nazvaný lamina 

fibrosa – zde nevystupují vlákna nervus opticus.  

Největší otvor bělimy je vepředu, kde je zasazena podobně jako hodinové sklíčko 

rohovka. Skléra nemá vlastních cév, ţiviny se k ní dostávají difúzí z okolí.  

 

Rohovka - Cornea tvoří přední 1/6 vazivové vrstvy (tunica fibrosa bulbi). Je zcela bez 

cév a dokonale průhledná. Její volný okraj je zasazen do ţlábku v předním okraji bělimy. 

Vrchol dopředu vyklenuté rohovky odpovídá přednímu pólu (polus anterior bulbi) a má poloměr 

zakřivení větší neţ zadní část oka. Zakřivení ploch není stejné ani v jednotlivých poledníkových 

(meridionálních) rovinách. Tímto faktem dochází ke zkreslení – tzv fyziologickému 

astigmatismu, který kompenzuje zraková část mozkové kůry. Nefyziologický astigmatismus je 

třeba kompenzovat cylindrickými skly brýlí.  

Na povrchu rohovky bychom našli přední epitel rohovky (epithelium anterius corneae), 

coţ je vícevrstevný dlaţdicový epitel, který bez ostrého ohraničení přechází do epitelu spojivky. 

Místu přechodu se říká anulus conjuctivae a odpovídá tzv. mrtvému místu.  

Rohovka je bezcévná, ţiviny se k ní dostávají z okrajové sítě cév a komorové tekutiny. 

 

Cévnatka - Choroidea zastupuje zadní dvě třetiny vazivového obalu oční koule. Je to 

vrstva cévních kliček uloţených ve vazivovém základu, který navíc obsahuje i četné 

pigmentové buňky. Cévnatka je nejtlustší při zadním pólu a směrem dopředu se ztenčuje a 

následně přechází do řasnatého tělesa.   

Cévnatka má dvě hlavní funkce. Vyţivuje tyčinky a čípky sítnice (retiny) a vytváří 

temnou komoru pro světločivný aparát oka. Díky stálému napnutí (tonu) plní i důleţitou funkci 

v zaostření (akomodaci) oka pro vidění na dálku.  
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Řasnaté těleso - Corpus cilliare je spolu se zornicí (iris) přední součástí vazivového 

obalu oční koule (tunica vasculosa bulbi). Tvoří 6 mm široký kruh, jehoţ vnitřní povrch je 

zprohýbán. Uvnitř řasnatého tělesa je kromě bohatých kapilárních sítí i řasnatý sval (musculus 

cilliaris). Je to hladký sval, sloţený z dvou druhů vláken. Fibrae meridionales tvoří zevní vrstu. 

Probíhají ve směru poledníků a upínají se do cévnatky. Vnitřn vrstvu tvoří fibrae circulares. 

Tvoří prstenec vyplňující řasnaté těleso. Funkcí svalu je akomodace pro vidění na blízko. 

Únavou řasnatého svalu (musculus cilliaris) můţe dojít k poruchám ostření (akomodace) oka na 

blízko. Oko se nemůţe unavit pohledem do dálky, protoţe není v činnosti ţádny akomodační 

sval. 

 

Duhovka, Iris je součástí předního oddílu vazivového obalu oční koule (tunica 

vasculosa bulbi) . Tvoří jí frontálně postavená kruhová ploténka, v jejímţ středu je otvor-

panenka-zornička-pupilla.  Duhovka rozděluje přední a zadní komoru oční. Duhovka je 

individuálně různě barevná v závislosti na mnoţství pigmentu. Duhovka obsahuje dva svaly 

sval pro zúţení zornice (musculus sphincter pupillae - napomáhá akomodaci nablízko) a sval 

pro roztaţení zornice (musculus dilatator pupillae). 

 

Sítnice, Retina má v definitivním stavu dvě vrstvy – část pigmentová a část nervová 

(pars pigmentosa a pars nervosa). Část pigmentová představuje zevní vrstvu sítnice. Pigmentový 

obsah jejích buněk světelně izoluje jednotlivé tyčinky a čípky. Nervová část představuje vnitřní 

vrstvu sítnice. Obsahuje jen podpůrné buňky. 

Sítnici je moţné pozorovat u pacientů očním zrcátkem. Jím sledujeme tzv. oční pozadí, 

které má mít sytě červenooranţovou barvu. Na sítnici je patrný bílý disk očního nervu (discus 

nervi optici). Zde vystupuje oční nerv a vstupují arterie pro výţivu. Směrem ke spánku 

(temporálně) od disku očního nervu je ţlutá skvrna (macula). Je to místo s největší koncentrací 

tyčinek a čípků (čípky jsou v převaze). Zde je nejostřejší vidění. Maculární vidění zaujímá úhel 

1-2 stupně. 

 

Čočka, Lens je zavěšena svým závěsným aparátem na řasnaté těleso. Je umístěna za 

duhovkou. Čočka je dobře průhledná a má lehce naţloutlou barvu. Přední strana (facies 

anterior) je zakřivena kulovitě, zadní strana (facies posteriori) parabolicky. Díky pruţnému tahu 

cévnatky se přes corpus cilliare čočka napne a oko ostří do dálky (její dioptrická mohutnost se 

zmenší). Stahem řasnatého svalu ( musculus cilliaris) se dioptrická mohutnost čočky zvětšuje a 

tím se zaostřuje na blízko. Vnitřním propojením jednotlivých sloţek jader nervu pro oční 

pohyby (nervus oculomotrius) je současně s akomodací i zvýšeno i svalové pnutí v přímém 

svalu oka, takţe obě oči současně konvergují. 

 

Sklivec, corpus vitreum sklivec vyplňuje prostor uvniř bulbu. Tedy za čočkou a jejím 

závěsným aparátem. Ze stran naléhá na sítnici. Při poranění oka sklivec i přes jeho 

huspeninovitou konzistenci vyteče.  

 

Oční komory, camerae bulbi jsou uzavřené prostory uvnitř oka. Dvě přední vyplňuje 

komorová tekutina (humor vitreum). Komorová tekutina je sloţena z 98 procent z vody, dále 

obsahuje NaCl, bílkoviny a sacharidy ve stopovém mnoţství. 

Cirkulace komorové tekutiny – komorová tekutina vzniká v řasnatém tělese (corpus 

ciliare). Komorová tekutina prostupuje mezerami v závěsném aparátu čočky do zadní komory 
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oční. Kolem  zorničky pak proudí do přední komory a z ní odtéká do zadní komory oční. Kolem 

zorničky pak proudí do přední komory. Malá část moku se můţe obměňovat přes přední část 

duhovky. 

 

2.1.3 Nervové zásobení oční koule 

Nervy bulbu přivádějí sensitivní a vegetativní vlákna. 

Dlouhé nervy řasnatého tělesa (Nervi ciliares longi)  vedou sensitivní vlákna z bulbu do 

do trojklanného nervu (n. trigeminus). 

Krátké nervy řasnatého tělesa (Nervi ciliares breves) patří systémově do větví řasnatého 

uzlu (ganglion ciliare). Vedou parasympatická vlákna pro svaly řasnatého tělesa (m. ciliaris a m. 

sphincter pupillae), sympatická vlákna pro sval k roztaţení zornice (m. dilatátor pupillae).  

2.1.4 Topografie oblasti orbity 

K přesnějšímu pochopení problematiky zrakových protéz je nutné znát i prostorové 

usporádání jednotlivých. Topografie oční oblasti zahrnuje krajinu víčkovou, vlastní kouli oční a 

obsah očnice. 
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Obr.2 

 Velký šikmý okohybný sval (1) 

 Dlouhé nervy řasnatého tělesa (5) 

 Nervový uzel řasnatého tělesa (6) 

 Okohybný sval (9) 

 Krátké nervy řasnatého tělesa (11) 

 Okohybný sval přímý boční (12) 

[2] 
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2.2 Anatomie zrakového nervu (nervus opticus) 

Zrakový nerv je tvořen eferentními vlákny gangliových buněk sítnice, které jsou třetím 

neuronem zrakové dráhy. (1. neuron – tyčinky a čípky, 2. neuron – ganglion retinae, 3. neuron- 

ganglion opticum). 

Axony gangliových buněk tvoří vnitřní vrstvu sítnice, stratum opticum. Sbíhají se do 

papilla n. optici, procházejí stěnou oční koule, kde získávaji myelinovou pochvu. Zrakový nerv 

vystupuje z oční koule mediálně od jejícho zadního pólu. Ve vrcholu orbity prochází skrze 

optický kanál (canalis opticus). Pravý a levý zrakový nerv se spojují v lebce v místě, které se 

nazývá chiasma opticum. Vlákna obou nervů se zde částečně kříţí a pokračují dále jako pravý a 

levý tractus opticus. 

Nervus opticus je kryt dvěma pochvami, které jsou derivátem mozkových obalů. Na 

povrchu je vnější pochva zrakového nervu (vagina externa nervi optici), která odpovídá dura 

mater. Pod ní je vagina interna nervi optici, která je derivátem arachnoidei a pia mater. Mezi 

oběma obaly je prostor (spatium intervaginale). Asi 1 cm za oční koulí vstupuje do zrakového 

nervu centrální tepna sítnice (arteria centralis retinae). 

