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ABSTRAKT 
Výrazný rozvoj ultrazvukové techniky je úzce svázán se zvyšováním výstupního 

výkonu ultrazvukových sond. Účinky ultrazvukového vlnění mohou za určitých 
podmínek nepříznivě ovlivnit vývoj plodu. Současné studie, které se zabývají 
modelováním účinků na biologickou tkáň jsou založeny na simulaci pole elementárních 
měničů. Hodnocené tepelné účinky jsou obvykle určovány jednorozměrně v ose 
měniče. Vytvořením flexibilního modelu diagnostických systémů je možné simulovat 
vyzařování různých typů sond a modelovat oteplení tkání v závislosti na typu apertury a 
buzení. Podle náhradních elektromechanických modelů byla určena impulsní odezva 
piezoelektrických měničů. Ta je využita pro simulaci třírozměrného rozložení 
akustického tlaku a intenzity ultrazvuku. Jsou modelovány možnosti fázování a 
dynamické fokusace svazku na základě optimalizace řady měničů. Pro určení tepelných 
účinků je simulován vrstvený 3D model mateřské tkáně a plodu. Uvažovány jsou 
hraniční případy ozvučení v lékařské prenatální ultrasonografii a výsledky byly 
srovnány s měřením akustických polí několika diagnostických sond. Měření oteplení 
bylo provedeno ve tkáňovém fantomu. Výsledky práce poukazují na možná ohrožení 
plodu během vyšetření současnými diagnostickými sondami a na jejich základě jsou 
odvozena praktická doporučení.  

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
ultrazvuková diagnostika, ultrazvukový měřící systém, piezoelektrické měniče, 

akustický tlak, intenzita, 3D simulace oteplení, lidské embryonální kmenové buňky 

ABSTRACT 
The progress in ultrasound techniques goes hand in hand with increasing of 

diagnostic machine acoustic outputs. Ultrasound biological effects can adversely 
influence the development of human fetus. Recent studies of thermal effect on 
biological tissues are usually based on simulation of simple ultrasound transducers. The 
aim of this work is to build a flexible model of diagnostic system to simulate 
temperature increase during fetal development. Different types of ultrasound probes 
were used for generation of acoustic field with simulated piezoelectric element 
properties. Optimized linear and phased arrays were modeled with dynamic beam 
steering and focus. Computer simulations were concentrated on extreme conditions in 
obstetric ultrasonography and 3D tissue model was compared with real ultrasound 
probes measurements. To detect temperature increase, the bone tissue phantom was 
used. Results point out potential risks for fetus with diagnostic ultrasound probes. Based 
on the results of this work, practical recommendations increasing safety of obstetric 
examinations were drawn.  

KEYWORDS 
diagnostic ultrasound, ultrasound measuring system, acoustic pressure, intensity, 

3D simulation of temperature rise, human embryonic stem cells 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAROŠ, J. Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu. Brno: Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav 
biomedicínského inženýrství, 2009. 98 s., 44 s. příloh. Disertační práce. Vedoucí práce: 
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. 



PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že svou disertační práci na téma Modelové účinky ultrazvuku na vývoj plodu 
jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího dizertační práce a s použitím 
odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a 
uvedeny v seznamu literatury na konci práce. 

Jako autor uvedené disertační práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením 
této disertační práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 
nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom 
následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., 
včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení § 152 trestního 
zákona č. 140/1961 Sb. 

 

 

V Brně dne ..........29.9.2009........          .................................... 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Velmi děkuji svému vedoucímu disertační práce doc. Ing. Jiřímu Rozmanovi, CSc. za 
jeho vynikající a přívětivý přístup, odbornou pomoc a cenné rady při zpracování 
náročné a dlouholeté práce.  

 

Ze srdce děkuji svým dvěma andělům Hance Hříbkové a Evě Horáčkové, kteří 
při mně stáli a v těžkých chvílích podporovali.  

 

Za pevnou vůli a jasnou mysl Vladimíru Rotreklovi.  

Lívii Eiselleové a Michaele Kunové za pomoc a diskuze v laboratoři. 

Danovi Orlovi a Martinovi Čížkovi za věcné připomínky, ochotu a spolupráci. 

Všem svým přátelům za víru... 

 

Z hloubi své duše děkuji své mamce, bratru a Mirovi Masaříkovi za jejich trpělivost, 
lásku a pochopení. 

 

 

V Brně dne 29.9.2009      

         

 



 v 

OBSAH 
 

Seznam obrázků viii  

Seznam tabulek xi 

Úvod 1 

1 Biologické účinky ultrazvuku 3 

1.1 Tepelné účinky.......................................................................................... 3 

Účinky ultrazvuku způsobené tepelnými mechanismy....................................... 4 

1.2 Mechanické účinky................................................................................... 5 

Účinky ultrazvuku způsobené netepelnými mechanismy................................... 6 

1.3 Počítačové studie působení ultrazvuku na biologickou tkáň .................... 7 

1.4 Hodnocení účinků ultrazvuku a doporučené limity dávek ....................... 8 

1.4.1 Tepelný index ........................................................................................ 9 

1.4.2 Mechanický index................................................................................11 

2 Cíle disertace 13 

3 Modelování impulzní odezvy piezoelektrických měničů 14 

3.1 Matematické modely............................................................................... 15 

3.1.1 Náhradní modely piezoelektrických měničů ....................................... 15 

3.1.2 Teorie sítí ............................................................................................. 17 

3.2 Akustická vazba...................................................................................... 19 

3.3 Modelování impulzní odezvy piezoelektrických materiálů – vlastní 
řešení....................................................................................................... 22 

4 Modelování pole ultrazvukových sond 27 

4.1 Definice ultrazvukového pole................................................................. 27 

Matematický model pole generovaného měničem........................................... 27 

4.2 Řady ultrazvukových měničů ................................................................. 29 

4.2.1 Lineární řada ........................................................................................ 29 

4.2.2 Konvexní řada...................................................................................... 29 

4.2.3 Fázově buzená řada.............................................................................. 30 

4.2.4 2D pole měničů .................................................................................... 30 



 vi 

4.3 Profil svazku ........................................................................................... 31 

4.3.1 Fokusace svazku .................................................................................. 31 

4.3.2 Vychylování svazku............................................................................. 32 

4.3.3 Vedlejší a postranní laloky .................................................................. 32 

4.3.4 Zatlumení kmitání povrchu měniče ..................................................... 33 

4.3.5 Buzení měničů ..................................................................................... 34 

4.4 Programové vybavení pro simulaci pole a optimalizace soustavy měničů 
– vlastní řešení ........................................................................................ 34 

4.4.1 Simulace lineární řady měničů ............................................................ 36 

4.4.2 Simulace rozmítání svazku lineární řadou měničů .............................. 42 

4.4.3 Optimalizace svazku fázově buzeného pole měničů ........................... 42 

4.4.4 Simulace rozmítání svazku fázově buzenou řadou měničů ................. 45 

5 Modelová studie oteplení tkání 46 

5.1 Útlum ultrazvukového vlnění ................................................................. 46 

5.2 Matematický model oteplení .................................................................. 46 

Čtyřvrstvý model ozvučované tkáně ................................................................ 48 

5.3 Simulace oteplení - vlastní řešení ........................................................... 49 

5.3.1 Modelování rozložení intenzity ultrazvuku lineárními a fázově 
buzenými sondami ............................................................................... 50 

5.3.2 Modelování nárůstu oteplení ve tkáňovém modelu............................. 51 

5.3.3 Okrajové podmínky a diskretizace prostoru ........................................ 52 

5.3.4 Výsledky modelování oteplení ve tkáňovém modelu.......................... 52 

6 Experimentální ověření modelových studií 56 

6.1 Koncepce ultrazvukového měřicího systému ......................................... 56 

6.1.1 Hydrofon.............................................................................................. 57 

6.1.2 Měřící karta CS225.............................................................................. 57 

6.1.3 Programové vybavení .......................................................................... 58 

6.1.4 Algoritmus polohování hydrofonu....................................................... 58 

6.1.5 Určení intenzity naměřeného ultrazvukového vlnění .......................... 59 

6.1.6 Vizualizace měřených polí................................................................... 60 

6.2 Ověření simulací ..................................................................................... 61 

6.2.1 Srovnání měření a simulací řady měničů............................................. 62 

6.2.2 Tkáňový fantom................................................................................... 64 

6.2.3 Srovnání měření oteplení a modelu ..................................................... 66 



 vii  

7 Studium účinků ultrazvuku na lidské embryonální kmenové buňky 70 

7.1 Kmenové buňky...................................................................................... 70 

7.1.1 Kultivace in vitro ................................................................................. 71 

7.1.2 Detekce nediferencovaného stavu lidských EK buněk........................ 73 

7.2 Vliv ultrazvuku na tkáňovou kulturu ...................................................... 73 

7.2.1 Konstrukce experimentálního systému pro sonifikaci EK buněk........ 74 

7.2.2 Analýza buněčné proliferace a viability .............................................. 75 

7.2.3 Immunofluorescenční analýza zachování pluripotence a stimulované 
diferenciace..........................................................................................75 

7.2.4 Analýza zachování pluripotence a stimulovaná diferenciace metodou 
RT-PCR ............................................................................................... 79 

7.2.5 Analýza účinků ultrazvuku na buněčné membrány............................. 80 

8 Závěr 83 

Seznam použité literatury 87 

Seznam autorových publikací k tématu práce 95 

Seznam symbolů, veličin a zkratek 96 

Seznam příloh 98 
 



 viii  

SEZNAM OBRÁZK Ů 
 

Obr. 3.1: Schéma zapojení náhradního modelu elektroakustického měniče  a) 
Masonův, b) KLM........................................................................................ 15 

Obr. 3.2: Blokové schéma  zapojení prvků piezoelektrického měniče......................... 19 

Obr. 3.3: Přenosová charakteristika  piezoelektrického materiálu Pz21 a) zatíženého 
bez přizpůsobení, b) vliv akustické dvojvrstvé vazby a c) elektrického 
přizpůsobení................................................................................................. 21 

Obr. 3.4: Ukázka uživatelského rozhraní pro simulaci a nastavení piezoelektrických 
materiálů ......................................................................................................22 

Obr. 3.5: Srovnání náhradních modelů dle Masona a  KLM v případě bez a se 
započítanými ztrátami v materiálu............................................................... 23 

Obr. 3.6: Průběhy impulzní odezvy modelovaných piezoelektrických materiálů ........ 25 

Obr. 4.1: Vzájemná pozice měniče a bodu pole P....................................................... 27 

Obr. 4.2: Základní profily svazku ultrazvukových diagnostických sond..................... 29 

Obr. 4.3: Princip elektronické fokusace a vychylování svazku................................... 32 

Obr. 4.4: Profil svazku lineární řady měničů v ortogonálním řezu vůči směru 
vyzařování. N = 32, w = 0,3λ, k = 1,5λ ....................................................... 33 

Obr. 4.5: Uživatelské okno aplikace pro simulaci uzv pole soustavy měničů ............. 35 

Obr. 4.6: Znázornění řady 24 měničů s vertikálním zakřivením o poloměru Rfocus 
30mm a horizontální, elektronickou apodizací, barevně je značeno 
zatlumení amplitudy buzení.......................................................................... 36 

Obr. 4.7: Horizontální profil svazku s rozdílným počtem elementů N, h = 20λ, 
w = 0.9λ, k = 1λ ........................................................................................... 37 

Obr. 4.8: Horizontální profil svazku s rozdílnou vzdáleností elementů k, h = 20λ, 
w = 0.9λ, N = 20.......................................................................................... 38 

Obr. 4.9: Horizontální profil svazku s rozdílnou šířkou elementů w, a) normalizované 
hodnoty, b) absolutní hodnoty tlaku. (h = 20λ, k = 1λ, N = 20).................. 39 

Obr. 4.10: Vertikální profil svazku s rozdílnou výškou elementů h, w = 0.9λ, k = 1λ,  
N = 20.......................................................................................................... 40 

Obr. 4.11: Horizontální profil svazku s rozdílnou frekvencí f [MHz],w = 0,9λ, h = 20λ, 
k = 1λ, N = 20.............................................................................................. 41 

Obr. 4.12: Rozložení akustického tlaku v horizontální a vertikální rovině, w = 0.9λ, 
k = 0.1λ,  h = 20λ, N = 20, f0 = 3 MHz........................................................ 41 

Obr. 4.13: Rozložení tlaku [Pa] v horizontální rovině, Nc=96, Na=20, w=0,9 λ, h=20 λ
...................................................................................................................... 42 



 ix 

Obr. 4.14: Horizontální profil svazku s rozdílným počtem elementů N, h = 20λ, 
w = 0.4λ, k = 0.1λ ........................................................................................ 43 

Obr. 4.15: Horizontální profil svazku s rozdílným počtem elementů N, h = 20λ, 
w = 0.4λ, k = 0.1λ ........................................................................................ 43 

Obr. 4.16: Horizontální profil svazku s rozdílnou vzdáleností elementů k, h = 20λ, 
w = 0.2λ, N = 96.......................................................................................... 44 

Obr. 4.17: Zobrazení rozložení akustického tlaku vychýleného svazku fázově buzené 
řady měničů v horizontální rovině ............................................................... 44 

Obr. 4.18: Simulace rozmítání svazku fázově buzené sondy......................................... 45 

Obr. 5.1: Čtyřvrstvý model ozvučované tkáně............................................................. 49 

Obr. 5.2: Oteplení na rozhraní kost-mozková tkáň v ose sondy při ozvučování  
lineární řadou měničů.................................................................................. 53 

Obr. 5.3: Lineární řada měničů: Znázornění třírozměrného rozložení a) intenzity 
ultrazvuku, b) teplotního nárůstu, v horizontálním řezu tkáňovým modelem. 
Elektronická fokusace = 50 mm, tloušťka mateřské tkáně = 30 mm, N = 
192, f0 = 3 MHz............................................................................................ 53 

Obr. 5.4: Oteplení na rozhraní kost-mozková tkáň v ose svazku při ozvučování fázově 
buzenou řadou měničů ................................................................................. 54 

Obr. 5.5: Fázově buzená řada měničů: Znázornění třírozměrného rozložení a) 
intenzity ultrazvuku, b) teplotního nárůstu, v horizontálním řezu tkáňovým 
modelem. Elektronická fokusace = 50 mm, tloušťka mateřské tkáně = 30 
mm, N = 160, f0 = 3 MHz............................................................................. 55 

Obr. 6.1: Blokové schéma ultrazvukového měřícího systému..................................... 56 

Obr. 6.2: Kalibrační křivka citlivosti hydrofonu MH28-5.......................................... 57 

Obr. 6.3: Algoritmus polohování hydrofonu............................................................... 59 

Obr. 6.4: Orientace v prostoru uzv vany..................................................................... 61 

Obr. 6.5: Časový průběh tlaku a) naměřeného u čela sondy ATL a b) simulovaného ve 
vzdálenosti 5mm od povrchu měniče ........................................................... 61 

Obr. 6.6: Měřená (první řáda) a simulovaná (druhá řada) distribuce a) akustického 
tlaku, b) intenzity uzv sondy ATL................................................................. 62 

Obr. 6.7: Distribuce akustického tlaku fázově buzené sondy 2.5MHz: a) simulace, b) 
měření.......................................................................................................... 63 

Obr. 6.8: Distribuce intenzity uzv 5 MHz lineární sondy zobrazená pomocí isoploch: 
a) simulace, b) měření.................................................................................. 64 

Obr. 6.9: Konstrukce tkáňového fantomu.................................................................... 65 

Obr. 6.10: Finální podoba snímacího termistorového čidla ......................................... 65 

Obr. 6.11: Schématické znázornění impulsního dopplerovského režimu...................... 66 

Obr. 6.12: Výsledky měření oteplení na rozhraní kosti a gelu měřené na tkáňovém 
fantomu........................................................................................................ 66 



 x 

Obr. 6.13: Simulace oteplení ve tkáňovém fantomu při fokusaci do vzdálenosti 30 mm
...................................................................................................................... 67 

Obr. 6.14: Simulace oteplení ve tkáňovém fantomu při fokusaci do vzdálenosti 50 mm
...................................................................................................................... 68 

Obr. 6.15: Simulace oteplení ve tkáňovém fantomu při fokusaci do vzdálenosti 70 mm
...................................................................................................................... 69 

Obr. 7.1: Varianty průběhu dělení kmenových buněk. “s” označuje kmenovou buňku, 
“d” diferencovanou buňku .......................................................................... 71 

Obr. 7.2: Znázornění izolace embryonálních kmenových buněk a jejich diferenciace 
do zárodečných vrstev, (převzato a upraveno z [43]).................................. 72 

Obr. 7.3: Schématické znázornění experimentálního systému pro ozvučování buněčné 
kultury.......................................................................................................... 74 

Obr. 7.4: Vliv ultrazvuku na proliferaci a viabilitu lidských embryonálních kmenových 
buněk............................................................................................................ 75 

Obr. 7.5: Rozdělení analyzovaných skupin vzorků ...................................................... 76 

Obr. 7.6: Intenzita fluorescence značeného proteinu Oct4 v médiu bez růstového 
faktoru FGF-2, a) hES buňky bez vlivu uzv vlnění, b) ozvučované hES 
buňky............................................................................................................ 77 

Obr. 7.7: Množství Oct4 vztaženo k podmínkám s přidáním FGF2 bez ozvučení 
(+FGF2-uzv)................................................................................................ 77 

Obr. 7.8: Lokalizace a intenzita fluorescence vimentinu (červeně) u lidských EK 
buněk v  médiu bez  růstového faktoru FGF-2. Zeleně je barven Oct4. a) bez 
vlivu uzv vlnění, b) ozvučované buňky......................................................... 78 

Obr. 7.9: Množství vimentinu vztaženo k podmínkám s přidáním FGF2 bez ozvučení 
(+FGF2-uzv)................................................................................................ 78 

Obr. 7.10: Schématické znázornění a) exprese genu, b) principu RT-PCR.................. 79 

Obr. 7.11: Výsledky analýzy produkce mRNA odpovídající zachování pluripotence a 
diferenciace. 1) +FGF2-uzv, 2) +FGF2+uzv, 3) –FGF2-uzv, 4)-FGF2+uzv, 
5) negativní kontrola.................................................................................... 80 

Obr. 7.12: Inhibice endocytózy působením ultrazvuku. a) Neozvučované EK buňky, 
b) ozvučované EK buňky.............................................................................. 81 

 



 xi 

SEZNAM TABULEK 
 

Tab. 1.1: Srovnání maximálních doporučených intenzit ISPTA definovaných Úřadem 
pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) před rokem 1992 a převzatých podle 
ODS, [7]....................................................................................................... 10 

Tab. 1.2: Prahové hodnoty stanovené Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) 
pro ultrazvukové diagnostické přístroje, [7] ................................................ 10 

Tab. 1.3: Maximální doporučená doba expozice embrya a plodu vzhledem k oteplení, 
[8]................................................................................................................. 10 

Tab. 1.4: Maximální doporučená doba expozice embrya a plodu vzhledem k TI, [8]10 

Tab. 3.1: Výpočet impedance vrstev akustické vazby podle Collinse........................ 19 

Tab. 3.2: Výpočet impedance vrstev akustické vazby podle DeSiletse a Frasera ...... 20 

Tab. 3.3: Materiály používané k zatlumení a akustické vazbě piezoelektrických 
měničů, [99]. ................................................................................................ 20 

Tab. 3.4: Parametry piezoelektrických materiálů, [98, 92, 83] ................................... 24 

Tab. 3.5: Vypočítané parametry akustické a elektrické vazby použité pro srovnání 
impulzních charakteristik.............................................................................24 

Tab. 5.1 Parametry tkání čtyřvrstvého modelu, [78] ................................................. 49 

Tab. 5.2: Parametry piezoelektrického měniče Pz21, akustické a elektrické vazby 
použité pro simulaci diagnostických sond na různých kmitočtech.............. 50 

Tab. 5.3: Parametry simulovaných diagnostických sond............................................ 51 

 



Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu 

 

 1 

ÚVOD 
V období posledních čtyř desetiletí došlo k mohutnému rozvoji ultrazvukové 

techniky v oblasti lékařství a biologie. Ultrazvukové přístroje jsou stále více využívány 
díky stále se zlepšující vypovídací schopnosti. Jejich nespornou výhodou je také nízká 
cena a možnost získávání obrazů v reálném čase. Jak se v poslední době ukazuje, toto 
rozšiřování oborů aplikací ultrazvukových zobrazovacích technik v lékařské diagnostice 
s sebou přináší určitá rizika a nebezpečí pro pacienta. Zvláště proto, že některé aplikace 
a využívané metody vyžadují pro získání kvalitního obrazu vyšší výkon. 

Typy ultrazvukových přístrojů, které jsou v současnosti používány v lékařských 
aplikacích jsou rozdělovány na terapeutické a diagnostické. Terapeutické přístroje 
používají vyšší hodnoty intenzity vytvářeného ultrazvukového pole a jejich účelem je 
působit aktivně na tkáně. Diagnostické přístroje využívají odrazu ultrazvukového vlnění 
na rozhraní akustických impedancí a mají relativně nízký výstupní akustický výkon. 
Jejich účelem je podat informace o struktuře tkání vyšetřovaného biologického objektu.  

V době, kdy začal být ultrazvuk rutinně používán v oblasti porodnictví, vznikla 
otázka, zda mohou diagnostické hodnoty intenzit mít negativní biologické účinky na 
plod. K prokázání, nebo vyvrácení možného efektu působení ultrazvuku in utero byla 
provedena řada studií, zejména na modelech zvířat. Tyto práce ukázaly, že ultrazvuk 
může vyvolávat biologickou odpověď vlivem tepelných i mechanických účinků. 
Většina odborníků se shodla, že prahové hodnoty k vyvolání negativních projevů byly 
pod hodnotami, jež jsou generovány diagnostickými ultrazvukovými systémy. Tyto 
závěry a epidemiologické studie plodu vystaveného působení ultrazvuku byly však 
provedeny s akustickými výkony mnohem nižšími než se v současné diagnostice 
používají. Proto byl znovu obnoven zájem o studium možného ohrožení zdraví.  

Veškerá odpovědnost je kladena na obsluhu ultrazvukových systémů, která má 
zajistit, že úroveň výkonu a trvání vyšetření budou nezbytně nutné pro získání 
diagnostických informací. Je tedy snahou najít kritické situace, při kterých může 
docházet k ohrožení zdraví pacienta a rozšířit tak úroveň současného poznání. 
Teoreticky odvozená oteplení tkání pro daná akustická pole a klinické aplikace jsou 
vynikajícím vodítkem při stanovení možných rizik. Většina prací zabývající se ohřevem 
tkáně používá pro simulace oteplení model elementárních měničů. Také modely, které 
byly používány pro určení oteplení jsou zjednodušené a ve většině prací uvažovány 
jednorozměrné, v ose šíření ultrazvukové vlny. Moderní diagnostické systémy však 
využívají sondy tvořené řadou či polem měničů a charakter generovaného uzv pole je v 
mnohém odlišný.  

Návrh a realizace lékařských ultrazvukových systémů je značně široké zaměření 
interdisciplinární povahy. Je nezbytná znalost fyzikální podstaty akustiky, 
elektrotechnického inženýrství, vlastností elektroakustických měničů, zobrazení 
v lékařství a anatomie, resp. fyziologie. Mnoho výrobců považuje expertízu 
v projektování a výrobě ultrazvukových sond za výrobní tajemství nejvyššího stupně. Je 
tedy velmi obtížné získat podklady pro vytvoření takového systému, byť „jen“ jeho  
simulací.  
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Současná výpočetní technika umožňuje vytvořit simulace založené na třírozměrné 
distribuci časově průměrné intenzity generované diagnostickými sondami a 
optimalizovat tak jejich návrh. Následně lze tedy určit přeměnu akustické energie na 
tepelnou v tkáňových modelech a definovat rizikové faktory. Disertační práce byla 
zaměřena na tyto simulace šíření ultrazvuku a ohřevu tkání pro přesnější stanovení 
odhad rizik spojených s ultrazvukovou prenatální diagnostikou. V jejím závěru byla 
experimentální část rozšířena o studium účinků ultrazvukového vlnění na základní 
funkce lidských embryonálních kmenových buněk v podmínkách in vitro. Tyto buňky 
mají klíčovou úlohu při vývoji embrya a plodu, proto hodnocení potenciálně 
negativních vlivů může mít důležitý význam na poli vědeckého poznání. 
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1 BIOLOGICKÉ Ú ČINKY ULTRAZVUKU 
Základní rozdělení biologických účinků je na primární a sekundární. Primární 

jsou spjaté s mechanickým působením ultrazvukového (uzv) pole a sekundární, 
způsobují jiné druhy energie, v něž se ultrazvuková energie transformovala – tepelná, 
chemická, atd. Z hlediska mechanismu působení můžeme biologické účinky rozdělit na 
kavitační, tepelné a ostatní. Mezi mechanické účinky patří mikromasáže, které se 
projevují zvýšením propustnosti permeabilních membrán buněk a následným 
zrychlením difúzních procesů mezi buňkami, zvýšení prokrvení a urychlení látkové 
výměny, [90]. Při vyšších intenzitách vlnění dochází k poškození buněk a nevratným 
změnám. Jako chemické jsou označovány všechny procesy, které v ozvučovaných 
buňkách probíhají, např. makromolekulární (enzymy, nukleové kyseliny, protilátky 
atd.), které jsou ultrazvukem utlumeny, či úplně zastaveny. Dalšími potenciálními 
mechanismy jsou projevy akustické síly, jako akustické proudění a stejnosměrná síla 
podélného a stojatého vlnění. Na různé tkáně má ultrazvuk rozlišné účinky, stimulační 
či inhibiční, [117, 38]. 

Vlivy ultrazvuku jsou dále děleny na přímé a nepřímé. Přímé vznikají již během 
aplikace a jsou jimi buď stimulace, při níž vlnění zvyšuje difúzní funkce, permeabilitu 
membrán a molekulární interakce a nebo inhibice. Inhibiční účinky mohou být vratné – 
dochází ke zpomalení až dočasnému zastavení základních životních biologických 
funkcí, a nevratné. Tyto způsobují trvalé zastavení biologických procesů, případně 
buněčnou smrt. Mezi další projevy patří např. zkrácení životnosti červených krvinek, 
snížení elektrické vodivosti, zvýšení obsahu O2 a snížení CO2, apod. K nepřímým 
účinkům řadíme působení na biologický systém umístěný mimo ultrazvukové pole a 
jsou zprostředkované nervovými a hormonálními cestami, [90]. 

1.1 Tepelné účinky 

Jedním z nežádoucích mechanismů ultrazvukové diagnostiky je ohřev tkáně 
způsobený absorpcí akustické energie a její přeměnnou na tepelnou v důsledku 
vnitřního tření kmitajících částic. Tepelná snášenlivost tkáně závisí na gradientu nárůstu 
teploty a typu tkáně. Tepelný nárůst závisí na lokální měrné tepelné kapacitě, době 
expozice, míře absorbované energie a distribuci tepla do okolní tkáně. Biologicky 
signifikantní nárůst teploty se může projevit právě v osifikující tkáni nebo její blízkosti 
v průběhu vývoje plodu. 

Měkké tkáně vznikají v průběhu organogeneze jako první a osifikací jejich 
specifických oblastí dochází k formování skeletu. Mají rozdílnou citlivost vůči 
poškození vyvolanému fyzikálními projevy ultrazvuku. Nejvíce zranitelné jsou aktivně 
se dělící buňky centrální nervové soustavy embrya a plodu, zvláště v blízkosti 
osifikující lebeční tkáně. Kost je významným činitelem při ohřevu, jelikož její absorpční 
koeficient je mnohem vyšší než u měkkých tkání. Absorpce ultrazvuku ve tkáních je 
závislá na frekvenci, kinetické viskozitě a termoregulačním systému tkáně, který 
konvekcí zabezpečuje přesun tepla do ostatních tkání, [104].  
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Nárůst teploty v ozvučované tkáni lze precizně určit pouze za předpokladu, že je 
vyzařované pole přesně charakterizováno, a toto navýšení závisí na poměru mezi 
ohřevem a tepelnou ztrátou. Lokální oteplení je přímo úměrné intenzitě průměrované 
v čase, která spolu s akustickým výkonem jsou signifikantními veličinami a tvoří základ 
pro definici teplotního indexu (TI), viz dále. Charakteristika a rozložení svazku 
významně ovlivňuje tepelný nárůst. Jeho specifikace zahrnuje frekvenci ultrazvukového 
vlnění, fokusaci, která determinuje šířku svazku a dobu expozice.  

Hlavními formami šíření tepla jsou kondukce a konvekce, které modifikují rozsah, 
jak je teplo lokálně odváděno od zdroje jeho vzniku. Perfuze, jakožto forma konvekce, 
je podstatným činitelem při redukci tepla v organismu. Jejím parametrem je délka 
perfuze a činí několik centimetrů v málo prokrvených tkáních, jako jsou tuk či kost. Pro 
silně prokrvené orgány, např. srdce, játra, je její hodnota pouze několik milimetrů, 
[117]. V případě lidského plodu, zejména v období prvního trimestru, je vliv perfuze 
minimální, jelikož přibližně do 7. týdne vývoje není plod dostatečně vaskularizován. U 
plodů guinejských prasat bylo pozorováno, že vliv perfuze živého plodu před stadiem 
vaskularizace je nulový, stejně jako v situaci u neživého plodu, [40]. Přibližně v 10. až 
11. týdnu embryonálního vývoje dochází k propojení krevního oběhu plodu s oběhem 
matky. V tomto období tedy dochází k lepšímu odvodu tepla a změně podmínek 
z hypoxických na normo-oxické a tudíž k redukci volných radikálů. Z těchto důvodu je 
usuzováno na podhodnocení tepelných a mechanických (při nichž dochází právě ke 
vzniku volných radikálů) účinků vlivem působení ultrazvuku, [1]. 