Z vývojového hlediska je nervus opticus výchlipkou centrálního nervstva, proto se 

patologické procesy postihující mozek mohou šířit i na zrakový nerv. Při přerušení zrakového 

nervu v úseku před chiasmatem následuje jednostranná slepota (amaurosis).  
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2.3 Anatomie Zrakové dráhy 

 

Schéma zrakové dráhy: 

 1. Neuron – první neuron tvoří specializované buňky – tyčinky a čípky sítnice. 

Jejich dendritická část je změněna v receptor, axonální část je krátká a je u 

čípků rozšířena v noţku (pediculus), u tyčinek v kulovitou sferulu. 

 2. Neuron – tvoří bipolární buňky sítnice, jejichţ celý sítnicový soubor je 

nazýván sítnicový uzlík (ganglion retinae). Dendrity bipolárních buněk 

sítnicového uzlíku se napojují na noţky čípků a sferuly tyčinek. Axony jsou 

v kontaktu s dendrity 3. neuronu. 

 3. Neuron - jsou uzlíkové (gangliové) buňky, jejichţ soubor v sítnici je 

označován jako optický uzlík (ganglion opticum). Dendrity gangliových buňek 

dostávají impulzy z bipolárních buněk sítnice. Axony všech gangliovvých 

buněk opouštějí oční kouli (bulbus oculi) jako zrakový nerv (nervus opticus). 

Axony gangliových buněk probíhají po vnitřním povrchu sítnice a sbíhají se 

v ţlábku zrakového nervu. Oční kouli opouštějí skrze pórovitou vrstvu bělimy. 

 4. Neuron - představují buňky v těle bočního jádra (corpus geniculatum 

laterale), u kterých končí většina axonů 3. neuronu. Tělo bočního jádra má 

zřetelně vrstvenou stavbu ukazující 6 podkovovitě stočených vrstev. 

 5. Neuron - je nitrokorový neuron primární zrakové dráhy (visuální oblast V1). 

Jím začíná pokračující řetězec spojů přes „6.Neuron“ (funkčně se jedná o 

visuální oblasti V2-V5).[1,2,3]] 
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2.4 Funkčně anatomický popis  

2.4.1 tyčinky a čípky  

Jsou v lidském oku v ohromných mnoţstvích. Tyčinek je 100-120 milionů, čípků je 

skoro 7 milionů. Představují receptivní jednotky napojené na 1 milion gangliových buněk. To 

znamená, ţe k jedné gangliové buňce je přivedeno 100 signálů tyčinek nebo 7 signálů čípků. 

Tento poměr ukazuje na ohromnou synthesu zrakových záznamů jiţ na úrovni sítnice. Tento 

poměr však vyjadřuje průměrné hodnoty pro celou sítnici. Například ve ţluté skvrně (macula 

lutea) je poměr uzlíkových buněk a čípků 1:1.  

V této kruhové oblasti o poloměru asi 130 mikrometrů leţí přibliţně 17000 čípků a 

teprve zevně od této hranice nalezneme první tyčinky. Organizují se do věnců a obklopují 

jednotlivé čípky. Největší hustota tyčinek je v sítnicovém krouţku kolem ţluté skvrny ( macula 

lutea) – asi 120 000/mm2. Na periferii sítnice je tyčinek nejméně a čípky zcela chybí.  

Protoţe tyčinky zprostředkovávají vidění černobílé-skotopické, kdeţto čípky barevné-

fotopické, nejsme schopni v periferii zorného pole, kde čípky chybí rozeznávat barvy. I citlivost 

čípků pro vnímání různých barev je různá. Malé zorné pole máme pro ţlutou a modrou, ještě 

menší pro červenou a nejmenší pro zelenou.  

Podstatou převodu optického impulsu v nervový je fotochemická reakce, při které se 

mění potenciál povrchové membrány čípku. Zrakový pigment (rhodopsin nebo iodopsin) se 

účinkem světla rozpadá a tím uvolňuje energii potřebnou pro změnu membránového napětí. Při 

změnách osvětlení mění tedy tyčinky a čípky membránové napětí ve smyslu depolarisace nebo 

hyperpolarizace to znamená vzniká receptorový potenciál. Teprve sumací více receptorových 

potenciálů vzniká u dalších neuronů zrakové dráhy akční potenciál (vzruch).  

 

Elektrochemické děje uvnitř tyčinek a čípků: 

 Ve vnitřním segmentu tyčinek je vytvářen protein Scotopsin, který je transportován do 

zevní části. Zde se spojí s aldehydem vitamínu A, který se zde nachází v neaktivováne formě ve 

tmě. Spojením těchto dvou látek vzniká komplexní sloučenina, kterou nazýváme rhodopsin. 

Rhodopsin je stabilní pouze ve tmě a je ukládán do disků v zevním segmentu tyčinek. Na světle 

se cis-retinal mění na trans-retinal, rhodopsin se rozpadá na své základní sloţky. Rozpadem se 

uzavřou NA+ kanály a buněčná membrána se hyperpolarisuje.  Je-li osvětlení přerušeno a 

nastane opačný děj trans-retinal se mění na cis-retinal. Membrána se depolarisuje. 

 Chemické děje v čípcích jsou analogické. Rozdílný je pouze protein. V čípcích se 

nachází tzv. Iodopsin, který má různou proteinovou skladbu podle typu čípku.  

 Střídání světlých a tmavých obrazů tedy vytváří procesy hyperpolarisace a depolarisace 

na membránách světločivných buněk. Změny napětí membrán jsou přenášeny na sítnicový 

ganglion a na horizontální buňky(interneurony). U ţádné z těchto buněk však ještě nevzniká 

akční potenciál. Ten vzniká aţ u optického ganglionu (viz. Anatomický popis.).[1,2,3]] 
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2.4.2 Receptivní pole buněk  ve zrakové dráze 

Jedná se o pojem který byl zaveden v roce 1952 Kufflerem. Zjišťování receptivních polí 

probíhalo v následujícím experimentu. 

 

Experimentální zjišťování receptivních polí 

Do zkoumaného neuronu je zavedena elektroda, která zaznamenává excitaci 

nebo inhibici zkoumané buňky. Do zorného pole zkoumaného oka narkotizovaného 

zvířete je na černou tabuli promítán světelný signál. Nejčastěji v e formě bodu, krouţku, 

nebo úsečky. Bod je přemisťován tak dlouho, aţ je nalezena poloha, ve které elektroda 

zaznamená změnu elektrické aktivity dané buňky. Postupně je vymezeno celé pole, 

ze kterého lze danou buňku dráţdit. Pomocí tohoto experimentu bylo například 

vypočítáno, ţe jeden úhlový stupeň zorného pole odpovídá na sítnici 0,25 mm. 

Receptivní pole mají kruhovitý tvar. Pro jednotlivé buňky jsou různě velká. Například 

gangliové buňky centrálního disku jsou pole velká jen několik obloukových minut, 

buňky pro periferii mají pole velká 2 – 3 stupně. 

Důleţitým poznatkem je i fakt, ţe je nutné rozlišit dva typy buněk. Jedním 

typem jsou buňky, které se excitují, dopadá-li světlo na centrální část jejich receptivního 

pole. Při dopadu světla na periferii dochází k jejich inhibici. Těmto buňkám říkame typ 

ON. Druhý typ buněk funguje opačně. Dopadá-li světlo na centrální část jejich 

příslušného receptivního pole, dochází k jejich inhibici. Naopak při dopadu na periferii 

dochází k excitaci. Tomuto typu buněk říkáme OFF. Třetím typem jsou buňky  

ON-OFF. U těchto buněk se objeví série potenciálů hned po dopadu světla a pak 

potenciály vymizí. Stejně tak zaznamenáme sérii potenciálů po vymizení světla. 

Všechny tyto poznatky musíme zvaţovat při realizaci zrakových protéz. 

 Receptivní pole korových buněk jsou různá a dráţditelná různými stimuly. 

Rozlišujeme zrakové neurony korové oblasti na jednoduché, komplexní a 

hyperkomplexní. Jednoduché reagují na optimálně na světelnou úsečku orientovanou 

v určitém směru. Komplexní neurony dostávají impulsy skrze jednoduché neurony, 

jejich receptivní pole jsou velká. Individuální buňky reagují na pohyb v určitém směru 

(tzv. směrová selektivita). Hyperkomplexní neurony reagují na pohybující se sloţitější 

stimuly v určitém směru. Obecným znakem pro optimální dráţditelnost je pohyb 

stimulujícího objektu.[1,2,3]] 
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3 Obecné základní parametry pro protézy 

Pro náhradu zrakového orgánu a zrakové funkce je vyvíjeno zařízení, které se nazývá 

zraková protéza. Toto elektrické zařízení se skládá ze záznamového zařízení, vysílače, přijímače 

a stimulačního zařízení. Stimulace je realizována elektrodami. 

Jako první krok k seznámení se s problematikou zrakových protéz je definování 

obecných předpokladů těchto protéz. Mezi tyto patří určit předpoklady, aby protéza byla účinná, 

tedy určit minimální počet nutných elektrod, stanovit parametry stimulačního signálu. 

Dále je třeba definovat vlastnosti samotných elektrod, určit způsob jakým budou protézy 

napájeny a vyšetřit možné komplikace spojené s implantovanými protézami, jako je 

poškození teplem, infekce a zánět. 

 

3.1 Stanovení parametrů pro účinnou stimulaci 

3.1.1 Psychofyzikální experimenty 

Je obecně jasné, ţe pouţijeme-li poze malé mnoţství stimulačních elektrod, nemůţeme 

nikdy dosáhnout kvalitního zpracování obrazu. Při stanovování minimálního počtu nutných 

elektrod pro vytvoření přijatelného rozlišení vnímaného obrazu bylo nutné provést tzv. 

psychofyzikální experimenty. 