Edwards a další prokázali teratogenní vliv hypertermie u mnoha živočišných 
druhů a stanovili prahovou hodnotu 1,5°C oteplení nad normální teplotu, [28]. Pokud 
tedy diagnostické systémy nezpůsobují ohřev o více než 1,5°C nad běžnou 
fyziologickou hodnotu (37°C), pak je lze klinicky využívat bez rizik způsobených 
oteplením, [7, 28]. Způsobují-li dávky ultrazvuku ohřev o více než o 4°C (nad 41°C 
v organismu) po dobu 5 minut a více, pak jsou považovány za riskantní, zejména při 
vyšetření plodu a embrya, [117]. Vysoké dávky jsou významné zejména při aplikacích 
využívajících impulsní dopplerovskou techniku zobrazení. Ze současného poznání je 
obtížné vysvětlit mechanismy, kterými dochází k retardaci růstu a vývoje 
experimentálních zvířat v případě časté expozice diagnostickým dávkám, [6, 68]. Je 
také pravděpodobné, že působení ultrazvukového svazku na malý objem tkáně může 
způsobit změny, které nelze detekovat, dokud nebudou zapojeny hlavní nervové dráhy 
[4]. 

Účinky ultrazvuku způsobené tepelnými mechanismy 
Během vývoje plodu mohou být kriticky ovlivněny biologické funkce buněk – 

proliferace (množení, růst buněčné populace), migrace, apoptóza (programovaná 
buněčná smrt) a diferenciace. Diferenciace je proces, při kterém se buňka kmenová, či 
progenitorová stává strukturálně a funkčně specializovanou. Tyto účinky jsou podobné 
s efekty ionizujícího záření a někteří autoři tak přikládají hlavní úlohu negativních 
účinků ultrazvukového ozvučení právě zvýšení teploty, [28, 95].  

U laboratorních zvířat byly pozorovány vývojové abnormality, jestliže se teplota u 
embrya zvýšila o více než 2°C. Tento nárůst byl naměřen v blízkosti kostí a podmínky 
expozice byly při použití dopplerovské vyšetřovací techniky, [7]. Dokumentovány jsou 
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také dopady zvýšené teploty jako např. předčasný potrat, růstové retardace a vývojové 
defekty, [1].  

Teratogeneze (vznik vývojové vady) vyvolaná zvýšením teploty byla ověřena u 
mnoha studií se zvířaty, stejně tak v několika případech kontrolovaných studií u 
člověka. Ty neukázaly kauzální vztah mezi ozvučením diagnostickými hodnotami 
ultrazvuku během těhotenství a nepříznivým vlivem biologického efektu na plod při 
intenzitách pod 94 mW/cm2, [37, 28, 29, 114, 13]. 

Řada epidemiologických prací zaměřených na negativní vliv ultrazvuku při 
prenatálních vyšetřeních poukázaly na nízkou porodní váhu, opožděný vývoj řeči a 
zvýšené procento levorukých jedinců. Vztah mezi ozvučením a poruchami vidění, 
sluchu či růstu byl negativní, [58]. Až na sníženou porodní váhu však nebyly další 
zmiňované projevy zopakováním jinými vědeckými skupinami jednoznačně prokázány, 
[120, 104, 56, 57]. 

 

1.2 Mechanické účinky 

Druhým významným aktivním projevem ultrazvuku jsou neteplené mechanismy. 
Mezi tyto se řadí akustická kavitace, stejnosměrná síla záření a akustické proudění. 
Ultrazvuková kavitace je termín užívaný při popisu chování bublin plynu v kapalinách 
vystavených ultrazvukovému vlnění. Šířením ultrazvuku může v místech s velkými 
hodnotami podtlaku dojít k narušení spojitosti prostředí a vzniku kavitační bubliny, 
která však rychle zaniká působením následujícího stlačení. Je to tedy jev, při kterém se 
nízká hustota energie ultrazvukového pole transformuje na vysokou hustotu energie 
uvnitř či bezprostředně blízko zanikající kavitační bubliny, [90]. Mezi mechanické 
účinky se zahrnují rovněž vlivy, které nejsou mechanické povahy, ale vznikají jako 
sekundární mechanické interakce mezi ultrazvukovým vlněním a tkání, například 
chemické reakce iniciované vznikem volných radikálů při kavitaci a sonoluminescenci, 
[105].  

Jsou známy dva druhy kavitace, transientní (přechodná) a stabilní. Při transientní, 
kolapsové, kavitaci se bublina vytváří a zaniká za dobu kratší než jedna perioda kmitání. 
Jejím projevem je lokální navýšení tlaku k hodnotám stovek atmosfér v místě zanikající 
bubliny a dochází ke vzniku volných radikálů OH-. S implozí bubliny navíc souvisí 
dočasné navýšení teploty o několik stovek stupňů Celsia a vytvoření mikroproudění o 
vysoké rychlosti. Tato forma způsobuje destrukci buněk a poškození tkání, [104, 116]. 

Stabilní kavitace je děj, při kterém dochází k růstu a kolísání rozměru vzduchové 
bubliny po dobu několika cyklů o frekvenci kmitání akustického tlaku. Je méně násilná 
a k jejímu vzniku je obvykle třeba kontinuální vlnění, případně velký počet cyklů, 
několik desítek, [64, 106]. Faktory, které podněcují vznik kavitace jsou kapalná 
prostředí o nízké viskozitě, přítomnost rozpuštěného plynu, vysoká frekvence 
opakování impulsů, délka impulsu a nárůst teploty, [117]. 

U tkání dospělých jedinců se bubliny plynu vyskytují v plicích a střevech. 
Z hlediska biologických účinků uzv jsou uváděna poškození jako krvácení kapilár, 
vasokonstrikce, porušení peristaltiky a další právě v těchto orgánech, [105]. U ostatních 
orgánů a zdravě vyvíjeného plodu se však vzduchové bubliny nevyskytují, nebo jen 
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velmi zřídka. Vznikly hypotézy při studiu laboratorních zvířat, že spontánní vznik 
bublin je možný v tekutinách s nízkou viskozitou a odtržením vody od hydrofóbních 
povrchů, [18, 17].  

Pro zvýšení kontrastu obrazu v orgánech se využívá speciální typ vyšetření, 
kterým je intravenózní aplikace echo-kontrastní látky obsahující mikrobubliny, GCA 
(gas contrast agents). U tohoto způsobu vyšetření je markantně zvýšena 
pravděpodobnost vzniku kavitace a negativních účinků, [6]. 

Impulzním ultrazvukovým vlněním vzniká zvuk s frekvencemi v slyšitelné oblasti 
spektra. Tento jev je připisován působení oscilující akustické síly záření na rozhraní 
rozdílných akustických impedancí, která vyvolává vibrace s frekvencí opakování 
generovaných impulsů. Úzká oblast, ve které vznikají tyto vibrace, je vázána na ohnisko 
svazku a amplituda je nejvyšší na rozhraní kost-měkká tkáň. Úroveň hluku je 
odhadována na 100 až 115 dB. Zaznamenaným důsledkem je zvýšený pohyb plodu 
během ultrazvukového vyšetření, [32]. 

V kapalinách dochází vlivem stejnosměrné síly záření k proudění, které má vliv 
na permeabilizaci membrán a diferenciaci buněk. Experimenty, ve kterých byly 
prokázány tyto projevy jsou většinou realizovány na tkáňových kulturách v podmínkách 
in vitro a není zaznamenán výskyt v živém organismu při použití diagnostických hodnot 
ultrazvuku, [19, 33]. 

Účinky ultrazvuku způsobené netepelnými mechanismy 
Výzkumy s laboratorními zvířaty ukázaly, že impulsní ultrazvuk způsobuje 

poškození biologické tkáně in vivo vlivem netepelných mechanismů. Akustický 
výstupní výkon pro vyvolání těchto nežádoucích účinků je podstatně větší, než se 
používá u diagnostických přístrojů, pokud však nejsou v ozvučované tkáni přítomny 
vzduchové bubliny, [105].  

Destrukcí mikrobublin mohou být narušeny struktury kapilár v příčně 
pruhovaném (kosterním) svalstvu, stimulována arteriogeneze a nárůst oteplení krevního 
toku v aplikacích s impulsním ultrazvukem o frekvenci 1 MHz a tlaku 0,75 MPa. 
Poškození kapilár bylo pozorováno u ozvučení lýtkového svalu krys po aplikaci 
mikrobublin, [102, 101]. Tyto jevy byly také pozorovány u studií na trapézových 
svalech při použití mikrobublin a frekvenci ultrazvuku 2,3 MHz s mechanickým 
indexem TI = 0,7, [100]. 

Efekt impulsního ultrazvuku byl studován na krysích embryích 10 dní po oplození 
v podmínkách in vitro. Tato embrya byla vystavena různým intenzitám o frekvencích  
1-4 MHz a doba expozice byla 30 minut. Při prostorově špičkové, časově průměrné 
intenzitě ISPTA pod 4 W.cm-2 a tlaku pod 1,9 MPa nebyly pozorovány signifikantní 
účinky. Překročením těchto hodnot docházelo k nárůstu morfologických abnormalit a 
zvýšenému počtu neživých plodů. Nejvýraznější abnormality byly zaznamenány u 
nárůstu hlavy a čelního mozkového laloku, [87]. 

V roce 2006 byla provedena významná práce dokumentující vliv ultrazvuku na 
vývoj mozku plodu. V této studii bylo provedeno ozvučování 335 březích myší po 
různou dobu expozice v rozmezí 5 až 420 minut. Bylo zjištěno, že v případech, ve 
kterých byly experimentální myši vystaveny působení ultrazvuku déle než 30 minut, 
docházelo u malé, ale statisticky signifikantní, skupiny jedinců k poruchám migrace 
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neuronů v mozkové kůře a byly nalezeny rozptýlené v nesprávných kortikálních 
vrstvách mozku a bílé kůře. V souvislosti s mnohem delším vývojovým obdobím 
mozku u člověka, lze očekávat nižší procento této dysfunkce, autoři však poukazují také 
na větší složitost a množství buněk při vývoji lidského mozku, což zvyšuje 
pravděpodobnost výskytu poruchy migrace. K ozvučení byl použit diagnostický systém 
v režimu B-módu s prostorově špičkovou, časově průměrnou intenzitou ISPTA o velikosti 
1,5 mW.cm-2. Počet a rozptýlení nesprávně migrujících neuronů se zvyšovaly s rostoucí 
dobou expozice. Autoři nenaznačují, že by neměl být ultrazvuk používán k diagnostice 
v průběhu těhotenství, avšak měly by být eliminovány zbytečné výkony a dlouhodobá 
expozice, [4].  

Pozitivní účinky působení ultrazvuku o nízkých intenzitách jsou klinicky 
využívány např. k urychlení procesu léčby zlomenin. Impulsním ultrazvukem bylo také 
prokázáno lepší hojení poškozených měkkých tkání a urychlení regenerace nervů na 
zvířecích modelech, [105]. Ačkoli by se mohlo zdát, že expozice o nízkých intenzitách 
nezpůsobují poškození tkání, zůstává otázkou, jaký je akustických práh, který by mohl 
vyvolat potenciálně nepříznivé účinky na vývoj plodu. K dnešnímu dni provedené 
studie u lidí nedokládají příčinnou souvislost mezi expozicí diagnostickým ultrazvukem 
během těhotenství a nepříznivými biologickými účinky na plod. Nicméně 
epidemiologické studie, které byly provedeny s komerčně dostupnými zařízeními před 
rokem 1992, byly limitovány na výstupní výkony nepřesahující prostorově-špičkovou, 
časově-průměrnou intenzitu  ISPTA.3 o hodnotě 94 mW.cm-2. Současné standardy jsou 
však téměř osminásobně zvýšeny na hodnotu 720 mW.cm-2 pro prenatální vyšetření, 
[7].  

 

1.3 Počítačové studie působení ultrazvuku na biologickou 
tkáň 

Modelování oteplení v různých typech tkání a orgánů  se věnovala řada autorů za 
předpokladu mnoha zjednodušených podmínek. Jednou z nich je práce skupiny 
Williamse O’Briena, který publikoval simulaci oteplení generovaného kruhovými 
elementárními měniči různými rozměry. Byly uvažovány také případy zakřivení plochy 
ve vztahu k ohniskové vzdálenosti. Model tkáně byl použit homogenní s útlumem 0,3 
dB.cm-2.MHz-1. Nastavené pracovní frekvence byly v rozsahu od 1 do 12 MHz a 
ultrazvuková intenzita normalizována na hodnotu 720 mW.cm-2. Vypočítané maximální 
hodnoty oteplení v ose šíření ultrazvuku přesahovaly v některých případech 10 °C, 
přičemž zobrazovaná maximální velikost teplotního indexu pro měkké tkáně (TIS) byla 
menší nebo rovna 1,6. To může představovat potenciální riziko při vyšetření. Je také 
uvedeno, že při použití fokusace do větších vzdáleností, vyšší frekvenci a apertuře 
dochází k podhodnocení reálné situace zobrazovaným teplotním indexem, [74]. Tuto 
práci pak rozšířil o analýzy měničů s obdélníkovými tvary v roce 2004, [75]. 

Další studie byla realizována laboratoří NPL (National Physical Laboratory) 
v Teddingtonu v roce 1997 a soustředila se na technický stav uzv lékařských přístrojů 
používaných na klinických pracovištích ve Velké Británii. Výstupní data z 87 
ultrazvukových systémů osmi výrobců byly použity pro určení oteplení ve tkáních. 
Zobrazované hodnoty tepelných indexů byly srovnány s vypočtenými a přijatelná 
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hodnota nárůstu teploty nad fyziologickou úroveň byla uvažována 1,5°C. Hodnoty TIS 
pro měkkou tkáň byly překročeny u 16 % případů, a u indexu stanoveného pro rozhraní 
měkké tkáně a kosti TIB to bylo u 43 %. Při použití fantomu simulujícího tkáň plodu 
ve třetím trimestru, byly hodnoty indexu na rozhraní kosti a měkké tkáně TIC = 3 
překročeny u 43 % měřených přístrojů a v 5 % se hodnota TIC rovnala 10. Hodnoty a 
měření byly zjištěny při použití impulsního dopplerovského režimu a ukázaly možnost 
nárůstu teploty až o 10°C. Práce také poukazuje na to, že za určitých podmínek, kdy je 
v cestě ultrazvukového vlnění přítomné prostředí s nízkým útlumem (amniotická 
tekutina, naplněný močový měchýř), je odhad teplotního indexu nepřesný, [94]. 

Podobné výsledky byly publikovány Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) 
v roce 1994. V závěrečné zprávě je uvedeno, že za extrémních podmínek může 
diagnostický ultrazvuk v impulsním dopplerovském režimu způsobit ohřev měkké tkáně 
o více než 2°C a na rozhraní s kostí až 3°C, [80]. 

 

1.4 Hodnocení účinků ultrazvuku a doporučené limity dávek 

Rozvoj diagnostické ultrasonografie vede k vyššímu ohrožení pacienta během 
vyšetření zvyšováním výkonu přístrojů. Použití diagnostického ultrazvuku pro získání 
informací o funkci či struktuře člověka by mělo být určeno pro situace, ve kterých 
lékařský přínos vycházející z diagnostických dat předčí jakékoliv předvídatelné riziko. 
Nejvíce takových případů je omezeno v oftalmologii, klinických vyšetřeních 
horečnatých pacientů, či těhotných žen. Proto vzniká snaha co nejefektivněji využít 
naměřená data s co nejmenším ohrožením zdraví. Omezením akustického výstupu 
ultrazvukových přístrojů lze předcházet možnému vzniku negativních účinků, [7].  

Světová federace pro ultrazvuk v medicíně a biologii (WFUMB) a Mezinárodní 
elektrotechnická komise (IEC) na základě studií negativních projevů ultrazvuku 
stanovily doporučení pro eliminaci vzniku takových účinků. Tyto bezpečnostní 
technické normy jsou vydány pod označením IEC 60601,  [45, 46] . Obsahují dvě části, 
které se zabývají použitím ultrazvuku v lékařství.  

Část 2-5 stanovuje normativní hodnoty pro přístroje používané ve fyzioterapii a 
definuje dva limitující faktory. Prvním je omezení teploty na povrchu sondy, která 
nesmí přesahovat 41°C při měření ve vodě s teplotou 25°C. Druhým faktorem je 
efektivní intenzita ultrazvuku, která je definována jako poměr výstupního výkonu a 
efektivní plochy vyzařování. Neměla by překročit hodnotu 3 W/cm2.  

Část 2-37 se týká diagnostických a monitorovacích ultrazvukových zařízení, [46]. 
Liší se od předchozí tím, že nestanovuje žádné limity, ale specifikuje, jak by měl být 
uživatel informován o potenciálním riziku mechanickými a tepelnými indexy 
zobrazovanými na monitoru diagnostického přístroje.  Veškerá zodpovědnost je tak 
kladena na obsluhu ultrazvukového přístroje, což vyžaduje příslušnou úroveň zaškolení 
a kvalifikace.  

Definice těchto indexů vznikly v USA  na počátku 90. let a jsou známy jako 
Standard pro zobrazení výstupu (ODS). Byly schváleny Americkým institutem 
ultrazvuku v medicíně ve spojení s Národní asociací výrobců elektrických zařízení 
(AIUM/NEMA) a na jejich základě Úřad pro kontrolu potravin a léků (Food and Drug 
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Administration – FDA) uzákonil soubor norem limitující výstupní parametry lékařských 
ultrazvukových přístrojů pro konkrétní aplikace. Tyto normy byly přejaty a dále 
rozšířeny organizacemi v dalších zemích, kde jsou však zatím brány jako doporučení. 
Klíčovou roli při formulaci hlavních směrů pro bezpečnost ultrazvuku hrají také 
evropské organizace jako například Britská lékařská ultrazvuková společnost (BMUS) a 
Evropská federace společností pro ultrazvuk v medicíně a biologii (EFSUMB), [26, 31].  

Celosvětově je pro diagnostické aplikace ultrazvuku doporučován princip 
ALARA  (As Low As Reasonably Achievable), který by mohl být označován také jako 
princip opatrnosti. Znamená, že použitá intenzita ani doba vyšetření by neměly 
překročit hodnotu nezbytně nutnou k získání požadované diagnostické informace,  [41]. 

1.4.1 Tepelný index 
K hodnocení tepelných účinků byla zavedena veličina teplotní index (TI) a 

informuje obsluhu o možnosti oteplení tkáně. Určení indexu vychází z poměru 
výstupního výkonu W a výkonu Wdeg potřebného k dosažení nárůstu oteplení o 1°C,  
[71], 

degW

W
TI =

 (1.1) 

Předpokladem stanovené hodnoty výkonu Wdeg jsou podmínky ustáleného stavu 
po dobu několika minut, mimikující situaci, ve které je ultrazvukový svazek vyzařován 
do jednoho místa. Hodnota TI je často desinterpretována jako údaj ekvivalentní 
teplotnímu nárůstu ve stupních Celsia. Ve skutečnosti se ale míra oteplení může výrazně 
lišit, [26]. Mechanismus vzniku oteplení závisí na druhu a charakteru tkáně, proto jsou 
definovány tři varianty: 

- Teplotní index měkkých tkání (TIS) je stanoven pro případy, kdy ultrazvuk 
prochází v podstatě homogenní měkkou tkání, např. plodem během prvního 
trimestru těhotenství nebo abdominální oblastí.   

- Teplotní index kostních tkání (TIB) je definován pro vyšetření, při kterých 
ultrazvukový svazek prochází měkkou tkání a ohnisková oblast se nachází na 
rozhraní tkáň-kost, nebo v její blízkosti, např. při skenování mineralizující lebky 
plodu ve druhém či třetím trimestru.  

- Teplotní index lebeční kosti (TIC) se týká vyšetření, ve kterých je kost 
lokalizována v blízkosti povrchu sondy, např. při transkraniálním vyšetření.  

Pro každou variantu jsou definovány dva typy zobrazovacího módu, ve kterém 
uzv přístroj pracuje – skenovací a neskenovací mód. Skenovací režim znamená, že 
ultrazvukový svazek je v prostoru rozmítán. V neskenovacím je svazek stacionární a 
k jeho pohybu dochází pouze manuálním posunem sondy. U kombinované expozice 
tkáně obou zobrazovacích režimů je výsledný teplotní index součtem příspěvků 
stanovených u jednotlivých módů. 

V devadesátých letech FDA zahrnul jako součást norem zobrazení mechanického 
a tepelného indexu na monitoru diagnostických přístrojů. Hodnota ISPTA je určena 
měřením intenzity diagnostické sondy ve vodě s následným snížením o 0,3 dB.cm-
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1.MHz-1, což odpovídá střední hodnotě útlumu ve tkáních. V roce 1976 FDA stanovila 
limity pro ISPTA, viz tab.1.1, [7, 39]. Z tabulky je patrné, že pro prenatální a neonatální 
aplikace byla dříve stanovena hranice 94 mW/cm2, která však byla v roce 1993 
posunuta dle doporučení ODS na 720 mW/cm2. U přístrojů generujících takovou 
intenzitu je pak nutné zobrazovat tepelný a mechanický index. Jedinou výjimkou jsou 
oftalmologické aplikace, u nichž je limitní hodnota stanovena na 50 mW/cm2, [7].  

Tab. 1.1: Srovnání maximálních doporučených intenzit ISPTA definovaných Úřadem pro 
kontrolu potravin a léčiv (FDA) před rokem 1992 a převzatých podle ODS, [7] 

Limity intenzit ISPTA [mW/cm2] 
Vyšetření 

FDA ODS 

Periferní cévy 720 720 

Kardiologické 430 720 

Fetální, neonatální 94 720 

Oftalmologické 17 50 

Tab. 1.2: Prahové hodnoty stanovené Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) 
pro ultrazvukové diagnostické přístroje, [7] 

Aplikace ISPTA 
[mW.cm-2] 

ISPPA 
[mW.cm-2] 

Mechanický 
index 

Teplotní 
index 

Všechny kromě 
oftalmologie 

720 190 1,9 6 

Oftalmologická 50 nedefinován 0,23 1 

 

Na základě studií u zvířat WFUMB stanovila, že ultrazvukové expozice, které 
způsobují nárůst oteplení o 4°C po dobu delší než 5 minut, by měly být považovány za 
potenciálně riskantní. Miller a Ziskin ukázaly logaritmickou závislost mezi oteplením a 
dobou expozice a BMUS tedy určila pro oteplení o 4°C a dobu expozice 4 minuty 
maximální hodnoty uvedené v tabulce 1.3. Ve vztahu k hodnotám tepelného indexu 
doporučují expoziční časy uvedené v tabulce 1.4.  

Tab. 1.3: Maximální doporučená doba expozice embrya a plodu vzhledem k oteplení, [8]  

Oteplení [°C] 1 2 3 4 5 

Maximální doba 
expozice [min] 

128 64 16 4 1 

Tab. 1.4: Maximální doporučená doba expozice embrya a plodu vzhledem k TI, [8]  

TI 0,7 1 1,5 2 2,5 

Maximální doba 
expozice [min] 

60 30 15 4 1 
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Stupeň rizika může být snížen buď redukcí teplotního indexu TI řízením 
výstupních parametrů nebo snížením doby trvání – času, po který působí měnič na 
jednom místě. 

1.4.2 Mechanický index  
Tato veličina slouží ke stanovení odhadu pravděpodobného vzniku mechanického 

bioefektu - kavitace. Je dána podílem maxima tlaku způsobujícího zředění v daném 
médiu a druhou odmocninou střední pracovní frekvence. 

c

r

fCMI

p
MI 3.0,=

, (1.2) 

kde pr,0.3 vyjadřuje maximální amplitudu negativního tlaku [MPa], fc střední 
frekvenci [MHz] a CMI je normalizační faktor k převedení MI na bezrozměrnou 
jednotku, tudíž má hodnotu 1MPa.MHz-1/2, [38, 19].  

Tento index byl původně odvozen z matematického modelu, který popisuje 
chování shluku vzduchových bublin ve vodě a krvi při expozici jedné periodě 
ultrazvukového vlnění, [5]. Model byl založen na analýze akustického tlaku, který je 
třeba k vyvolání transientní (přechodné) kavitace. Ačkoliv se předpokládá, že poškození 
tkáně způsobené vzduchovou bublinou je v přímé souvislosti s mechanickým indexem v 
závislosti na frekvenci, nebyla tato skutečnost dostatečně ověřena experimentální studií. 
Proto není možné srovnávat výstupní hodnoty při různých frekvencích. Také rozdílné 
kontrastní látky se liší svou odezvou na ultrazvukové vlnění a mechanický index 
stanovený pro jednu nelze vztáhnout k jiné, [26].  

V metodických pokynech pro bezpečné použití diagnostického ultrazvuku 
doporučuje Britská lékařská ultrazvuková společnost následující limity mechanických a 
teplotních indexů: 

MI>0,3 – při těchto hodnotách je vhodné redukovat dobu expozice plic a trávicího 
ústrojí novorozence, jelikož existuje možnost vzniku poškození těchto tkání. 

MI>0,7 – při použití kontrastních látek může dojít ke vzniku kavitace. Bez 
přítomnosti kontrastní látky je tato hodnota považována za prahovou, nad níž se 
zvyšuje riziko vzniku kavitace. 

TI>0,7 – za těchto podmínek by měla být minimalizována doba expozice při 
ozvučení embrya a plodu  

TI>1,0 – v tomto případě není doporučeno ozvučování oka. 

TI>3,0 – není doporučeno ozvučení embrya a plodu. 

 

Některé normy také stanovují, že ultrazvuk by neměl být používán, [16, 2, 7]: 

- k získání obrázku plodu pro jiné než lékařské důvody, 

- k určení pohlaví pro jiné než lékařské důvody a 

- ke komerčním účelům, např.  produkce obrázků či videa plodu. 
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V České republice je bezpečnost produktů, které jsou uváděny na trh, řešena v 
souladu s legislativou Evropské unie. V oblasti medicínské techniky Evropská unie 
uzákonila Směrnici rady 93/42/EEC zabývající se lékařskými přístroji, se kterou je 
harmonizováno Nařízení vlády č. 336/2004 Sb, [21]. Ultrazvukové diagnostické 
přístroje měly splňovat požadavky technických norem ČSN EN 60601-1, ČSN EN 
60601-2-37 a ČSN EN 61157, [24, 22, 23], které definují požadavky na bezpečnost 
ultrazvukových diagnostických a monitorovacích přístrojů a jejich akustického výstupu, 
[78]. Z pohledu správné funkce by měly také ultrazvukové lékařské systémy podléhat 
pravidelným bezpečnostním kontrolám, jako je tomu v případě rentgenových přístrojů s 
cílem minimalizovat riziko poškození a ohrožení zdraví pacienta. To však doposud není 
v České republice uzákoněno. 
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2 CÍLE DISERTACE 
V současnosti jsou minimálně publikovány analýzy účinků ultrazvukového pole 

generovaného moderními diagnostickými sondami v ultrazvukové sonografii. Studie, 
které se zabývají modelováním účinků na biologickou tkáň jsou založeny na simulaci 
pole elementárních měničů. Také hodnocené tepelné účinky jsou obvykle určovány 
jednorozměrně v ose měniče. Počítačové simulace poskytují nástroj pro modelování 
dějů v situacích, kdy nejsou známy veškeré vstupní parametry a kdy není možné získat 
hodnoty konvenční metodami, např. měření oteplení v situacích in vivo. 

Cílem disertace je tedy vytvořit flexibilní model současných diagnostických 
systémů umožňující simulovat vyzařování různých typů sond a modelovat oteplení 
tkání v závislosti na typu apertury, buzení a frekvence. Jednotlivé části jsou 
specifikovány takto:  

- Analyzovat vyzařované ultrazvukové pole s ohledem na parametry 
piezoelektrických měničů (piezoelektrické, dielektrické, elastické) i čelních vrstev a 
tlumení. Z jejich fyzikálních parametrů následně určit charakteristické průběhy 
vstupních impedancí, přenosových funkcí a impulsní odezvy. 

- Pomocí tohoto modelu piezoelektrických elementů následně simulovat 
vyzařování sond tvořených řadou měničů, s možností fázování a fokusace. Také 
modelovat šíření akustického tlaku spolu s výpočtem časově-prostorového rozložení 
intenzity v hodnoceném ultrazvukovém poli.  

- K modelování teplotních změn navrhnout vícevrstvý model tkáně respektující 
tepelné a absorpční vlastnosti v třírozměrném prostoru. S využitím tohoto modelu 
simulovat teplotní změny způsobené různými typy apertur, buzení a rozdílných 
frekvencí a nalézt hraniční případy ozvučení. 

- Součástí řešení bude experimentální měření rozložení ultrazvukového pole a 
teplotních změn způsobených uzv diagnostickým systémem na materiálu s vlastnostmi 
obdobnými biologickým tkáním, tzv. ultrazvukovém fantomu. Na základě těchto 
poznatků provést srovnání  a ověření počítačových simulací s naměřenými výsledky. K 
tomu bude využit speciální měřící uzv systém. 
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3 MODELOVÁNÍ IMPULZNÍ ODEZVY 
PIEZOELEKTRICKÝCH M ĚNIČŮ 

Požadavky na vlastnosti ultrazvukových sond stále více narůstají v souvislosti 
s velkými modalitami v diagnostické ultrasonografii, jako například zobrazení vyšších 
harmonických složek odraženého signálu, hodnocení průtoku, atd. Parametry těchto 
sond  závisí na jejich vnitřní struktuře, zejména na aktivní složce – piezoelektrickém 
elementu. Podstatné rozdíly jsou definovány jejich materiálovými vlastnostmi a tím se 
zásadně liší oblast jejich použití. Parametry, jimiž jsou rozdílné piezoelektrické 
materiály charakterizovány, lze popsat jako: 

- Elektromechanický koeficient vazby – část dielektrické energie, která je 
přeměněna na elastickou a naopak, kii [%] 

- Piezolektrická konstanta - poměr elektrického napětí a dilatace materiálu 
dii [m/V] , hii [N/C] 

- Permitivita, εr [-] 

- Ztráty – elektrické δe [%], mechanické δm [%] 

- Hustota ρ [kg/m3] 

- Elasticita, sii [m
2/N], resp. kompresibilita, cii [N/m2] 

- Charakteristická akustická impedance, Z [Rayl] 

V současnosti nejsou k dispozici materiály, které by měly vysoký koeficient 
vazby a zároveň hodnotu akustické impedance srovnatelnou s impedancí biologické 
tkáně. Pro většinu medicínských aplikací jsou používány ferroelektrické PZT materiály 
zejména z důvodu velikosti jejich elektromechanického koeficientu vazby, ačkoliv mají 
vysokou akustickou impedanci. PZT piezokeramiky mají také relativně velkou šířku 
pásma, což koresponduje s dobrou senzitivitou mimo rezonanční frekvenci. Vzhledem 
ke značné permitivitě lze vyrobit měniče dostatečně malých rozměrů s nepříliš vysokou 
elektrickou impedancí. Proto jsou tyto materiály využívány pro generování a detekci 
akustického pole, [38].  