První experimenty byly provedeny v roce 1965. Výsledky naznačovaly, ţe při pouţití 

600 pixelů by mělo být moţné číst běţný tištěný text. Pro čtení velkých fontů experimenty 

ukazovali na postačující mnoţství 80-120 pixelů. 

Moderní studie upřesnili toto mnoţství na 625 pixelů. Experimenty, pomocí nichţ bylo 

těchto výsledků dosaţeno, byly prováděny pomocí přenosného simulátoru phosphénů. Toto 

zařízení se skládalo z kamery která byla testovanému normálně vidícímu subjektu připevněna na 

hlavu a monitoru. Monitor byl překryt perforovanou clonou (simualce diskrétního pole 

phosphénů). V tomto pokusu bylo tedy stanoven optimální počet pixelů pro běţnou činnost na 

625. V dalším obdobném experimentu byla měřena rychlost čtení pixelizovaného textu. 

Výsledky tohoto experimentu ukazovaly, ţe pixelová matice 25x25 umoţňuje čtení textu 

rychlostí 170 slov za minutu pro posouvající se text a 100 slov za minutu pro fixovaný text. 

Experiment pro určení potřebného mnoţství elektrod se prováděl podobným zařízením. 

Zdravě vidící pacienti dostali za úkol procházet bludištěm s různými překáţkami. Výsledek 

experimentu ukázal ţe potřebné mnoţství pixelů je opět 625. 

Pro realizaci elektrodového pole pro přímou stimulaci mozkové kůry bylo předloţeno 

několik moţných variant provedení. Za předpokladu, ţe zraková oblast mozkové kůry zaujímá 

plochu přibliţně 9,7 cm
2
, je moţné pomocí moderních technologií teoreticky stimulovat pomocí 

aţ 10 000 elektrod (v případě, ţe budou vyvinuty postupy pro umístění elektrod v korových 

zářezech a na vnitřních stranách týlní části mozkových hemisfér.  

Modifikací původních experimentů se tedy nakonec stanovil počet elektrod na 625, 

v zorném úhlu 10
o
 a minimálně čtyřmi odstíny šedé. 

Nedávno bylo uveřejněno, ţe slepý dobrovolník s dvacet let starým korovým 

implantátem je nyní schopen provádět jednoduché úkony, počítat prsty a číst písmeny ve 

velkých formátech. Implantát tohoto pacienta se skládá z matice elektrod 8x8, přičemţ ne 

všechny jsou aktivní. Tyto schopnosti však získal skrze dlouhodobý trénink. Obdobný poznatek 

byl zjištěn u hluchých pacientů. Díky flexibilitě smyslových drah a smyslových center mozku je 

moţné, ţe se pacient s implantátem po čase adaptuje na stimulaci a dokáţe tak umocnit původní 

potenciál fixního počtu elektrod.[4,5] 
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Přes tyto zajímavé experimenty, cesta k determinování přesného počtu a přesných 

parametrů pro elektrodové pole protézy je stále plná problémů. Některé pramení například 

z toho, ţe protézou generované phosphény mohou být variabilní velikosti, četnosti a průběhu, 

nebo se mohou vzájemně ovlivňovat. Také můţe docházet k neţádoucímu generování více 

phosphénů jednou elektrodou. Většina těchto problémů byla popsána při experimentech 

s protézami pro mozkovou kůru. Tento fakt je ale moţná způsoben tím, ţe většina prováděných 

experimentů, byla právě v této oblasti. Moţné ovšem také můţe být, ţe důvodem je fakt, ţe čím 

výše v hierarchii zrakové dráhy stimulujeme, tím méně předvídatelná je reakce. Opět můţeme 

srovnávat vývoj sluchových protéz. Obecné experimenty měli jen zlomkovou hodnotu pro 

konkrétního pacienta s konkrétním implantátem. Aţ po implantaci zařízení bylo třeba nastavit 

adekvátní subjektivní parametry. Podobný fakt můţeme očekávat i u zrakových protéz. 

 

Tabulka 1  

Eperimentální výsledky zrakových stimulátorů, které byly implantovány lidským subjektům na různá místa zrakové 

dráhy 

Typ stimulace 

Prostorová 

orientace Pacienti Čtení textu 

Lokalizace 

zdroje světla 

Druh 

implantátu Počet elektrod 

Nadsítnicová Ano RP,SMD Ano ne akutní 1 až 25 

Nadsítnicová Ano OS Ne ne akutní 1 

Optický nerv ano RP Ne ne chronický 4 

Podsítnicová nepublikováno RP nepublikováno nepublikováno chronický 3500 

[7] 

 

3.1.2 Elektrická aktivita nervových buněk 

Prahové parametry elektrické stimulace 

Pánové Hodgkin a Huxley prováděli pokusy na axonu chobotnice za účelem popsání 

přesného iontového mechanismu, který se skrývá za vytvářením akčních potenciálů na 

neuronech. Podle Hodgkin-Huxley modelu vznik akčního potenciálu zahrnuje tuto sekvenci 

událostí. Depolarisace membrány způsobí rychlé otevření kanálů pro Na+ ionty, coţ vede 

k vzniku Na+ proudu směrem do buňky (díky koncentračnímu spádu). Tento proud vybíjí 

membránovou kapacitu a tím způsobuje lavinovitě další otevření Na+ kanálů, coţ vede k ještě 

většímu Na+ proudu. Tento proces způsobuje akční potenciál. Míra depolarizace limituje 

průběh akčního potenciálu dvěma způsoby. Postupně dochází k inaktivaci Na+ kanálů a 

s určitým zpoţděním také k otevření K+ kanálů, kterým proudí K+ proud proti proudu Na+ a 

snaţí se repolarisovat membránu.  

 

Další výsledky experimentů Hodgkina a Huxleyho jsou tyto.  

 Základní mechanismy generování akčních potenciálů jsou stejné pro všechny 

neurony.  

 Nervový systém disponuje velkým mnoţstvím typů iontových kanálů. 

 Otevírání těchto kanálů můţe být také ovlivněno vnitrobuněčnými 

koncentracemi iontů. 

 Excitační parametry neuronů se liší především díky rozdílným typům iontových 

kanálů 

 Různá místa neuronů mají různou schopnost excitace (axon vs dendrit) 
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Elektrická stimulace aktivuje napěťově závislé iontové kanály a tím způsobí nervovou 

reakci (obchází chemicky závislé kanály). Jakmile rozdíl membránových potenciálů dosáhne 

určité hodnoty, dojde ke vzniku akčního potenciálu.  

Práh stimulace je minimální hodnota amplitudy elektrického stimulu a jeho trvání 

potřebná k spuštění akčního potenciálu. Je velice důleţité, abychom determinovali potřebné 

parametry stimulu (amplituda, délka pulsu, opakování pulsu, tvar vlny, polaritu).  Zroveň je 

důleţité určit přesné parametry pole elektrod, aby práh stimulace byl co nejniţší. Skrze nízké 

hodnoty pro práh stimulace lze totiţ konstruovat efektivnější typy protéz (miniaturizace atd.). 

Tyto parametry nám určí kolik stimulačních kanálů bude k dispozici, kolik energie bude potřeba 

k napájení atd.  Existuje více faktorů, které mohou ovlivnit účinnost elektrické stimulace. 
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Faktory: 

 Místo stimulace 

o Při stimulaci axonů je třeba vyšší prahová hodnota pulsu, neţ při 

stimulaci dendritů. 

 Vzdálenost 

o Práh stimulace závisí na vzdálenosti elektrod od neuronů. 

 Doba trvání pulsu 

o Delší pulsy nepotřebují tak vysoký práh stimulace 

 Nehomogenní odpor tkáně 

o Je nutné počítat s isotropními elektrickými vlastnostmi tkáně kterou 

daný stimulační puls prochází 

 Opakovaná stimulace 

o Bylo zjištěno, ţe vlastnosti prahu stimulace ovlivňuje i to jak často je 

místo stimulováno. Při opakování stimulace odpovídající 75Hz stoupla 

amplituda o 50%. 

 Polarita elektrické stimulace 

o Neurony mohou být aktivované katodickou prahovou stimulací, 

anodickými pulsy a bifazickou stimulací. Anodická stimulace vyţaduje 

vyšší amplitudy stimulů. 

 Tvar vlny 

o Pouţívají se dva tvary vln - sinus a obdélník. Častější je obdélník. 
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Experimenty na živých subjektech 

Konkrétní hodnoty pro stimulaci byly zjišťovány experimentálně. 

 

 Experiment nadsítnicové stimulace - králík 

o Byl snímán mozek králíka vně přes tvrdou plenu mozkovou. Stanovení 

parametrů bylo dosaţeno opakovanou stimulací při různých 

anatomických polohách králíka za ţiva. 

o Výsledky: 

 Prahová hodnota proudu – 105-720µA 

 Délka pulsu - 100µs 

 Průměr elektrody - 40µm 

 Hustota náboje – 0,8-5,7mC/cm
2
 

 Experiment nadsítnicové stimulace – člověk (RP,VMD) 

o Experimenty byly provedeny na pacientech trpících onemocněním 

Retinis Pigmentosa a věkem způsobenou degenerací ţluté skvrny. 