PVDF (polyvinylfluoridové) materiály mají nízký elektromechanický koeficient 
vazby a velké dielektrické ztráty ve srovnání s jinými materiály. Nejsou tedy ideálním 
prvkem pro generování akustického pole. Jejich výhodou je však výrazně velká šířka 
přenášeného frekvenčního pásma, jsou tedy vhodné pro příjem signálu a proto jsou 
využívány pro konstrukci hydrofonů, případně jako kompozitní materiál. Na trhu je 
k dispozici množství dalších typů materiálů s rozdílnými vlastnostmi, které většinou 
vznikají kombinací zmíněných materiálů s aditivy.  

Inovace v oblasti výrobních technologií pro aplikace v rozsahu 1-10 MHz jsou 
zaměřovány na realizace tzv. 1-3 kompozitních materiálů sestávajících z malých PZT 
elementů. Tyto elementy jsou ukotveny v polymeru, resp. tlumícím materiálu. Je 
dosahováno vyšší citlivosti a šířky pásma, ovšem doposud za poměrně vysokou výrobní 
cenu, [97]. 
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3.1 Matematické modely 

Používané matematické vztahy jsou odvozeny pro linearizované  podmínky. 
Vychází obvykle z ideální kruhově cylindrické symetrie a z šíření ideální rovinné vlny. 
Dále se vychází z předpokladu, že uzv pole se bude počítat pro tzv. vzdálené pole, kde 
platí podmínka mnohem větší vzdálenosti od měniče než je rozměr měniče. Výpočet 
blízkého pole je z praktických důvodů zbytečný, protože měření této oblasti nemá pro 
kalibraci uzv přístroje význam a v lékařské diagnostice není oblast využívána, [91]. 

Bylo odvozeno  několik metod pro výpočet ultrazvukového pole měničů různých 
rozměrů, např. Rayleigh, King, a Schoch. K modelování kontinuálního i impulsního 
pole se v současnosti jeví jako nejvhodnější metoda vyvinutá Tupholmem a 
Stepanishenem [54], která poskytuje přesné řešení pro měnič modelovaný jako rovinný 
kmitající píst, umístěný v nekonečné, pevné rovině. Pro realizaci výpočtu je nutná 
diskretizace v čase a prostoru. Veškeré časové průběhy signálů jsou v modelu 
vzorkovány určitou vzorkovací frekvencí. Velikost vzorkovací frekvence určuje 
množství výpočetních operací, zároveň ale limituje míru diskretizační chyby.  

Prostorová diskretizace se týká povrchu měniče a zkoumaného prostoru. Povrch 
měniče je při výpočtu rozdělen na n bodů (elementárních ploch), které jsou chápány 
jako samostatné zdroje uzv vlnění s kruhově cylindrickou symetrií. Pro výpočet je nutné 
znát impulsní odezvu uzv měniče. Tu lze určit pomocí náhradního elektromechanického 
modelu. Mezi nejznámější patří  Masonův a KLM model, [96].  

3.1.1 Náhradní modely piezoelektrických měničů 
Mason navrhl přesné náhradní zapojení, ve kterém je piezoelektrický materiál 

rozdělený na elektrický a dvě akustické větve pomocí ideálního elektromechanického 
transformátoru, obr. 3.1a. Model byl široce užíván pro výpočet rezonátorů, 
přechodových odezev, stanovení materiálových konstant a dalších aplikací. 

Ve snaze odstranit nereálné obvodové prvky, Krimholtz, Leedom a Matthaei 
publikovali alternativní náhradní zapojení, obr. 3.1b. Obvykle je označováno jako KLM 
model a bylo užíváno převážně v oblasti lékařského zobrazování při návrhu měničů 
pracujících na vysokém kmitočtu a vícevrstvých sond, [63].  
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Obr. 3.1: Schéma zapojení náhradního modelu elektroakustického měniče  a) Masonův, 
b) KLM. 
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Charakteristika piezoelektrických materiálů se odvíjí od směru polarizace krystalu 
a k němu vztažené orientaci přivedeného napětí E, resp. dilatace materiálu D, tlaku T, 
resp. tahu S.  Dolní indexy piezoelektrických veličin definují mód vibrací měniče. První 
index určuje směr elektrického pole vůči přivedenému či vznikajícímu napětí 
důsledkem mechanického namáhání. Druhý index určuje směr mechanického namáhání 
tlakem, příp. natažením, [83]. Ve většině biologických a medicínských aplikací je 
využíván tzv. tloušťkový mód, ve kterém jsou osa elektrická a mechanická rovnoběžné 
s osou polarizace. Tomu odpovídají indexy „33“ , [25]. 

Ačkoliv jsou materiálové konstanty definovány mezinárodními normami IEEE 
Standards on Piezoelectricity ve tvaru reálných hodnot, [103], množství autorů zavedlo 
a užívá k výpočtu komplexní veličiny popisující jednu či více prvků náhradních obvodů 
piezoelektrických materiálů. Dielektrické ztráty u diagnostických sond s řadou měničů 
významně ovlivňují rezistivitu měničů a tím rezonanční frekvenci. 

Budeme-li uvažovat elektroakustický Masonův model, ve kterém jsou brány 
v úvahu dielektrické a mechanické ztráty, pak vlnový vektor k, akustická impedance 
piezoelektrika Z0 a kapacita C0 jsou komplexní. Tedy celkové ztráty δ jsou, [96] 

( ) em kk δδδ ..1 2
33

2
33 +−=  (3.1) 

a z toho plyne, že zmiňované veličiny jsou určeny jako 








 −=
2

.1'
δ

ikk
, (3.2) 








 +=
2

.1.0
'
0

δ
iZZ

, (3.3) 

( ) 1
0

'
0 1. −+= eiCC δ . (3.4) 

Vztahy, podle nichž je odvozena reálná složka vlnočtu k, charakteristické 
impedance a kapacity měniče jsou vyjádřeny jako 

λ
π2=k , (3.5) 

d

S
C r 00 εε= , (3.6) 

ScZ 000 ρ= . (3.7) 

Plocha měniče je označena S a d jeho tloušťka. Prvky náhradního Masonova 
zapojení odvodíme z rovnic, [96] 
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kde h33 je piezoelektrická konstanta. Prvky KLM obvodu jsou určeny jako 
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Prvky Zm1 představují impedanci tlumení a Zm2 impedanci čelní zátěže – voda, 
tkáň.  Tloušťka vrstvy piezoelektrického elementu d odpovídá polovině vlnové délky při 
antirezonanční frekvenci nezatíženého měniče, [90], 

2
ad

λ
= . (3.16) 

3.1.2 Teorie sítí 
Pro řešení náhradních schémat měničů lze vycházet z teorie sítí, kdy můžeme brát 

měnič jako dvojbran, který je definovaný charakteristickou maticí A. Budícími 
veličinami jsou elektrické napětí a proud a výstupem je akustická síla F a rychlost 
kmitání částic v, [12, 92].  
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Přímá kaskádní matice systému A je pak součinem přenosových matic 
jednotlivých prvků schématu a elementů, včetně akustického tlumení, zátěže a vrstev 
akustické vazby. 

∏
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Tvary přenosových matic pro sériově řazenou impedanci As, paralelní impedanci 
Ap a transformátor AT  jsou následující, 
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kde n vyjadřuje převodní poměr transformátoru. Schématický diagram je uveden 
na obrázku 3.2. Popis jednotlivých prvků diagramu je následující: 

N1 – matice elektrické vazby, 

N2 – matice charakterizující kapacitu C0 v Masonově modelu, resp. C0 a X1 

u KLM modelu, 

N3 – matice transformátoru, 

N4 - N6 – matice popisující impedance piezoelektrického materiálu, 

N7 - N8 – matice akustické vazby. 

Zdroj budícího signálu je v blokovém diagramu označen U0 a odpor přívodního 
koaxiálního kabelu R0, jehož obvyklá hodnota je 50 Ω. 
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Obr. 3.2: Blokové schéma  zapojení prvků piezoelektrického měniče 

3.2 Akustická vazba 

Řešení akustické vazby měniče a prostředí, do kterého vstupuje ultrazvukové 
vlnění je nezbytné vzhledem k velkému rozdílu impedance piezoelektrického materiálu 
a tkáně. U PZT keramiky to bývá 33 MRaylů, pro tkáň, resp. vodu je přibližná hodnota 
1,5 MRaylů. Tloušťka těchto vrstev pro nejefektivnější přenos z pohledu odrazů, tedy 
vysílaného a přijímaného signálu je čtvrtina vlnové délky zákmitu. Klasická teorie 
přenosu dle Collinse pro filtr Butterworthova typu je přepočet pro jednovrstvou i 
dvojitou vazbu vyjádřen v tabulce 3.1, [12]. 

Tab. 3.1: Výpočet impedance vrstev akustické vazby podle Collinse 

 Vzorec Příklad hodnot pro PZT keramiku 

Impedance Z1 (1. vrstva) Z2 (2.vrstva) Z1 [MRayl] Z2 [MRayl] 

1-vrstvá vazba 2. mp ZZ
  7  

2-vrstvá vazba 
4/1

2
4/3 . mp ZZ

 
4/3

2
4/1 . mp ZZ

 14,8 3,25 

 

Zp v tabulce představuje akustickou impedanci měniče a Zm2 impedanci prostředí, 
do kterého měnič vyzařuje. Jsou charakterizovány součinem hustoty ρ a rychlosti šíření 
uzv c. Pro příklad jsou použity hodnoty keramiky 33,2 MRaylů a prostředí 1,5 MRaylů. 
Problémem však je výroba dostatečně denzních materiálů, aby jejich akustická 
impedance dosahovala hodnot 10 až 15 MRaylů, případně sklo a grafit je velmi obtížné 
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navázat na povrch. DeSilets a Fraser na základě KLM modelu tedy odvodili efektivně 
nižších hodnoty, [69], viz tabulka 3.2. 

Tab. 3.2: Výpočet impedance vrstev akustické vazby podle DeSiletse a Frasera 

 Vzorec Příklad hodnot pro PZT keramiku 

Impedance Z1 (1. vrstva) Z2 (2.vrstva) Z1 [MRayl] Z2 [MRayl] 

1-vrstvá vazba 
3/2

2
3/1 . mp ZZ

  4,2  

2-vrstvá vazba 
7/3

2
7/4 . mp ZZ

 
7/6

2
7/1 . mp ZZ

 8,81 2,33 

 

V tabulce 3.3, je uvedeno několik materiálů, které se používají k zatlumení a 
vazbě piezoelektrických měničů, [99].  

Tab. 3.3: Materiály používané k zatlumení a akustické vazbě piezoelektrických měničů, [99]. 

Vazební vrstvy 
Akustická impedance 

[MRayl] 
Akustická rychlost 

[m.s-1] 

pryskyřice tvrzená keramikou 2,8 - 11,3 1500 - 3900 
sklo 10,1 - 16,4 5000 - 5660 

Parylen C 2,83 2200 
Si/RTV composite 1,5 - 12 1000 - 8000 

Tlumící materiál 
pryskyřice tvrzená wolframem 6 - 36  1500 - 3500 

mosaz (70% Cu, 30% Zn) 40,6 4700 
pyrolytický uhlík 7,31 3310 

vzduch 0,00043 334 
Akustická čočka 

RTV pryž 0,99 - 1,46 960 - 1160 
polyuretan 1,38 - 2,36 1330 - 2090 

Silikonová pryž (Sylgard) 1,03 1050 
Kompozitní filtry 

RTV 0,99 - 1,46 960 - 1160 
epoxidová pryskyřice 2,8 - 6,0 2700 
polyuretan (Tetrad) 1,26 2430 

polyuretan (MSI solid 80) 1,14 2270 
polymer/mikrobubliny 0,5 2020 

 

Pro zvýšení účinnosti přenosu by měla mít vstupní impedance pouze reálnou 
složku o hodnotě, která je shodná s odporem napájení. Ladění kapacity C0 lze dosáhnout 
paralelně řazenou indukčností, L0 a přizpůsobení elektrickému odporu externího vodiče 
generátoru R0 transformátorem, [90, 99]. 
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kde ZE je elektrická impedance měniče určená  z celkové přenosové matice, [92] 
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c) 

Obr. 3.3: Přenosová charakteristika  piezoelektrického materiálu Pz21 a) zatíženého bez 
přizpůsobení, b) vliv akustické dvojvrstvé vazby a c) elektrického přizpůsobení 

Výstupem řešeného náhradního obvodu je přenos systému (obr.3.3), jehož 
inverzní Fourierovou transformací dostáváme impulsní odezvu. Akustický tlak je určen 
z rovnice poměrem síly na plochu a proto, [93], 
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Rychlost kmitání částic na povrchu měniče je určena ze vztahu 

12211

1

AZA
v

m +⋅
= . (3.26) 

3.3 Modelování impulzní odezvy piezoelektrických 
materiálů – vlastní řešení 

Simulace kmitání povrchu piezoelektrického měniče byla založena na 
elektromechanických modelech Masona a KLM. Vstupními parametry jsou 
piezoelektrické vlastnosti materiálu a jeho rozměry v relaci s požadovanou rezonanční 
frekvencí. Vzhledem ke snaze dosáhnout co nejkratšího zákmitu je třeba uvažovat 
prvky elektrického a akustického přizpůsobení.  

S využitím rovnic (3.1) až (3.26) bylo vytvořeno programové vybavení 
s grafickým uživatelským prostředím, které umožňuje určit frekvenční charakteristiky 
měničů – impedanční i přenosové, zobrazit jejich impulsní odezvu, rychlost kmitání 
povrchu, a průběh tlaku po excitaci obdélníkovým, sinusovým a exponenciálním 
impulsem. 

 

Obr. 3.4: Ukázka uživatelského rozhraní pro simulaci a nastavení piezoelektrických materiálů 

Skládá se ze dvou hlavních oken, přičemž v jednom jsou průběhy a 
charakteristiky zobrazovány s možností nastavení krajních hodnoty os a typu modelu  - 
levé okno. Ve druhém (pravém) mohou být vybrány předvolené typy měničů, nebo 
zadány nové piezoelektrické, elektromechanické a rozměrové parametry. Jsou 
začleněny také akustické a elektrické přizpůsobení s možností nastavení vazebních 
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prvků k optimalizaci měničů, viz obr. 3.4. Tak lze odvodit kmitání jakéhokoliv 
materiálu dle zadaných parametrů. Analytické modelování je založeno na modelování 
dle teorie sítí, což znamená, že pro každý prvek náhradních schémat byla nadefinována 
přenosová matice a inverzní Fourierovou transformací vektorového součinu matic je 
určena impulzní odezva. Elektrickou impedanci je možné určit v případech 
zkratovaného měniče, měniče na prázdno i se zátěží tlumení a akustických vrstev.  

 

  

a) b) 

Obr. 3.5: Srovnání náhradních modelů dle Masona a  KLM v případě bez a se započítanými 
ztrátami v materiálu 

Srovnáním obou modelů Masona a KLM je evidentní, že výstupy těchto modelů 
jsou shodné, zejména v případě komplexních veličin, obr. 3.5a. Modely KLM a Masona 
se vzájemně liší v řádech 10-10, což je hodnota zanedbatelná. Srovnáním simulací bez 
započítání ztrát - reálné hodnoty veličin v rovnicích (3.8 – 3.15), jsou pak významné 
rozdíly zejména na rezonančních frekvencích. Tento rozdíl činí oproti výpočtu 
s komplexními hodnotami až 27%, jak je patrné z obrázku 3.5b. Tato komparace je na 
materiálu EC-98 s rezonanční frekvencí 1 MHz.  

Databáze programového vybavení sestává ze sedmi různých piezoelektrických 
materiálů. Pět typů je vhledem ke svým parametrům používáno v lékařské 
ultrasonografii. Tyto materiály jsou charakteristické vysokým elektromechanickým 
koeficientem k, dielektrickou konstantou εr a relativně nízkými ztrátami. Jedná se 
většinou o ferroeletrické materiály typu PZT. Byl zařazen také materiál PVDF kvůli 
srovnání pro jeho velkou šířku přenášeného pásma a nízkou impedanci blízkou 
akustické impedanci tkáně.  

Výsledná hodnocení porovnávaných materiálů se vztahují ke dvěma parametrům - 
šířce pásma a velikosti amplitudy impulsní odezvy – reflektuje míru přeměněny 
elektrické energie na akustickou.  

 Rozměry piezoelektrických elementů byly zvoleny s ohledem na použití v 
sondách ultrazvukových diagnostických systémů. Tloušťka měniče tP determinuje 
rezonanční frekvenci měniče a platí přibližný vztah odvozený z rychlosti šíření 
v materiálu a antirezonančního kmitočtu, viz rovnice (3.16).  
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Tab. 3.4: Parametry piezoelektrických materiálů, [98, 92, 83] 

  PVDF PZT-5A PZ26 PZT-4 EC-98 PZ21 PZ29 

ρm [kg/m3] 1932 7750 7700 7500 7840 7800 7450 
s33 [10-12 m2/N] 91,38 6,82 11,00 6,22 6,59 13,00 22,89 
d33 [10-12 m/V] 16,7 110 330 289 730 650 575 

εr [-] 4,1 830 1300 1300 2450 3800 2900 
k33 [-] 0,29 0,49 0,57 0,55 0,53 0,69 0,75 

tg(δe) [%] 6,9 2 6,9 0,3 3,7 1,7 1,9 

tg(δm) [%] 4 1,3 0,3 0,4 1,8 1,54 1,1 

Zp [MRayl] 4,6 33,7 26,5 34,7 34,5 24,5 18 

d [µm] 377 645 483 663 637 426 281 

 

Optimalizace akustického přizpůsobení je s dvojvrstvou vazbou a je využito 
definice dle Frasera (tab.3.2). Tím bylo dosaženo větší šířky pásma a amplitudy 
frekvenční charakteristiky přenosu měniče. Simulace impulsních charakteristik měničů 
byla provedena na základě KLM modelu. Vlastnosti materiálů jsou shrnuty v tab.3.4. 

Tab. 3.5: Vypočítané parametry akustické a elektrické vazby použité pro srovnání impulzních 
charakteristik 

  PVDF PZT-5A PZ26 PZT-4 EC-98 PZ21 PZ29 

ZL1 [MRayl]  8,44 6,88 8,44 7,76 7,36 4,16 

cL1 [m/s]  4000 4000 4000 4000 4000 4000 

ρL1 [kg/m3]  2110 1720 2110 1940 1840 1040 

tL1 [µm]  314,8 346,6 314,8 313,5 333,3 361,1 
               

ZL2 [MRayl]  2,652 2,567 2,652 2,329 2,21 2,108 

cL2 [m/s]  1700 1700 1700 1700 1700 1700 

ρL2 [kg/m3]  1560 1510 1560 1370 1300 1240 

tL2 [µm]  122,3 133 122,3 113,5 141,7 140,7 
               

L0 [µH] 4496.8 38 18,2 24,9 12,7 5,21 4,84 
n 412,3 35,5 24,9 29,0 11,4 12,2 9,2 
                

BW [%] 113,3 77,0 82,3 76,7 78,7 95,7 105,3 

 

Tlumení měniče bylo uvažováno z epoxidové pryskyřice s příměsí wolframu 
o akustické impedanci 3 MRaylů a zatěžovací médium na čelní straně je tkáň  
s impedancí 1,56 MRaylů. Obě tyto impedance mají v modelu charakter semi-
infinitního prostoru, tedy nejsou rozměrově omezeny. Pro všechny simulace bylo 
započítáno elektrické přizpůsobení s paralelní indukčností, transformátorem a odporem 
přívodního kabelu 50Ω. Tloušťka měniče je nastavena pro antirezonanční frekvenci 
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3 MHz. Plocha měniče byla zvolena o velikosti 6,5 mm2. Pouze materiál typu PVDF 
nebyl přizpůsobován, jelikož výhodou tohoto materiálu je právě nízká akustická 
impedance a proto v praxi nebývá s akustickou vazbou. Hodnoty akustických a 
elektrických vazebních prvků jsou uvedeny v tabulce 3.5. Veličina n vyjadřuje převodní 
konstantu ideálního transformátoru určenou ze vztahu (3.23).  

Výsledky průběhů impulzní odezvy materiálů jsou uvedeny v obrázku 3.6. 
Velikost šířky pásma přenosové charakteristiky BW je uvedena v tabulce 3.5. Ta je 
definována jako poměr rozdílu frekvencí při poklesu o 6dB a rezonanční frekvence. 
Ferroelektrikum EC-98 je zahrnuto jako referenční, neboť podle něj byla ověřena 
správnost simulace v porovnání s přenosovou charakteristikou v demoverzi programu 
PiezoCAD, viz příloha A.  

Materiály PZT5A, PZT4 a EC98 mají podobné parametry a jejich rozdílná 
permitivita je kompenzována elektrickým přizpůsobením. Všechny přenáší také 
podobnou šířku pásma, ale PZT5A s nižší efektivitou. Keramika Pz26 má obdobnou 
velikost signálu a o 5% větší šířku pásma. Ačkoliv materiál typu PVDF má největší 
šířku pásma i bez přizpůsobení, tak má nízkou efektivitu přenosu energie a jeho 
uplatnění je jako kompozitní materiál piezoelektrických polymerů, [67]. V grafu je 
uveden jako první, ale jeho amplituda je vůči ostatním až 30krát menší.  

 

Obr. 3.6: Průběhy impulzní odezvy modelovaných piezoelektrických materiálů 

Nejlepší výsledky jsou dosaženy u materiálů dodávaných firmou Ferroperm Pz21 
a Pz29, které mají přenos se šířkou pásma 95% a 105% a mají také nejvyšší amplitudy 
impulzní charakteristiky. Důvodem je zejména jejich vyšší hodnota elektromechanické 
vazby k33. Tyto materiály jsou i výrobcem doporučeny pro použití v medicínských 
aplikacích. V současné době jsou k dispozici nové kompozitní materiály kombinované 
s polymery, jejichž koeficient vazby k33 má hodnotu okolo 0,9, ale parametry, které byly 
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uváděny v publikacích, neobsahovaly ztráty elektrické ani mechanické, resp. koeficient 
jakosti Q, proto by nebyly výsledky komparabilní a do této studie nejsou zahrnuty. 
Impulsní odezva měničů je využita pro simulaci rozložení tlaku a intenzit uzv v 3D 
prostoru.  
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4 MODELOVÁNÍ POLE 
ULTRAZVUKOVÝCH SOND 

Lékařské ultrazvukové systémy v současné době využívají sondy konstruované s 
určitým počtem elementů v řadě, případně plošné rozmístění elementů, tzv. 2D pole 
měničů. Jejich konstrukční řešení významně ovlivňuje kvalitu získaných dat a tedy 
kvalitu výsledného obrazu a měření v obrazu. Výhodou použití řady měničů 
v ultrazvukových sondách je možnost dosažení úzkého svazku fokusací buzeného uzv 
pole, jeho vychylování a dosažení vysoké rozlišovací schopnosti v široké oblasti 
pozorování v reálném čase. 

4.1 Definice ultrazvukového pole 

Vlnou nazýváme proces šíření kmitů v pružném prostředí (pevné, kapalné a 
plynné) a každá částice prostředí kmitá kolem rovnovážné polohy. Obecně je možno 
říci, že vybuzení uzv vlny v prostředí je spojeno se změnou jeho tlaku, hustoty, teploty a 
rychlosti kmitání částic. Se střídavým zhuštěním a zředěním prostředí způsobeným 
šířením podélného vlnění souvisí změny tlaku harmonicky probíhající v závislosti na 
čase, tedy je lokální a časově proměnnou funkcí.  

Matematický model pole generovaného měničem 
Zkoumaný prostor simulující ozvučované homogenní médium uzv měničem je 

rozdělen na N bodů, ve kterých se počítá hodnota intenzity uzv. Schematické 
znázornění rozmístění měniče a bodu P, ve kterém určujeme akustický tlak je na 
obrázku 4.1.  

 

Obr. 4.1: Vzájemná pozice měniče a bodu pole P 
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Povrch měniče je rozdělen na konečný počet vyzařovacích ploch a součtem jejich 
příspěvků v daném bodě před vyzařující aperturou je možné vypočítat tlak v jakémkoliv 
bodě prostoru. Z odvození Rayleighova integrálu lze psát, [55], 
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kde vn je normála rychlosti kmitání částic na povrchu měniče S. R je vzdálenost 
bodu P, v němž je průběh tlaku počítán a je rovna rozdílu vektorů 21 rr
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Integrál v této rovnici označujeme jako prostorovou impulsní odezvu ( )trh ,1 , 
[55]. 

( ) ( )
∫

−
=

S

c
R

dS
R

t
trh

π
δ

2
,1

r
. (4.3) 

Celkový tlak v daném bodě ozvučovaného pole je tedy součtem příspěvků 
každého elementu. Při známé rychlosti pohybu částic lze určit průběh tlaku, který byl 
generován ultrazvukovým měničem, jakožto zdrojem mechanického vlnění. Výkonová 
složka, intenzita ultrazvukového vlnění, je definována součinem tlaku a rychlosti 
kmitání částic v daném bodě, tedy 

vpI okamžitá ⋅=  (4.4) 

a její střední hodnota 

∫ ⋅⋅=
T

stř dtvp
T

I
0

1
. (4.5) 

Definice střední hodnoty intenzity je v praxi určena pomocí čtyř možných variant. 
Jsou to hodnota prostorově, časově, špičková nebo průměrná. Nejčastěji používanými 
jsou ISATA a ISPTA, přičemž indexy jsou odvozeny z anglických výrazů „Spatial, 
Temporal, Peak, Average“.  

K simulacím rozložení ultrazvukového pole byl využit doplňkový toolbox pro 
vědeckomatematickou aplikaci Matlab – Field II [52]. 
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4.2 Řady ultrazvukových měničů 

U řady měničů rozlišujeme tři základní profily svazku, tj. lineární, konvexní a 
fázové, [53]. Tyto jsou schématicky znázorněny na obr.4.2. Fokusace a vychylování 
svazku je realizováno fázovým zpožděním buzení jednotlivých elementů.  

4.2.1 Lineární řada 
Zobrazení lineárního systému (lineárně sekvenčního, lineárně spínaného) má 

obdélníkový profil. Je sestaven z řady segmentů, obr.4.2a, a bývá označován jako 1D 
pole měničů. Během skenování dochází k excitaci určitého počtu elementů z celé řady, 
přičemž vysílaný a přijímaný svazek je směrován kolmo k ploše měničů bez 
vychylování. Časově zpožděným buzením aktivních elementů je vytvářena fokusace 
svazku, [69]. Velikost apertury lze rozšířit zvýšením počtu elementů nebo vzdáleností 
mezi elementy. Vzdálenost elementů u lineární řady měničů bývá volena v rozsahu 1 až 
1,5 násobku vlnové délky,  kdy ještě nevznikají výrazné vedlejší laloky. Tyto systémy 
jsou charakteristické dobrým rozlišením v blízkosti čela měniče, avšak rychle 
degradujícím se zvyšující se hloubkou zobrazení, [99]. 

 

 

Obr. 4.2: Základní profily svazku ultrazvukových diagnostických sond 

4.2.2 Konvexní řada 
Zakřivením řady měničů lze dosáhnout rozšíření zobrazované oblasti, obr. 4.2b. 

Tak je získáno sektorové pole. Velkou předností sektorového způsobu zobrazení je 
možnost sejmout celý akustický řez vyšetřovanou oblastí z poměrně malé vstupní 
plochy (akustického okna), [41]. Další výhodou je větší hloubka zobrazení z důvodu 

a) b) 

c) d) 
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větší apertury. Fokusování a vychylování svazku je obdobné jako u lineární řady. 
Celkový počet elementů u lineární a konvexní řady bývá 96 až 256 segmentů, [69]. 

4.2.3 Fázově buzená řada 
Velikost apertury lineárního a konvexního typu sondy je příliš velká pro 

kardiologická vyšetření nebo při vyšetřování jater z mezižeberních prostorů. Dříve byly 
používány mechanicky vychylované měniče, obr. 4.2d. Avšak pro hodnocení pohybu 
chlopní či průtoku krve je třeba skenování s rychlým přeběhem svazku. Z tohoto 
důvodu byl vyvinut systém s menší aperturou a široké pole zobrazení je dosaženo 
elektronickým vychylováním svazku v sektoru, obr.4.2c. Tento typ sondy se v anglické 
literatuře označuje jako phased array, fázově buzená řada měničů. Ačkoliv je její 
konstrukce podobná předchozím dvěma typům, významný rozdíl je v buzení elementů. 
Pro vysílání i příjem signálu jsou buzeny všechny elementy a časovým zpožděním 
buzení dochází k vychylování a fokusaci svazku. Vzdálenost elementů bývá volena 
v rozsahu 0,5 až 0,7 násobku vlnové délky a obvykle obsahuje nižší počet segmentů než 
lineární a sektorové sondy. Šířka apertury je v rozmezí 1 až 3 cm, [99, 66, 70]. 

4.2.4 2D pole měničů 
Během několika posledních let se významně rozvinula technika trojrozměrného 

zobrazení vyšetřované tkáně. Snímání několika planárních rovin lze realizovat pomocí 
několika způsobů. Snímaním a kolekcí obrazů s využitím 1D skenovacích sond, k nimž 
je připevněn snímač polohy. Zobrazení v reálném čase je ale problematické. Dalším 
přístupem je využití skenovacího systému, v němž je 3D obraz objemu tkáně získán 
rotací řady měničů generující vychylovaný svazek. V současnosti je nejvíce rozšiřující 
se technikou použití dvoudimensionální matice měničů s elektronickým vychylováním 
svazku. Vysílání svazku je realizováno buzením několika měničů, zatímco přijímaný 
signál je již zpracováván ze všech elementů. Přijímaní a zpracovávání dat nevyžaduje 
pohyb ultrazvukové sondy, proto odpadá nutnost použití snímače polohy a klinické 
obrazy tkáně tak mohou být zobrazovány v reálném čase.  