Stanovení parametrů bylo dosaţeno sledováním stimulací s různými 

frekvencemi. 

o Výsledky: 

 Prahová hodnota proudu – 500µA 

 Délka pulsu – 2ms 

 Hustota náboje – 0,16-70mC/cm
2
 

 Experiment nadsítnicové stimulace – člověk (pacienti podstupující laserovou 

operaci sítnice) 

o Experimenty byly provedeny u pacientů, kteří podstoupili laserovou 

operaci sítnice. Stanovení parametrů bylo dosaţeno sledováním 

stimulací s různými frekvencemi. 

o Výsledky:  

 Prahová hodnota proudu – 100-600 µA 

 Náboj – 0,1-0,6 µC 

 Hustota náboje -  0,8-4,8mC/cm
2
 

 Experiment podsítnicové stimulace – králík 

o Snímáno přímo na kůře mozkové králíka. 

o Výsledky: 

 Plocha elektrod - 0,36cm
2
 

 Hustota náboje – 2,8-100nC/cm
2
 

 Experiment stimulace optického nervu – člověk(RP) 

o Prahové hodnoty byly určeny pomocí metody schodiště 

(psychofyzikální limitní metoda). 

o Výsledky: 

 Prahová hodnota proudu - 30 µA 

 Délka pulsu – 400µs 

 Plocha elektrod – 0,2mm
2
 

 Opakování - 160Hz 

 Hustota náboje - 24µC/cm
2
/puls 
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Experimenty v laboratorních podmínkách 

 

 Nadsítnicová stimulace 

o Výsledky (pro Pt elektrody): 

 Ţába – 2,98µC/cm
2
 

 Králík – 8,92µC/cm
2
 

 Podsítnicová stimulace 

o Výsledky: 

 Sítnice slepice  

 Prahová hodnota proudu - 35µA 

 Délka pulsu – 0,4ms 

 Plocha elektrody 0,01 mm
2
 

 Prahová hodnota náboje – 14nC/puls 

 Hustota náboje 178µC/cm
2
 

[8] 
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Zhodnocení výsledků 

Prahové hodnoty byly v jednotlivých parametrech obecně niţší pro experimenty 

v laboratorních podmínkách. Důvodem je pravděpodobně fakt, ţe v případě psychofyzikálních 

experimentů na ţivých pacientech nedokáţe mozek pacienta rozpoznat úspěšné podráţdění 

pouze jednoho neuronu (ani menšího počtu). Nekonstantní parametry a podmínky prováděných 

experimentů omezují moţnost vyvodit konkrétní závěry co se přesných prahových hodnot týče 

při konstrukci protéz. 
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3.2 Stanovení parametrů pro elektrody 

Účinnost přenosu náboje elektrodami je důleţitý parametr, který dále ovlivní parametry 

celé protézy (velikost potřebného napájení atd.). 

Pro konstrukci elektrod byly testovány různé typy materiálů. Dokonce i materiály jako 

paltina, iridium, rhodium, zlato a paladium mohou za určitých podmínek při elektrostimulaci 

podléhat korozi. Nejpouţívanějším materiálem pro elektrody se stala platina a její slitiny 

s iridiem právě pro své postačující vlastnosti pro přenos elektrického náboje a zároveň velké 

resistenci vůči korozi. Nevyhnutelný rozpad kovu vlivem elektrické stimulace lze omezit 

přidáním specifického proteinu a kontinuální stimulací. 

Novým materiálem jsou oxidy iridia, které spadají do kategorie valenčně proměnných 

oxidů. Pouţívají se ve výzkumu, ale nikoliv komerčně. Tyto oxidy jsou neuvěřitelně resistentní 

vůči korozi. Bylo otestováno, ţe elektrody z oxidů iridia jsou schopné vydrţet aţ 2 biliony 

10mA pulsů bez materiálové degradace. 

Dalším moţným materiálem se zdál být tenký film z nitridu titanu. Tento materál má 

lepší elektrické vlastnosti neţ všechny dříve zmíněné, ale při přímém kontaktu s buňkami sítnice 

se po delší době projevily negativní účinky na ţivotnost těchto buněk. 

 

Při výpočtu potřebných rozměrů elektrod je nutné ohlíţet se na experimenty stanovující 

bezpečnou maximální hustotu přeneseného náboje do tkáně. Z těchto měření vyplývá ţe pro 

platinovým elektrodám odpovídá minimální velikost 0,01mm
2
 a elektrodám z oxidu iridia 

0,001mm
2
. 

Maximální hodnoty hustoty náboje jsou měřeny pro homogenní distribuci náboje mezi 

elektrodou a tkání. To ovšem není tak úplně samozřejmá vlastnost neurálních elektrod. 

V závislosti na tvarech elektrod je pravděpodobné, ţe distribuce náboje nebude homogenní – 

například pro diskové elektrody bylo zjištěno ţe při jejich okrajích vznikají místa s vyšší 

hustotou přeneseného náboje – tzv horká místa. Pokud jsou elektrody zapuštěny alespoň 

minimálně pod povrch tkáně, elektrický náboj je distribuován rovnoměrněji. 

 

Ze shrnutí zmiňovaných poznatků můţeme vyvodit, ţe při snaze o co moţná největší 

počet elektrod o co moţná nejmenších moţných rozměrech jsme limitování potenciálně 

nebezpečnými hustotami náboje ve tkáni při pouţití příliš malých elektrod a pod.. 
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3.3 Zásobování protéz elektrickou energií 

Při vývoji implantabilních zařízení je vţdy podstatnou otázkou jak zásobovat zařízení 

adekvátním mnoţstvím energie. Některá implantabilní zařízení (např.: pro léčbu chronické 

bolesti) jsou závislá na baterii, kterou je nutno periodicky vyměňovat, coţ znamená opakované 

chirurgické zákroky. Vhodnějším způsobem v našem případě je napájet zařízení bezdrátově, 

pomocí například magnetické indukce. Principem je, ţe magnetické pole primární cívky vně 

pacienta indukuje proud v sekundární cívce v napájeném zařízení.  

Napájení pomocí magnetické indukce je řešení při jehoţ konstrukci hrají roli tyto 

parametry: průměr,  počet závitů primární cívky, relativní vzdálenost obou cívek, jejich 

vzájemná poloha a frekvence (typicky více jak 1MHz). Velké rozměry primárních a 

sekundárních cívek nejsou vhodné z estetických a anatomických důvodů. Dále energetický 

přenos je maximální, pokud jsou cívky umístěny koplanárně. Toho je prakticky velmi obtíţné 

konstrukčně dosáhnout. Plochy cívek jsou vţdy alespoň částečně odchýleny. Tedy reálné 

konstrukční řešení nemá ideální parametry a tím je sníţena efektivita jiţ tak neefektivní metody 

přenosu energie. Dosahovaný přenos energie dosahuje v praxi kolem 2%. Přesto zdroj 5mW by 

měl být dostatečně výkonný na to, aby vytvořil induktivní přenos a dodal dostatečnou energii 

pro napájení pole sloţeného ze 100 elektrod. Z teoretických výpočtů vyplívá, ţe je moţné 

přenést aţ 50mW energie pouţitím primární cívky o průměru 9cm a sekundární o 1,5mm. Tyto 

výpočty potvrzují, ţe tato metoda je realizovatelná v konstrukci zrakových protéz. 

Dalším způsobem jak zásobovat protézu elektrickou energií je vyuţití transparentnosti 

vnější optické cesty. Principem je, ţe vnější část zařízení by obsahovala infračervený laserový 

zářič, který by procházel zornicí do oka a byl zamířen přímo na fotodiody, které by excitoval. 

Přenos energie této metody je efektivnější neţ pouţití magnetické indukce, ale přináší sebou i 

zdravotní riziko.  Vlivem očních pohybů můţe dojít k odchýlení zacílení laseru a tím k dopadu 

laserového paprsku přímo na buňky sítnice. Laserový paprsek má velmi neblahý vliv na tyto 

buňky a docházelo by k jejich poškození aţ odumření. 

Konstrukční typ protézy zvaný ASR (artificial silicon retina) – umělá silikonová sítnice 

vyuţívá ke svému napájení pouze světlo o vlnových délkách v rozmezí 500-1100nm. Skládá se 

z přibliţně 3500 solárních článků nazývaných mikrofotodiody a ke kaţdé z nich je připojena 

jedna stimulační elektroda. Toto zařízení je navrţeno tak, aby přeměňovalo světlo z vnějšího 

prostředí na elektrické impulsy, které stimulují zbylé funkční buňky sítnice u pacientů 

s onemocněním AMD a RP. Po implpantování pomocí chirurgického zákroku pod sítnici je tato 

protéza konstruována tak, aby imitovala produkci signálů fotoreceptivní vrstvy sítnice. 

Na podobném principu funguje i další typ protézy nazvaný MPDA. Tento design 

protézy ale vyuţívá k napájení kombinace běţného viditelného světla a světla z tzv. NIR 

spektra. Jedná se o světlo blíţící se infračervenému. Toto světlo je tolerováno buňkami sítnice 

aţ do intenzit okolo 2000W/m
2
. Toto je klíčem k zvýšení energie dodávané MPDA typu 

protézy, díky permanentnímu zdroji NIR světla, který je moţné realizovat pouţitím 

standardních světlo emitujících diod.[7] 
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4 Nebezpečí pro zdraví při stimulaci 

Biokompatibilita implantovaného zařízení s v hostitelské tkáni je nejdůleţitější otazkou 

v problematice zrakových protéz a obecně protéz vůbec. Nervová tkáň můţe být poškozena 

elektrickým proudem, který jí prochází. Můţe dojít k infekci a zánětu a to jak k akutním 

formám tak chronickým, které mohou být způsobeny imunologickými reakcemi organismu, 

nebo hypersensitivními reakcemi na kovy a polymery pouţité v protézách. Reakce tkáně lze 

rozdělit na prudké (sterilní absces), střední (capsula fibrózní tkáně bez přítomnosti mrtvých 

buněk), mírné (rozvolnění vazivové tkáně). Dalším nebezpečím je teplo produkované protézou. 

 

4.1 Poškození způsobené elektrickým proudem 

Pokud pouţíváme elektrickou stimulaci, je třeba stanovit limitní parametry proudu, aby 

nedocházelo k poškození. 

Uţ z prvních studií vyplývá, ţe jakákoli hodnota stejnosměrného proudu zdroje při 

chronické stimulaci, můţe po čase vést k nenávratným změnám a poškozením. Relativní 

bezpečnost bifázických signálů oproti monofázickým jiţ byla zmíněna dříve. Bifázický 

proudový signál je takový signál, skládající se z impulsů stejně velkých ale se střídající se 

polaritou. Tento signál nemá ţádnou stejnosměrnou sloţku. Monofázický signál je tedy  

nepřijatelný, protoţe obsahuje stejnosměrnou sloţku, která po čase způsobí nevratné faradaické 

procesy vlivem cestujících iontů. Tyto procesy zahrnují přenos elektronů přes rozhraní 

elektroda/tkáň a oxidačně redukční reakce látek. Je nutné zajistit chemickou reversibilitu jak 

látek obsaţených ve tkáni tak materiálů samotných elektrod aby nedošlo k jejich poškození. 

Právě puls opačné polarity způsobí zpětné reakce na elektrodě a v okolí. Chemická reversibilita 

je studována v laboratořích simulacemi cyklických stimulací. Konkrétně ke sledování 

korozivních změn na elektrodě se vyuţívá elektronová mikroskopie. 

Jiţ dříve v této práci bylo nastíněno, ţe na poškození způsobené elektrickým proudem 

má vliv amplituda pulsů a frekvence jejich opakování. Mnohem podstatnějším faktorem ale je 

hustota distribuovaného náboje a celkové mnoţství náboje, který je do tkáně přenesen během 

jednoho pulsu. Přenesený náboj během jednoho pulsu definujeme jako integrál proudu 

stimulujícího signálu za polovinu cyklu (jedna fáze). Hustota distribuovaného náboje je dána 

podílem Přeneseného náboje během jednoho cyklu a plochy stimulační elektrody. 
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𝑄𝑝 =  𝐼(𝑡)𝑑𝑡

𝑓á𝑧𝑒

0

                                                                                                                   (1) 

 

 

𝜌𝑞 =
𝑄𝑝
𝑆𝑒𝑙

                                                                                                                                  (2) 

Qp............Přenesený náboj během jednoho pulsu 

I................Proud stimulačního signálu 

t................Čas 

 𝜌𝑞 ............Hustota distribuovaného náboje 

Sel.............plocha elektrody 

 

Z těchto definic vyplývá, ţe pokud by byla stimulační elektroda velmi malá, mohla by 

hustota náboje ve tkáni i při nízkých hodnotách proudu dosáhnout velmi vysokých hodnot. 

Jelikoţ právě hustota náboje způsobuje poškození tkáně a elektrody, existují teoreticky vţdy 

minimální pouţitelné rozměry pro konstrukční provedení elektrod. Nelze ani ignorovat hodnotu 

přeneseného náboje, i pokud je hustota náboje ve tkáni v rámci limit. Při pouţití Pt elektrod je 

maximální hustota náboje 100µC/cm
2
. 

 

4.2 Infekce a zánět 

Přestoţe centrální nervový systém je z imunologického hlediska velmi dobře chráněn, 

probíhá zánětlivá reakce ve všech fázích stejně, jako kdekoli jinde v těle (jakmile se zánětlivý 

projev objeví). Zánětlivou reakci můţe vyvolat jiţ pouhá chirurgická manipulace s implantátem, 

infekce, nebo únik toxických látek z konstrukce implantátu. Zánětlivá reakce je charakteristická 

vyplavením neutrofilních buněk z kapilár do místa zánětu. Přicestují se makrofágy, které 

pohltí(fagocytují) poškozené buňky. Bakteriální infekce (objeví-li se) se objevuje většinou se 

zpoţděním a indikuje na neschopnost těla správně se vypořádat s infekcemi obecně 

(imunologický problém). Původ těchto bakterií bývají nejčastěji bakteriální infekce jinde v těle, 

nebo bakterie ţijící na povrchu kůţe. Kontaminace z povrchu protézy je méně častá, díky přísné 

sterilizaci. 
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4.3 Poškození teplem 

Některé části neurálních protéz mohou způsobit poškození teplem. Bylo provedeno 

mnoho studií, zabývajících se poškozením tkáně vlivem nadměrného tepla. Jednotlivé studie se 

zabývaly například vlivem působícího mikrovlnného záření, popřípadě jiných 

elektromagnetických polí.  Schopnost sítnice absorbovat, rozptylovat a tolerovat teplo 

vyzařované implantátem byla studována experimentálně. Výsledky těchto experimentů ukázaly, 

ţe sítnice dokáţe absorbovat při přímém kontaktu se zdrojem maximálně 50mW tepelné energie 

na ploše 1,4mm
2
 a to v čase ne delším neţ 1s, ačkoli při pouţití stejného zařízení vyzařující 

teplo o energii 500mW, které bylo umístěno volně ve sklivci po dobu dvou hodin, nezpůsobilo 

ţádné histologické poškození. Tyto studie vedly k závěru, ţe umístění elektronických části 

stimulačního implantátu, které mohou potenciálně vyzařovat do okolí, do přímého kontaktu se 

sítnicí (ať jiţ podsítnicově, nebo nadsítnicově) představuje vysoké nebezpečí z hlediska 

moţného způsobení poškození teplem. Proto komponenty implantátu vyzařující teplo by měly 

být umístěny co nejdále od sítnice. 

 

4.4 Utěsnění ochraných obalů protéz 

Všechny typy návrhů pro zrakové protézy se skládají z mnoha různých elektronických 

komponent. Jednotlivé elementy jako přijímače dat, stimulační procesory, přijímače energie 

musí být hermeticky odděleny od působení tělních tekutin. Výdrţ takovéhoto uzavření musí být 

dlouhodobá (desítky let). Konstrukci komplikuje poţadavek pro vyvedení výstupů 

z přijímacího/řídícího centra a propojení s jednotlivými stimulačními jednotkami (elektrodami) 

na sítnici. Tyto vývody jsou nejslabšími místy v hermetickém uzavření. Vývoj 

kardiostimulátorů vedl k vytvoření vysoce spolehlivého zapouzdření ve formě titanového 

pouzdra. Vyvíjené jsou i mikropouzdra pro elektrody také z titanu.  

Jinou slibnou metodou vytváření hermeticky uzavřených pouzder je elektrostatické 

spojení silikonu a skla. Pomocí silného elektrického pole na přechodu sklo-silikon dojde 

k velmi silnému a nevratnému propojení obou materiálů. Právě pouţití silikonu umoţňuje 

konstrukci hermeticky utěsněných vývodů 

Existují i další metody vytvoření hermeticky utěsněných pouzder o velmi malých 

rozměrech. Celkově lze tedy říci, ţe otázka zapouzdření je velice důleţitá pro konečnou 

realizaci jakýchkoli typů implantovaných protéz pro sítnicovou stimulaci. Poţadavkem je aby 

pouzdro mělo velké mnoţství vývodů mikroskopických rozměrů. 
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5 Protézy mozkové kůry 

5.1 Plošné korové protézy 

V jedné z prvních studií ohledně zrakových protéz figurují tři pacienti postiţeni a 

slepotou. Dva z nich byli schopni lokalizovat zdroj světla pomocí zařízení zvaného fotobuňka 

(photocell). Výstup fotobuňky představovaly kabely zavedené skrze lebku a napojené na 

zrakovou oblast mozkové kůry, kterou stimulovaly na základě informací z fotobuňky. V jiném 

experimentu byly signálové kabely vedoucí k elektrodám na zrakové oblasti mozkové kůry 

propojeny s radio-přijímačem, který byl přišroubován zevně na lebku. Pro přenos signálu za 

pomocí radiových vln byla nad přijímač umístěna oscilační cívka. Pomocí tohoto zařízení 

dokázali pacienti rozeznat větší počet fosfénů rozmístěných různě ve zrakovém poli, coţ 

dokazovalo, ţe mnoho elektrod bylo funkčních. Tyto experimenty jasně ukázali, ţe koncept 

chronicky stimulujícího zařízení je moţný.  

Experimenty pokračovaly a Dobell a jeho kolegové implantovali 64 kanálová pole 

diskových elektrod z platiny. Tyto elektrody přijímaly signály z kamery vybavené 

fototranzistory v poli 100x100. Pouze 6 elektrod prokazovalo efektivní stimulaci zrakového 

vjemu. Tento experiment ukázal, ţe intenzita fosfénů je logaritmickou funkcí amplitudy proudu 

stimulujícího signálu.[8] 
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Obr.3. První chronicky stimulující korová protéza před implantováním. Horní šipka 

ukazuje na radiopřijímač. Dolní šipka ukazuje na pole elektrod.   