Tento typ sondy bývá označován jako multidimensionální, příp. 1.5D nebo 2D 
pole měničů. Touto koncepcí jsou řešeny problémy 1D sond. Mezi ně patří rozšířování 
svazku ve vzdáleném poli vlivem fokusace a vznik vedlejších laloků, které se poměrně 
obtížně redukují konstrukčním zatlumením kmitání povrchu měničů. 2D pole měničů 
tedy svou podstatou umožňují fokusaci a vychylování svazku nejen v horizontálním ale 
také ve vertikálním směru. To přispívá k redukci šířky svazku, tedy zvýšení 
prostorového rozlišení obrazu ve větší zobrazované oblasti, [66]. 

Opakovací frekvence vysílaných impulsů je limitována hloubkou snímaného 
obrazu zd, tedy minimální dobu Tprf mezi vysílanými impulsy lze určit jako 

c

z
T d

prf

2= . (4.6) 

Z toho lze odvodit frekvenci snímkování fr v souvislosti s počtem fokusovaných 
svazků N v obrazu, [53] 
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Budeme-li uvažovat počet svazků N = 200 a hloubku obrazu D = 10 cm, pak 
opakovací frekvence má hodnotu fr = 38,5 Hz. Tedy dynamika anatomických procesů je 
zobrazována s dostatečným vzorkováním v reálném čase.  

4.3 Profil svazku 

Šíření ultrazvukového vlnění prostorem je determinováno šířkou svazku a 
vlnovou délkou. V biomedicínských aplikaci jsou využívány kmitočty v rozsahu 2 až 
15 MHz, což odpovídá délce vlny 0,77 až 0,1 mm. Laterální rozlišení je ve svazku 
definováno poklesem akustického tlaku o 6dB vůči maximu, a je závislé na šířce 
apertury aktivních elementů, vzdálenosti od čela měniče a na vlnové délce, [99, 52]. 
Laterální rozlišení se pohybuje v rozsahu 0,2 až 1,5 mm. Axiální rozlišení systému je 
dáno délkou vysílaného impulsu. Optimalizace axiálního a laterálního rozlišení je 
dosaženo vyšší frekvencí a fokusací svazku. Dalšími metodami je využití signálních 
procesorů pro změnu velikosti budícího signálu na jednotlivých elementech – 
elektronické zatlumení kmitání měničů – elektronická apodizace.  

4.3.1 Fokusace svazku 
Hlavní funkcí akustické fokusace, soustředění uzv svazku do určitého prostoru, je 

zlepšení laterálního rozlišení v určité axiální vzdálenosti a rozsahu. Fokusaci, můžeme 
provést mechanicky – zakřivením plochy měniče, přidáním akustické čočky a 
elektronicky, obr.4.3. Ohnisková vzdálenost čočky je obvykle nastavována do 
vzdálenosti posledního maxima tlaku uzv pole, čímž dojde k rozšíření a zrovnoměrnění 
fokální oblasti, [99]. Tuto vzdálenost nelze posunout akustickou čočkou ani 
elektronickou fokusací za konec Fresnelovy oblasti, [70, 99]. Efektivní citlivost 
systému, rozlišení obrazu, je ovlivňován průměrem svazku v oblasti zájmu, jinými 
slovy čím menší bude průměr svazku, tím vyšší bude množství energie, které bude 
odraženo elementárním objemem s odlišnou akustickou impedancí v médiu. 
Negativním projevem fokusace je rozšíření profilu svazku za ohniskovou oblastí ve 
vertikálním i horizontálním směru.  

Řady měničů jsou buzeny se vzájemným časovým zpožděním, obr. (4.3). Pro 
homogenní a izotropní akustické médium platí vztah pro zpoždění buzení jednotlivých 
elementů 

( ) ( ) ( )2221
fififi zzyyxx

c
−+−+−=∆τ , (4.8) 

kde (xf, yf, zf)  je poloha bodu fokusace a (xi, yi, zi) je pozice středu každého 
elementu sondy. 
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Obr. 4.3: Princip elektronické fokusace a vychylování svazku 

4.3.2 Vychylování svazku 
Soustava měničů s principem fázového buzení – phased array a 2D pole využívá 

metodu elektronického vychylování svazku pro pokrytí širší snímané  oblasti. Z rovnice 
(4.8) je určeno zpoždění buzení každého elementu. Na základě Nyquistova 
vzorkovacího teorému bylo ukázáno, že rozteč d by měla být méně než je polovina 
vlnové délky k dosažení potlačení postranních laloků při vychylování svazku o úhel θs. 
Tedy maximální hodnota je vyjádřena vztahem, [15], 
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Na druhou stranu opačným přístupem, tj. snižováním velikosti rozteče, sice 
dochází k eliminaci laloků, avšak narůstá šířka hlavního laloku a tudíž ke zhoršování 
prostorového rozlišení. Tyto protichůdné jevy je tedy třeba při návrhu řady elementů 
optimalizovat. V lékařských diagnostických systémech jsou sondy navrhovány 
s buzením více než 80 fokusovaných svazků v rozsahu vychylování ±45°, [70]. 

4.3.3 Vedlejší a postranní laloky 
Řady měničů s obdélníkovým tvarem segmentů generují akustické pole 

s výraznými vedlejšími laloky. Vznik těchto laloků je velmi nežádoucí fenomén v 
ultrazvukové sonografii, jelikož jejich důsledkem je vznik parazitních signálů, které se 
projevují artefakty ve výsledném obrazu a snižují obrazový kontrast včetně 
prostorového rozlišení. Také vyzařovaná energie se šíří jiným směrem a tudíž dochází 
ke snížení efektivity systému, [15]. 

Vedlejší laloky se výrazně projeví, je-li vzdálenost středů segmentů větší než 
vlnová délka, viz obr. 4.4, naopak jejich potlačení je dosaženo v případech, kdy rozteč 
elementů je menší než polovina vlnové délky. Tento jev je podmíněn také úhlem 
vychylovaného svazku. Proto je třeba volit vzdálenost a velikost elementů pro konkrétní 
aplikaci. 
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Obr. 4.4: Profil svazku lineární řady měničů v ortogonálním řezu vůči směru vyzařování. 
N = 32, w = 0,3λ, k = 1,5λ 

Hlavními činiteli pro tvarování vyzařovaného svazku jsou frekvence, šířka pásma, 
velikost elementů, jejich vzdálenost a počet. Frekvence má signifikantní vliv na velikost 
blízkého pole a rozprostření svazku. Použití vyšších kmitočtů umožňuje lepší poměr 
signál-šum přijatého signálu, jelikož lze dosáhnout výraznější fokusace čili menšího 
ohniska. Se snižující se vzdáleností elementů se zvyšuje úhel dynamického vychylování 
svazku bez vedlejších laloků, avšak na úkor prostorového rozlišení, přičemž minimální 
velikost elementu u komerčně vyráběných sond je přibližně 0,2 mm, [97]. Se 
vzrůstajícím počtem elementů se zvětšuje velikost snímané oblasti, citlivost (obrazový 
kontrast), fokusační a vychylovací variabilita, [35, 108]. V praxi se uvádí optimalizace s 
poklesem výšky vedlejších laloků více než o 60 dB, [66]. 

4.3.4 Zatlumení kmitání povrchu měniče 
Zatlumení kmitání povrchu měniče se nazývá apodizace a je způsobena buď 

upevněním měniče v konstrukci, nebo úmyslným zatlumením kmitání mechanicky či 
elektronicky pro potlačení postranních laloků vyzařovací charakteristiky. Apodizaci lze 
realizovat čtyřmi způsoby, [70]: 

- segmentováním elektrod na ploše elementárního měniče, 

- gradientem útlumu materiálu akustické čočky, 

- gradientem polarizace piezoelektrického materiálu měniče v horizontálním 
směru, 

- použitím více řad elementárních měničů, tzv. 1,5D, 2D řady a elektronickou 
apodizací. 

Elektronická apodizace u soustavy měničů je vytvořena rozdílnou velikostí 
amplitudy budícího signálu jednotlivých elementů. Středový element je excitován 
s nejvyšší amplitudou a směrem ke krajům apertury je velikost budícího signálu 
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redukována. Tím je dosahováno dalšího potlačení postranních laloků a rovnoměrného 
rozložení generovaného svazku, [66, 54, 107]. 

4.3.5 Buzení měničů 
Povrch měniče je buzen elektrickým impulsem přiváděným z uzv přístroje. 

V případě zobrazení struktur tkání se u diagnostických systémů využívá tzv. B-mód, ve 
kterém jsou impulsy zatlumeny ve snaze docílit co nejlepší axiální rozlišovací 
schopnost, tedy ve snaze přenést co nejširší spektrum vybuzeného signálu. Ideální tvar 
budicího impulsu je obdélník. V reálných podmínkách však k buzení uzv přístrojů není 
možné ideální impuls vytvořit. Buzení bývá proto realizováno vybíjením kondenzátoru 
v zatlumeném rezonančním obvodu či nízkým počtem period harmonického signálu, 
[90]. V tomto módu je zobrazována struktura tkání.  

Pro detekci rychlosti toku krve, příp. pohybu tkání, např. srdečního svalstva nebo 
pohyb chlopní, je využíváno dopplerova jevu. V tzv. dopplerovském režimu jsou 
měniče sondy buzeny několika periodami harmonického signálu. Délka vyslaného 
impulsu určuje velikost vzorkovacího objemu, tj. oblast v cévě, v níž se měří rychlost 
toku. Kombinace B-módu a impulsního dopplerovského režimu se nazývá duplexní 
metoda zobrazení. To umožňuje zobrazovat morfologii tkáně spolu se záznamem 
rychlosti toku krve v dané cévě. Mezi další dopplerovské metody zobrazení patří 
barevné zobrazení rychlosti toku, energetický doppler a směrový energetický doppler, 
[41]. Tyto metody jsou založeny na obdobném principu buzení měničů. Dopplerovské 
režimy využívají největší výkon ultrazvukového vlnění a představují tak možná rizika  
při vyšetření.  

4.4 Programové vybavení pro simulaci pole a optimalizace 
soustavy měničů – vlastní řešení 

Požadavky na modelování ultrazvukového pole jsou založeny na znalosti 
charakteru uzv svazku, jenž je do prostředí generován elementárním měničem, případně 
řadou či polem. Optimalizace svazku je zaměřena na partikulární řešení pro daný typ 
simulované sondy. K tomuto účelu bylo sestaveno programové vybavení pro 
modelování vyzařování ultrazvukového pole s možností nastavení parametrů soustavy, 
[51]. Zobrazení generovaného akustického pole je ve formě jednorozměrných, 
dvourozměrných grafů a třírozměrných vizualizací.  

Je možné  volit kruhové či obdélníkové tvary měničů, definovat jejich počet, 
velikost, vzájemnou vzdálenost, zakřivení apertury, fokusaci, resp. vychylování svazku. 
Dále pak apodizaci měničů elektrickou i mechanickou a formu buzení (excitace) – 
zatlumený impuls, periodické buzení. U řady měničů byly nasimulovány možnosti 
vyzařování pole na základě reálných typů sond – lineární, konvexní a fázově buzené. Je 
tedy možné zobrazit a optimalizovat profil ultrazvukového svazku pro daný typ 
aplikace. Vstupní proměnnou je rychlost kmitání povrchu měniče, která je výsledkem 
simulace popsané v kapitole 2.  

Hlavní okno programu, obr. 4.5,  je rozděleno do tří sloupců. V levém se nachází 
menu pro volbu typu apertury – kruhový, obdélníkový měnič, řada nebo pole měničů. 
Nastavení zakřivení plochy lze simulovat ve vertikálním směru funkcí Rfocus a v 
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horizontálním Rconvex. Jejich parametrem je poloměr. Do dalších políček je zadáván 
počet elementů a jejich velikost. Šířka, výška a vzdálenost měničů je definována 
v násobcích vlnové délky λ. Dále jsou to položky pro nastavení bodu, do kterého má být 
svazek fokusován, a počet matematických elementů, kterými je plocha elementárního 
měniče prostorově diskretizována.  

 

Obr. 4.5: Uživatelské okno aplikace pro simulaci uzv pole soustavy měničů 

Prostřední sloupec začíná volbou nastavení akustické čočky s fokusací do 
vzdálenosti z. Další položky jsou určeny pro nastavení rozmítání svazku v prostoru  

- dynamickou fokusací s definovaným počtem svazků, 

- postupným buzením aktivních elementů, (Nr. aktiv. el.) v celé řadě (Nr. všech 
el.) , což koresponduje s principem buzení lineárních sond 

- a fázovým buzením všech elementů řady s nastavením maximálního úhlu 
vychýlení svazku. 

Zatlumení kmitání povrchu měničů je volitelné ve vertikálním i horizontálním 
směru. Ukázka horizontálního zatlumení je uvedena na obrázku 4.6. 

V pravém sloupci okna programu se nachází parametry pro výpočet akustického 
tlaku a intenzity v bodech prostoru ve směrech x, y, z.  Vybráním „Distribuce v čase” 
jsou při výpočtu zobrazeny časové rozvoje průběhu tlaku v řadě bodů na ose x. Řada 
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bodů je ve vzdálenostech z s volitelnou první hodnotou a krokem (v obr. 4.5 je první 
vzdálenost = 10 + krok = 20). Program umožňuje zobrazit trojrozměrné rozložení 
maxima tlaku a časově průměrné intenzity včetně  výpočtu oteplení za určitou dobu. 
Dalšími funkcemi jsou „Zobrazit IR“  – to znamená, že se vykreslí impulsní odezva, 
průběh budícího signálu a jejich konvoluce. „Útlum”  slouží k započítání útlumu 
prostředí o dané hodnotě. Je-li zatrhnuta položka „Vrstvený model“, pak se hodnoty 
útlumu převezmou z předdefinovaných konstant v programu. 

 

Obr. 4.6: Znázornění řady 24 měničů s vertikálním zakřivením o poloměru Rfocus 30mm a 
horizontální, elektronickou apodizací, barevně je značeno zatlumení amplitudy 
buzení 

Pokud nezatrhneme položku „Útlum” , je automaticky dopočítávána hodnota pro 
útlum ve vodě dle vztahu, [60], 

2151017,2 f⋅⋅= −α  (4.10) 

Funkce Z-rovina zapíná vykreslení tlaku v rovinách x-z pro y=0 a y-z pro x=0. 
Laterální rovina umožňuje zobrazení řezu x-y v zadané vzdálenosti. Součástí je také 
vykreslení profilu svazku v ose x a v ose y. Nastavení frekvence buzení a vzorkovacího 
kmitočtu je buď manuální, nebo jsou tyto hodnoty převzaty spolu s impulsní 
charakteristikou simulovaného měniče. Informativní charakter mají položky pozice 
posledního maxima a hodnota čtvrtiny vlnové délky. Tlačítka nabízí možnost uložení 
nastavení a spuštění simulace. Všechny poziční hodnoty jsou zadávány v milimetrech. 

Tím se stává toto programové vybavení vysoce výkonným nástrojem k simulaci a 
hodnocení ultrazvukového pole s řadou variant nastavení soustav měničů a příslušných  
zobrazení.  

4.4.1 Simulace lineární řady měničů 
Lineární řada měničů je soustavou elementů, ve které jsou postupně buzeny bloky 

elementů a tím dochází k ozvučování prostoru před sondou. Časové zpoždění budících 
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impulsů umožňuje fokusaci svazku do požadované vzdálenosti. Ohnisková vzdálenost u 
tohoto typu sond je nejmenší z důvodu malé apertury aktivně buzených elementů. 
Z toho plyne také horší dosažitelné prostorové rozlišení v porovnání s fázově buzenou 
řadou nebo 2D polem měničů. 