[8] 
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5.2 Nitrokorové stimulační elektrody 

Menší elektrody mají větší impedanci, ale vyţadují menší stimulační proud pro 

stimulaci přesněji lokalizovaného úseku nervové tkáně. Přesněji lokalizovaná stimulace 

redukuje interakci mezi fosfény, indukci více fosfénů jednou elektrodou apod. 

Přišla tedy myšlenka pro vývoj nitrokorových protéz. Experimentálně byly 

intrakortikální mikroelektrody zkoumány na pacientech podstupujících craniotomii při lokální 

anestezii pro odstranění epileptických plátů. Při těchto operacích byly pacientům aplikovány 

mikroelektrody o průměru 37,5 µm do okcipitálního laloku mozkové kůry. Stimulace byla 

prováděna jak povrchově tak za vyuţití implantovaných mikroelektrod. Obě metody indukovaly 

fosfény, ale při pouţití intrakortikální mikroelektrodové stimulace byly potřebné amplitudy 

stimulačního proudu 10x aţ 100 niţší. 

Dalším experimentem bylo aplikování systému 38 mikroelektrod do plochy 

40,8x19,2mm ve zrakové kůře u 42 let starého pacienta trpícího slepotou jiţ 22 let. Elektrody 

byly implantovány po dobu 4 měsíců a výsledky ukázaly, ţe ačkoli trpěl pacient slepotou po 

dlouhou dobu, byl schopen rozeznávat objevující se fosfény na pravidelných a předvídatelných 

místech v závislosti na stimulaci. Mikroelektrody měly přibliţně 500µm rozestupy a kaţdá byla 

schopná indukovat vznik fosfénu. Při stimulaci proudem který se blíţil prahovému minimu byly 

vznikající fosfény barevné.  

Niţší potřebné stimulační proudy, redukce interakce mezi fosfény, předvídatelněji 

vznikající fosfény a další výhody které v sobě přinesl koncept mikroelektrodové intrakortikální 

stimulace vedl k tomu, ţe současné vědecké skupiny upustily od vývoje plošných povrchových 

korových stimulačních elektrod a zaměřili se právě na vývoj nitrokorové mikroeletrodové 

stimulace. Jeden z vědeckých týmů se zaměřil na vývoj silikon prostupujícího elektrodového 

pole pro nitrokortikální stimulaci. Špičky pouţitých 1-1,5 mm dlouhých elektrod v této protéze 

jsou potaţeny platinou. Elektrodové pole má vzhled připomínající hřebíkovou postel. Celkově 

je pouţito 100 elektrod. Průměr těchto elektrod je 80-100 µm u základny a 2-3 µm u špičky. 

Reakce tkáně na implantované zařízení se lišila u jednotlivých pacientů. Někteří nevykazovali 

vůbec ţádnou reakci, nebo vznik jemné tenké kapsuly kolem kaţdé elektrody. U jiných se ale 

projevily závaţnější reakce aţ k projevům meningitídy a krvácení. Vhodným místem pro fixaci 

elektrodového pole je přímo samotný kortex a ne vnitřní stěna lebky, kvůli vzájemnému 

neustálému pohybu lebečních ploch a mozku. 

Samotná implantace elektrod je prováděna buďto manuálně po jednotlivých 

elektrodách, nebo po skupinách o dvou aţ třech elektrodách, nebo pneumatickým zařízením, 

které napojí aţ 100 elektrod během 200 ms.  

Další technologie mikroelektrodové stimulace vyuţívá výrobu mikrosilikonových 

výstupů pro výrobu kortikálních protéz. Výroba mikrokospických silikonových signálových 

vývodů začala jiţ v roce 1970 a od té doby jsme schopni vyrábět silikonové výstupy o stále 

menších rozměrech (standardem je dnes průměr o velikosti 2µm). Tyto pokroky ve výrobě byly 

podpořeny vývojem mikroelektroniky a počítačové techniky. Dnes je moţné bez problémů 

integrovat mikroelektroniku a elektrody do jednoho zařízení. Důvodem pouţití čipové 

technologie v takovémto zařízení je zejména potřeba minimalizovat počet vnějších výstupů 

mezi místem umístění elektrody a vnějším světem. Záznamové/stimulační části zařízení jsou 

umístěny na silikonový substrát.  

U jednotlivých typů intrakortikálních mikroelektrod byla prověřena jejich 

biokompatibilita. První experimenty ukázaly, ţe všechny implantáty, implantované po dobu 
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delší neţ 6 týdnů, byly potaţeny fibrózní membránou. Tato membrána nemá prakticky ţádný 

vliv na stimulační parametry protézy. Pouze u jednoho pacienta bylo nutné protézu odstranit 

dříve neţ za 6 týdnů, z důvodu infekce. 

Pouţití mikroelektrodové intrakortikální stimulace sebou přináší výhody i nevýhody. 

Mezi výhody jednoznačně patří fakt, ţe samotné zařízení protézy bude chráněno lebkou před 

poškozením a vnějšími vlivy a tento typ stimulace v podstatě nahradí funkci všech poškozených 

neuronů na zrakové dráze před vstupem do zrakové kůry. Tedy jinak řečeno, zraková dráha 

můţe být v celém rozsahu kromě zrakové oblasti mozkové kůry nefunkční a protéza bude přesto 

plnit svou funkci. Tento typ protézy má tedy teoreticky potenciál pomoci v náhradě zraku u 

největšího počtu pacientů. Nevýhodou je, ţe systém korové oblasti je mnohem sloţitější 

v uspořádání, neţ například sítnice. Navíc dvě vedle sebe umístěné oblasti zrakové kůry nemusí 

vůbec odpovídat dvěma sousedícím místům ve zrakovém poli. Kromě toho kaţdé drobné pole 

zrakové oblasti mozkové kůry je vysoce specializováno pro parametry barvy, očních pohybů, 

polohy atd. Proto je prakticky nemoţné dostat kvalitní obraz pouze při stimulaci pouţitím např. 

100 elektrod. V neposlední řadě samotný proces implantace je komplikovaný a chirurgické 

komplikace mohou vést k váţným zdravotním problémům (i k smrti) jinak fyzicky zdravých 

pacientů.[10] 
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6 Sítnicové protézy 

„Retinal prostheses represent the best near-term hope for individuals with incurable, 

blinding diseases of the outer retina. On the basis of the electrical activation of nerves, 

prototype retinal prostheses have been tested in blind humans and have demonstrated the 

capability to elicit the sensation of light and to give test subjects the ability to detect motion.“ 

[10] 

 

Na počátku sedmdesátých let vešel v obecnou známost fakt, ţe někteří slepí pacienti 

mohou vnímat fosfény i při pouţití stimulačních elektrod ve formě kontaktních čoček. Pokud 

byly tyto fosfény zjištěny, indikovaly existenci alespoň nějakých zbylých funkčních buněk 

sítnice. Tento fenomén není ojedinělý, protoţe ve většině případů slepoty se jedná o degeneraci 

a odumírání fotoreceptivní vrstvy (tyčinek a čípků) a ostatní neurony pro přenos informace 

zůstávají nepoškozeny. Tak se zrodil koncept stimulace těchto zbylých funkčních buněk. Jak jiţ 

bylo zmíněno v předchozích kapitolách, nejčastějšími onemocněními, kdy je postiţena pouze 

fotoreceptivní vrstva, jsou RP a AMD. 

V průměru je RP onemocněním postiţen 1 na 3500 novorozenců a celosvětově tímto 

onemocněním trpí přibliţně 1,5 milionu lidí.  

AMD je hlavní příčinou ztráty vidění u dospělých starších 65 let. 

 

Posmrtná analýza sítnic pacientů, kteří za ţivota trpěli RP ukázala, ţe v naprosté většině 

vymizely buňky fotoreceptivní vrstvy (pouze 4,9% normálního mnoţství). Naopak bipolární 

buňky se udrţely v průměru na 78,4 % a gangliové buňky na 29,7 %. Stejných výsledků bylo 

dosaţeno i u AMD pacientů a tato zjištění vedla k závěru, ţe stimulace přeţivších buněk je 

moţná. 

Určit konkrétní typ sítnicových buněk, který by měl být objektem stimulace není 

triviální úkol. V sítnici se nachází několik typů neuronů (fotoreceptory, bipolární buňky, 

horizontální buňky - viz anatomický úvod), které při excitaci negenerují klasický akční 

potenciál, ale pouze gradující potenciál a průběh tohoto potenciálu je velmi obtíţné 

dokumentovat. 

Sítnicové protézy se přístupem k řešení dělí na dva základní druhy. Jsou to podsítnicové 

(subretinální) a nadsítnicové (epiretinální). U nadsítnicových protéz je protéza umístěna do oční 

komory a dotýká se vnitřního povrchu sítnice. Tedy při elektrostimulaci se setkává stimulační 

signál nejprve s vnitřní vrstvou sítnice. V případě podsítnicových protéz se vyuţívá prostoru 

mezi fotoreceptivní vrstvou sítnice a pigmentového epitelu. Protéza je umístěna do tohoto 

prostoru a stimulační signál se tedy v tomto případě setkává nejprve se zevní vrstvou sítnice. [6] 
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Obr. 4. – Schématické vyobrazení obou druhů protéz. Podsítnicová-subretinální (vlevo) 

a nadsítnicová-epiretinální (vpravo). Pro orientaci jsou na obrázku zakresleny šipky 

znázorňující dopadající světlo. Tedy čočka a zornice jsou umístěny směrem vpravo.[8] 
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Při sítnicové stimulaci se setkáváme opět s výhodami i nevýhodami. Mezi výhody patří 

moţnost vyuţít fyziologickou optiku pacienta organizaci sítnice. Dále vyuţití přirozeného 

procesu zpracování zrakové informace v primární zrakové dráze (viz anatomický úvod). Sklivec 

lze vyuţít jako chlazení některých tepelně aktivních částí protézy. Při tomto typu protéz je také 

předpokládána mnohem niţší operační úmrtnost a výskyt komplikací při implantaci. 

Nevýhody sítnicové stimulace jsou tyto. Axony nervových buněk jdoucí do optického 

nervu jsou ve velmi těsné blízkosti a můţe docházet k neţádoucí vícečetné stimulaci. Problémy 

při dlouhodobé implantaci protézy k povrchu sítnice. Toto je hlavním problémem 

nadsítnicových protéz. Naopak u podsítnicových protéz je protéza přidrţována fyziologickým 

tlakem působících okolních vrstev.  Bipolární a gangliové buňky navíc kódují informace o 

parametrech dopadajícího světla (barva, intensita atd.) a otázkou je jaká informace vznikne při 

mnohočetné aktivaci těchto buněk. A nakonec fakt ţe tento typ protéz můţe pomoct pouze 

pacientům s postiţenou fotoreceptivní vrstvou. 

 

6.1 Nadsítnicové protézy 

Pokroky v chirurgii oka umoţnili vznik konceptů pro nadsítnicové implantabilní 

protézy. Proběhly akutní testy na primátech implantováním protéz na dobu 6-8 hodin. 

Funkčnost protéz byla ověřována pomocí EER. 

Obdobné testy proběhly u slepých pacientů s dobou implantace přibliţně 1 hodina. Tito 

pacienti kromě chirurgického zákroku museli podstoupit skreeningový test, který vyhodnotil 

funkčnost vnitřních vrstev sítnice. Při těchto testech byly testovány různé druhy stimulačních 

elektrod a pacienti popisovali vznikající světelné vjemy. Čtyři z pěti pacientů dokázali korektně 

popsat prostorové a časové parametry stimulů. 

Bylo otestováno devět dalších pacientů. Tři z nich podstoupily testy s implantaci 

elektrodového pole 3x7 elektrod, ostatní byli testováni pouze diagnosticky upravenými 

jednoduchými svazky elektrod připojenými k chirurgickému nástroji. Testy ukázaly, ţe 

minimální práh hodnoty amplitud stimulačního proudu je závislý na umístění elektrod, tedy pro 

vyvolání vjemu oblasti ţluté skvrny je třeba menší amplitudy proudu. Tyto zjištění jsou 

důleţitá, protoţe čím niţší je nutný proud k stimulaci, o to mohou být rozměry pouţitých 

elektrod menší a tím lze dosáhnout větší rozlišovací schopnosti. 

Asi nejdůleţitějším výsledkem těchto studií byl fakt, ţe pacienti byli schopni rozeznat 

základní obrysy předmětů a dokonce i rozeznávat komplikovanější tvary jako tvary písmen. 

Zrakové vjemy vymizely po ukončení stimulace a při určitých frekvencích stimulace docházelo 

k barevným vjemům. 

Jak jiţ bylo zmíněno, epiretinální protézy budou vystaveny působení vlivem pohybů 

očí, proto musí být k sítnici fixovány. K vyřešení tohoto problému proběhly studie zkoumající 

moţnost vyuţití bioadhesiv, sítnicových „připínáčků“ a magnetů. V jedné studii vydrţely 

sítnicové „připínáčky“ s elektrodovým polem pevně fixované na sítnici po dobu jednoho roku, 

bez jakýchkoli váţných vedlejších efektů. Stejné výsledky ukázaly testy u králíků. 

Jednou z dalších nevýhod nadsítnicových protéz je jejich relativní vzdálenost od 

cílových buněk. Tloušťka nervové tkáně a gangliových vrstev je přibliţně 20-200 µm a 20-

40µm a při pouţití elektrody o průměru 400 µm dochází k navýšení potřebné intenzity 

prahového signálu o 3dB kaţdých 250 µm. problém představuje i maximální přípustná hustota 

náboje. Mnoho platinových elektrod, kterých bylo pouţito, dosahovalo hustot náboje 

přesahujících přípustné limity. Řešením by bylo pouţití větších elektrod, ale tím by došlo ke 
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sníţení rozlišovací schopnosti, nebo přiblíţení elektrod k cílovým buňkám, tedy penetrováním 

do sítnice. 

Tedy co se otázky výběru cílových buněk týče, při stimulaci bipolárních buněk by bylo 

třeba vyšších prahových hodnot proudu, ale proces zpracování signálů z vnějšího světa a jeho 

„překlad“ do stimulací by byl jednodušší, protoţe rozmístění bipolárních buněk odpovídá 

prostorovému vjemu dopadajícího světla.  

K stimulaci gangliových buněk, které jsou blíţe k protéze, by bylo za potřebí menších 

proudů (tedy by bylo moţné dosáhnout vyšší rozlišovací schopnosti) ale bylo by třeba značně 

sloţitého procesních výpočtů, protoţe rozmístění gangliových buněk prostorovému vjemu světla 

neodpovídá. 

Dále z testů vyplynulo, ţe pouţitím vyšších proudů dochází k stimulaci přímo RGC 

buněk. Zatímco niţší proudy stimulují fotoreceptory a bipolární buňky. Dalším zjištěním bylo, 

ţe na délky pulsu menší neţ 0,5ms jsou citlivé RGC a na délky pulsu větší neţ 0,5ms jsou 

citlivé bipolární buňky. Excitaci RGC těl a axonů se tedy lze vyhnout stimulací signálem 

s delšími dobami pulsu.  

Epiretinální protézy jsou výhodné, co se týče faktu, ţe většina elektroniky není 

v kontaktu s tkání a je volně v prostoru oční bulvy ve sklivci. Tato skutečnost značně napomáhá 

k řešení problému s rozptylem tepla vyzařovaného protézou. Z hlediska konstrukčních moţností 

je reálné vytvořit protézu s integrovaným procesorem a senzorem příchozího světla. Po čase se 

ale stalo evidentním, ţe pouţití externí optiky, tedy zařízení, které by bylo schopné 

zaznamenávat a zpracovávat informace o dopadajícím světle, s sebou přináší mnoho výhod. 

Mezi ty patří například moţnost zpracovávat signál a upravovat jej podle potřeby s mnohem 

většími moţnostmi a minimalizace mnoţství hardwaru, který je nutné implantovat do oka. Obě 

jednotky (záznamová a stimulační) pak mohou být spojeny buď infračerveným laserem, nebo 

telemetrie induktivního spojení. Stimulační jednotka můţe tedy čerpat ze záznamové jak data, 

tak energii. Záznamová jednotka se tedy skládá z videokamery, desky s integrovanými obvody 

pro zpracování videosignálu, čipu pro telemetrické kódování signálu pro stimulační jednotku, 

frekvenčního zesilovače a primární cívky (nebo laserového zářiče). Stimulační jednotka se pak 

skládá ze sekundární cívky (nebo fotovoltaického přijímače), usměrňovače, regulátoru, dekodér 

protokolu pro sítnicovou stimulaci, signálový generátor, elektrodové pole.[10] 
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Blokové schéma 1. Na tomto schématu je znázorněn průběh stimulace bipolárních 

buněk od záznamu vnějšího prostředí videokamerou až k bipolárním buňkám. 

 

 
Obr.5. Ukázka implantované epiretinální stimulační jednotky pro akutní stimulaci 

v rámci testovacího experimentu u člověka. Pole elektrod 3x7.[8] 
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Obr.6. Náčrt epiretinální protézy s vyobrazenou primární civkou před okem (hvězdička)  

sekundární cívkou uvnitř oka (křížek). Ve sklivci je vyobrazena procesní jednotka  

s přijímačem, procesorem a generátorem (dvojhvězdička) a na sítnici je vyobrazeno  

elektrodové pole (dvojkřížek). [8] 

  

6.1.1 Charakter epiretinální (nadsítnicové) stimulace v laboratorních podmínkách 

Jedněmi z prvních studií byly laboratorní experimenty za účelem stanovení prahových 

hodnot proudu stimulace. Byly provedeny experimentální studie excitace bipolárních buněk na 

sítnici ţáby, jejichţ výsledkem bylo stanovení prahové hustoty náboje na 2,98µC/cm
2
. Další 

laboratorní experimenty byly provedeny na sítnici králíka s výslednou minimální prahovou 

hodnotou hustoty náboje 30 aţ 917µC/cm
2
. Tyto výsledky jsou shodné s experimenty na lidské 

sítnici a lze z nich vyvodit fakt, ţe pro studium chování sítnice při excitaci elektrickou stimulací 

je králičí sítnice vhodnou náhradou za lidskou. (viz kapitola obecné předpoklady protéz) 

 

6.1.2 Charakter epiretinální (nadsítnicové) stimulace u člověka 

Ke studiu vlastností lidské sítnice se pouţívá nepřímé metody záznamu elektrické 

aktivity – EER. Výsledné hodnoty byly zmíněny v předchozích kapitolách (viz kap. Obecné 

předpoklady protéz).[10] 
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Obr.7 Schéma stimulace nadsítnicovou protézou. 

 

6.2 Podsítnicové protézy 

Podsítnicový prostor je dobrým místem pro stimulaci bipolárních neuronů sítnice, díky 

fyzické blízkosti (malé vzdálenosti) cílových buněk od pozice pro implantát. 

Umělá silikonová sítnice – ASR je podsítnicová protéza, která se skládá z podjednotek o 

velikosti 20µm x 20µm. Kaţdá podjednotka je kombinací silikonové mikrofotodiody a 

stimulační elektrody. Hustota podjednotek je 1100podj./mm
2
. Tyto podjednotky jsou navrţeny 

tak aby transformovaly světlo na elektrickou energii k stimulaci sousedících ještě zdravých 

buněk sítnice u pacientů trpících RP nebo AMD. ASR protéza je napájena čistě z okolního 

světla a nepotřebuje proto ţádné baterie nebo externí zdroj. Mikroskopické solární články spolu 

s elektrodami imitují funkci fotoreceptivní vrstvy a stimulují zbylé funkční buňky sítnice. 

V principu tedy solární článek přemění světelnou energii na elektrickou, která je vyuţita pomocí 

elektrody ke stimulaci nervové tkáně. 

Proběhly a probíhají klinické testy těchto protéz. Příkladem mohou být klinické testy 

fáze I u třech pacientů. Sítnicová protéza měřila v průměru 2mm a její tloušťka dosahovala 

25µm a obsahovala 3500 solárních jednotek. Délka chirurgického zákroku implantace protézy 

zabere přibliţně 1,5 aţ 2h. Pacienti byli z nemocnice propuštěni po jednom dni v nemocnici a 

zbytek zotavovacího procesu strávili doma. 

Moderní fotovoltaické články nejsou příliš efektivní v porovnání s fotoreceptory sítnice. 

Kdyby získávaly energii pouze z viditelného světla, negenerovaly by články dostatečnou 

elektrickou energii k stimulaci bipolárních buněk sítnice. Tento problém řeší přidáním 

energetického přísunu elektrod z NIR spektra (viz kap. Napájení). 

Jisté problémy z biokompatibilitou se projevili takzvaným bariérovým efektem, kdy 

nedocházelo k zánětlivé reakci, ale k postupnému řídnutí vrstvy bipolárních buněk. 

Pravděpodobnou příčinou byla neprostupnost elektrodového pole pro ţiviny vnějších cév. Tento 

problém byl vyřešen perforováním elektrodového pole, aby ţiviny mohly proudit skrz.[8] 
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Obr.8 Pohledy na subretinální protézu. Zelenou barvou jsou naznačeny části protézy, které se 

nachází mimo orbitu pacienta. Části uvnitř orbity jsou červeně.[7] 
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Charakter podsítnicové stimulace v laboratorních podmínkách 

Laboratorní výzkum v oblasti prahových hodnot pro stimulaci ukázal, ţe hodnoty se 

značně liší v závislosti na zdravotním stavu sítnice. Z těchto experimentů vyplynulo, ţe je třeba 

definovat hodnoty pro různá stádia degenerace. 

 

6.2.1 Charakter podsítnicové (subretinální) stimulace u pacientů 

Elektrická stimulovatelnost nervové tkáně a moţnost sledovat elektrické reakce této 

tkáně byla demonstrována v mnoha experimentech. Při testování elektrické stimulace se pouţívá 

metody střídání polarit pulzu. Toto je metoda, při níţ se určuje, zda odpověď tkáně je 

fyziologická reakce na stimul, nebo artefakt. Pokud se reakce při obou polaritách shoduje, jedná 

se o fyziologickou reakci. Míra reakce mozkové kůry klesala při sniţování stimulační hustoty 

náboje z 1x10
-7 

na 2,8x10
-9 

C/cm
2
. Tento experiment demonstroval koncept přeměny světelného 

záření na elektrickou energii k stimulaci a záznam EER na úrovní mozkové kůry.  

 

7 Protézy zrakového nervu 

Pozornost vědecké komunity zaujala i moţnost stimulace přímo optického nervu. 

Optický nerv je v podstatě svazkem axonů nervových gangliových buněk. Tento informační 

„kabel“ je moţné zpřístupnit chirurgicky a teoreticky se jedná o vhodné místo pro implantaci 

neurální protézy. Vysoká hustota axonů (1,2milionu axonů na průměr 2mm nervu) komplikuje 

realizaci kvalitní stimulace. Navíc kaţdý chirurgický přístup vyţaduje oddělení tvrdé pleny 

mozkové v místě přístupu, coţ s sebou můţe přinést nebezpečné komplikace jako infekce nebo 

narušení cévního zásobení zrakového nervu. 

Mezi testy tohoto typu protézy patří implantování spirální manţetové protézy se samo 

se přizpůsobující velikostí se čtyřmi elektrickými kontakty na zrakový nerv pacienta ve věku 59 

let trpícího RP.  Elektrická stimulace vyvolávala vjem fosfénů o různých barvách a intenzitách  

v závislosti na amplitudě stimulačních pulsů. Pacient dobře snášel protézu i při dlouhodobé 

stimulaci. Po určité době tréninku byl pacient schopen rozeznávat ve svém okolí tvary 

předmětů, orientovat se v prostoru, dokonce rozeznávat písmena. 

 

8 Koncepty do budoucna 

8.1 Hybridní protéza zrakového nervu 

Jedná se o zařízení, které vyuţívá ve své konstrukci jak mikroelektronického hardwaru 

tak biologického materiálu-buněk. Vývoj této protézy je stále v plenkách, ale v principu se jedná 

o vyuţití axonů ţivých buněk zakomponovaných do zařízení jako výstupů protézy. Tento 

koncept je velmi slibný z hlediska biokompatibility s pacientem a moţnostem úplné náhrady 

poškozeného zraku. Na druhou stranu problém představuje například zacílení buněk. 
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8.2 Robotické oko 

Vědci z MIT pracují na konceptu mikročipu integrovaného do stimulační protézy 

tvarem a rozměry simulující celou oční bulvu. Toto zařízení obsahuje přímo i kamerový systém, 

tedy není třeba ţádných přídatných externích zařízení pro záznam, pouze pro napájení. Protéza 

se vloţí do oční jamky místo nefunkční oční bulvy.[9] 

 

 

Obr.1 
  

Obr.2
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9 Závěr 

V této práci byly zpracovány současné poznatky v problematice náhrady funkce očního 

orgánu a zrakových drah. Práce je provedena formou teoretické rešerše. V průběhu 

vypracovávání byly zpracovány materiály z vědeckých prací současné vědecké komunity, 

článků z elektronických sdělovacích prostředků a tištěné odborné literatury.  

Tato rešerše podává informace o tématu a přibliţuje problematiku pro moţné 

zpracování v oboru biomedicínský technik. Výsledky práce ukazují, ţe základní podmínkou pro 

vývoj v oblasti náhrady zraku je znalost anatomie a fyziologie zrakových drah. Pochopení 

anatomických a fyziologických základů je bezpodmínečně nutné k tomu aby se obor 

biomedicínská technika vůbec mohl touto problematikou zabývat.  

Výsledky práce dále ukazují, ţe vývoj zrakových protéz je stále v počátcích. Lze rozlišit 

vývojové větve pro protézy mozkové kůry, očního nervu a sítnice. Sítnicové protézy se dále dělí 

na podsítnicové a nadsítnicové. K plně funkčním a hromadně vyráběným produktům zrakových 

protéz je ještě daleko. 

Dále výsledky práce ukazují, ţe technologie protéz je zaloţena na stimulaci cílové 

oblasti pomocí elektrod o přesně definovaných počtech a velikostech. Stimulační signál je také 

přesně stanoven ve všech parametrech, jako je délka pulzu, tvar, amplituda atd. Konkrétní 

parametry jsou závislé na typu protézy, na počtu a velikosti elektrod, na typu cílových buněk a 

jsou do jisté míry specifické i pro konkrétního člověka.  

Protézy jako mechanický hardware přichází do přímého styku s ţivými buňkami. Byly 

zpracovány kapitoly týkající se komplikací aplikace protéz z několika hledisek. Jedním z nich 

bylo teplo produkované protézou a moţné tepelné poškození s tím související. Dále komplikace 

způsobené imunitními reakcemi organismu jako je zánět. Jedním z rizik je i infekce. 

Byla zpracována problematika napájení protéz elektrickou energií. Jednotlivé koncepty 

pro napájení jsou přenos energie elektromagnetickou indukcí, přenos infračerveným laserem, 

přenos běţným světelným spektrem v kombinaci s NIR spektrem (spektrum světla blíţící se 

infračervenému). 

V kapitole zabývající se pohledem do budoucna v této problematice byly zpracovány 

protézy se značně pokročilými integrovanými obvody, kde konstrukce protézy imituje rozměry 

a tvar oční koule a obsahuje v sobě jak zařízení pro záznam tak procesory pro zpracování a 

stimulační elektrody. Jako druhy je v této kapitole popsán koncept hybridních protéz, které 

představují průlomový pohled na problematiku, ale jejich realizace je v naprostých začátcích. 

Jedná se kombinaci mechanického hardwaru protézy, do jehoţ struktury jsou zabudovány ţivé 

neurony, fungující jako náhrada za elektrody.  
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