Měřením pomocí hydrofonu nebylo možné definovat konstrukční parametry 
jednotlivých elementů. Ani skenováním sondy pomocí rentgenové počítačové 
tomografie (CT) nebylo segmenty možné rozlišit, z důvodu jejich malých rozměrů a 
vysoké hustoty piezoelektrického materiálu.  

Abychom mohli hodnotit rozložení a intenzitu generovanou reálnými systémy, 
bylo nezbytné nejprve optimalizovat konstrukční provedení ultrazvukových sond. 
K hodnocení generovaného svazku byla provedena analýza profilu, ve které byly 
zohledněny ovlivňující parametry jako počet elementů N, jejich šířka w, výška h a 
vzdálenost mezi elementy k. Během těchto simulací byla hodnocena šířka, výška 
hlavního laloku a velikost vedlejších a postranních laloků. Vedlejší a postranní laloky 
jsou nežádoucí, jelikož energie vyzařovaná měniči je snižována v jiných než 
požadovaných směrech. Bez kompenzace soustavy měničů by docházelo 
k nerovnoměrnému rozložení intenzity, rozprostření pole do nežádoucích směrů a tím 
by se výrazně zkreslily výsledky simulace oteplení.  

V první simulaci byly nastaveny parametry lineární sondy se změnou v počtu 
buzených segmentů N. Ostatní parametry jsou konstantní a uvedeny pod každým 
obrázkem. Snahou bylo přiblížit se reálným tvarům naměřených polí ve vodě, proto 
rychlost šíření vlny byla zvolena 1480 m/s. Vzorkovací frekvence 100 MHz, 
elektronická fokusace do vzdálenosti 15 mm, a počet period budícího signálu 60, což je 
v tomto případě dostatečný počet k simulaci kontinuálního vlnění. Frekvence buzení 
byla uvažována střední rezonanční frekvence piezoelektrického měniče s hodnotou 
3 MHz a útlum prostředí (vody) 0,0195 dB.cm-1.MHz-1 byl odvozen dle vztahu (4.10). 
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Obr. 4.7: Horizontální profil svazku s rozdílným počtem elementů N, h = 20λ, w = 0.9λ, k = 1λ 
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Z průběhů křivek maximálního tlaku v horizontálním směru je zřejmé, že se 
zvyšujícím se počtem elementů dochází k zužování hlavního laloku, výrazně strmějšímu 
poklesu tlaku směrem k okrajům a s tím související redukcí velikosti postranních laloků.  

S počtem elementů N = 4 je šířka hlavního laloku 3,2 mm při poklesu o 6 dB a 
pro N = 32 je to 0,4 mm. Pro další simulace byla zvolena hodnota N = 20, při níž je 
šířka hlavního laloku 0,6 mm, což je v rozsahu obvyklé rozlišovací schopnosti systémů 
(0,2-1,5 mm). Na druhou stranu je však patrné, že dochází také k růstu vedlejších 
laloků. Vybrána byla hodnota pro počet elementů, při které je velikost vedlejších laloků 
mírně nad úrovní -60 dB. Postranní laloky se projevují pod úrovní -30dB pro všechny 
varianty.  

Jelikož jsou lineární sondy buzeny menším počtem elementů, je třeba dosahovat 
dostatečného výkonu kvůli kontrastnímu rozlišení. Jejich elementy jsou tedy větší než u 
fázově buzeného pole. Rozteč segmentů k je dalším faktorem ovlivňujícím šířku 
hlavního laloku a velikost vedlejších laloků. Šířka hlavního laloku byla 1,5 mm při 
k = 0,4λ a při k = 1,6λ měla hodnotu 0,5 mm. Velikost postranních laloků se také 
snižovala, avšak docházelo k výraznému nárůstu vedlejších laloků, zejména od k = 1,2λ 
a výše. Z výsledků byla zvolena jako optimální hodnota k = 1λ.  

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
-100

-80

-60

-40

-20

0
Horizontální profil svazku

x [mm]

R
el

at
iv

ní
 t

la
k 

[d
B

]

 

 

0.4
0.6

0.8

  1

1.2

1.4
1.6

 

Obr. 4.8: Horizontální profil svazku s rozdílnou vzdáleností elementů k, h = 20λ, w = 0.9λ, 
N = 20 

Na obrázku 4.9 jsou znázorněny průběhy normalizovaného tlaku v závislosti na 
šířce elementu při jejich konstantní rozteči. Je ukázáno, že šířka segmentu nemá vliv na 
šířku hlavního laloku, která má hodnotu 0,6 mm, a na velikost postranních laloků, ale 
zvyšují se laloky vedlejší. S rostoucí šířkou se hlavně mění absolutní hodnota amplitudy 
tlaku z toho důvodu, že výsledný tlak pole je dán integrací přes povrch plochy měniče a 
při konstantní rychlosti kmitání se výsledný tlak s rostoucí šířkou zvyšuje, viz obr. 4.9b.  

Ve všech doposud hodnocených případech nedocházelo ke změně profilu svazku 
ve vertikálním směru. Pouze se zmenšující se šířkou docházelo k poklesu absolutní 
hodnoty tlaku při zachování konstantní rozteče segmentů.  
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Obr. 4.9: Horizontální profil svazku s rozdílnou šířkou elementů w, a) normalizované hodnoty, 
b) absolutní hodnoty tlaku. (h = 20λ, k = 1λ, N = 20) 

Změnou výšky segmentů řady měničů je ovlivňován tvar svazku ve vertikálním 
směru nikoliv však v horizontálním. Je také patrné, že ve vertikálním směru s rostoucí 
výškou elementů narůstá šířka hlavního laloku a jeho nerovnoměrné rozložení, obr.4.10. 
Zároveň narůstá absolutní hodnota maximálního tlaku, obdobně jako u měnící se šířky 
elementu. Abychom se přiblížili naměřeným hodnotám a výšce pole, byla zvolena 
hodnota h = 20λ.  
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Obr. 4.10: Vertikální profil svazku s rozdílnou výškou elementů h, w = 0.9λ, k = 1λ,  N = 20 

Výhodou řady měničů je zejména možnost fokusace do různých vzdáleností. 
S ohledem na šířku svazku a rozložení v axiálním směru je nutné pro každou vzdálenost 
budit jiný počet elementů, který se zvyšuje se vzdáleností. V příloze B.1 jsou 
znázorněny profily svazku při elektronické fokusaci do vzdáleností 15, 25, 35 a 45 mm. 
Patrná je změna zejména v amplitudě a rozložení maximálního tlaku v ose z. Pro dané 
vzdálenosti byly optimalizovány počty elementů 20, 28, 32 a 36. 

Abychom zajistili rovnoměrné rozložení tlaku v axiálním směru, bývá zařazena 
akustická čočka, jejíž optimalizace je znázorněna v příloze B.2. Uvedena je závislost 
průběhu tlaku na elektronické fokusaci s příslušným počtem buzených segmentů 
Nejvhodnější poloměr zakřivení byl zvolen minimálně 65 mm, při kterém je dosaženo 
rovnoměrné rozložení ve všech fokusovaných oblastech.  

Posouzením šířky a amplitudy hlavního laloku a velikosti vznikajících vedlejších 
laloků generovaného svazku bylo zjištěno, že pro optimální nastavení lineárních 
systémů jsou hodnoty parametrů následující. Počet současně buzených elementů 20-36 s 
ohledem na velikost vedlejších laloků, šířku hlavního laloku a fokusovanou vzdálenost. 
Rozteč elementů 1λ, šířka 0,9λ z důvodu maximální amplitudy tlaku a výška elementů 
20ti násobek vlnové délky.  

Jelikož jsou velikosti elementů odvozovány od vlnové délky, proto změna 
frekvence neovlivňuje velikost a pozici vedlejších laloků. Se zvyšující se frekvencí 
dochází k zužování hlavního laloku, viz příloha B.3. V reálných systémech je však 
velikost apertury fixní a podle střední frekvenci kmitočtového pásma piezoelektrických 
měničů. Buzením měniče na nízkých kmitočtech tak mohou být přijímány vyšší 
harmonické frekvence odraženého signálu.  

V simulaci byly zvoleny kmitočty v šířce pásma piezoelektrického elementu Pz21 
a konstantní vlnová délka byla odvozena od střední frekvence, která byla nastavena na 
3 MHz. Se zvyšující frekvencí se šířka hlavního laloku snižuje, viz příloha B.3.  
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Obr. 4.11: Horizontální profil svazku s rozdílnou frekvencí f [MHz],w = 0,9λ, h = 20λ, k = 1λ, 
N = 20 

Výsledný optimalizovaný profil svazku v horizontální a vertikální rovině 
s elektronickou fokusací do vzdálenosti 15 mm je znázorněn na obrázku 4.12. 
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Obr. 4.12: Rozložení akustického tlaku v horizontální a vertikální rovině, w = 0.9λ, k = 0.1λ,  
h = 20λ, N = 20, f0 = 3 MHz 
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4.4.2 Simulace rozmítání svazku lineární řadou měničů 
Princip skenování pomocí lineárních diagnostických sond je popsán 

v kapitole 4.2.1. Simulace postupného buzení měničů je realizována posunem prostoru 
před aktivním počtem prvků o vzdálenost bodů v diskretizovaném prostoru. Počet 
svazků je dán rozdílem celkového počtu elementů Nc a počtem aktivních Na zvýšeným 
o jedna.   
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Obr. 4.13: Rozložení tlaku [Pa] v horizontální rovině, Nc=96, Na=20, w=0,9 λ, h=20 λ 

Na obr. 4.13 je uvedeno rozložení tlaku pro simulaci rozmítání svazku sondy s 96 
elementy. Z toho plyne počet svazků 77, jelikož z výsledků optimalizace je pro 
vzdálenost 15 mm optimální použít 20 aktivních elementů. Výsledný tvar pole 
generovaného lineární sodnou je na obrázku 4.13. 

4.4.3 Optimalizace svazku fázově buzeného pole měničů 
Postup návrhu a optimalizace fázově buzeného pole měničů byl obdobný jako 

v případě lineární sondy. Tyto sondy mají menší aperturu a široké pole pozorování je 
dosaženo vychylováním svazku časově posunutým buzením elementů. Úhel 
vychylování u tohoto typu sond nepřesahuje ±45°. Při vychylování svazku dochází ke 
vzniku vedlejších laloků, které je třeba eliminovat vhodným návrhem.    

V simulaci byly použity obdobné hodnoty pro rychlost šíření, vzorkovací 
frekvenci, střední frekvenci buzení a počet period budícího signálu jako při optimalizaci 
lineární sondy. Bod, do kterého byl svazek zaostřován, je ve vzdálenosti 35mm od čela 
měniče a vychýlen ve směru x o 35mm od osy apertury, čili o 45°. Na obrázcích 4.14 a 
4.15 je zobrazen vliv počtu měničů na šířku svazku a velikost postranních laloků. 
Průběhy maximálních hodnot tlaku jsou v horizontální rovině. 

Při počtu 32 elementů je šířka svazku 4,9 mm, což je nedostatečné z hlediska 
rozlišovací schopnosti systému. Dále je zřejmé, že při nízkém počtu elementů nelze 
dosáhnout požadovaného vychýlení svazku. Zvýší-li se počet na 48 je šířka hlavního 
laloku 3,2 mm, ale při 96 segmentech je již 1,5 mm. Také postranní laloky jsou pod 
hodnotou 30 dB, což je dostatečná hodnota pro rozlišovací schopnost lékařského 
diagnostického systému, viz obr. 4.15. 
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Obr. 4.14: Horizontální profil svazku s rozdílným počtem elementů N, h = 20λ, w = 0.4λ, 
k = 0.1λ 

 

Obr. 4.15: Horizontální profil svazku s rozdílným počtem elementů N, h = 20λ, w = 0.4λ, 
k = 0.1λ 

Jak bylo ukázáno v předchozí optimalizaci lineární sondy, šířka i výška segmentů 
má minimální vliv na šířku svazku a velikost postranních laloků. Jejich vliv se 
neprojevuje ani při vychýlení svazku. Podstatný je vliv vzdálenosti segmentů, jak je 
patrné z obr. 4.16a. Je-li rozteč elementů menší než polovina vlnové délky nevznikají 
vedlejší laloky a je ovlivňována zejména šířka hlavního laloku. Nicméně pokud je 
rozteč elementů větší, dochází k zužování hlavního laloku, ale objevují se vedlejší 
laloky, jejichž velikost dosahuje téměř velikosti hlavního, viz obr. 4.16b. Šířka 
vychýleného svazku pro k = 0,5λ je 2,4 mm a při 0,65 násobku λ je 1,6 mm. 
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a) b) 

Obr. 4.16: Horizontální profil svazku s rozdílnou vzdáleností elementů k, h = 20λ, w = 0.2λ, 
N = 96 

Na základě výsledků optimalizace jsme zjistili, že nastavení pro fázově buzená 
pole s vychylováním ±45° je závislé na počtu elementů a jejich vzdálenosti. S ohledem 
na šířku svazku a redukci vedlejších laloků jsou vhodné hodnoty více než 64 segmentů 
a jejich rozteč menší než 0,65λ, přičemž zvyšováním počtu elementů nedochází 
k eliminaci vedlejších laloků, ale k redukci postranních a k zúžení šířky hlavního laloku. 
Šířka hlavního laloku bez vychýlení svazku je pro k=0,5λ rovna 0,6 mm. 

 

Obr. 4.17: Zobrazení rozložení akustického tlaku vychýleného svazku fázově buzené řady 
měničů v horizontální rovině 

Výška elementů je volena v souvislosti s předpokládanou vzdáleností ohniska, 
profil ve vertikálním směru je obvykle korigován akustickou čočkou, zakřivením řady 
měničů a použitím systému s větším počtem řad elementů. Výsledné rozložení 
akustického tlaku vychýleného svazku je vykresleno na obr.4.17. 

 



Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu 

 

 45 

4.4.4 Simulace rozmítání svazku fázově buzenou řadou měničů 
Časovým zpožděním buzení jednotlivých elementů dochází k vychylování 

svazku, viz obr. 4.3. Tento princip byl také aplikován při modelování fázově buzených 
sond. Na obr.4.18 je znázorněno rozložení maximálního tlaku v horizontální rovině s 
80ti vyzařovanými svazky.  Akustická čočka je nastavena do vzdálenosti 100 mm. 

  

Obr. 4.18: Simulace rozmítání svazku fázově buzené sondy 
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5 MODELOVÁ STUDIE OTEPLENÍ TKÁNÍ 
Při aplikaci ultrazvuku na biologický systém prochází uzv vlnění zcela odlišnými 

prostředími jako jsou např. kůže, tuková tkáň, sval, kost aj. Každá z těchto tkání 
vykazuje jinou závislost útlumu uzv na frekvenci a teplotě. Teoreticky odvozená 
oteplení tkání pro daná akustická pole a klinické aplikace jsou vynikajícím vodítkem 
při stanovení možných rizik. Model jednoduchého biologického systému a oteplení jeho 
tkání vychází z modelování ultrazvukových polí ve vrstveném prostředí. Výpočty jsou 
založené na třírozměrné distribuci časově průměrných intenzit generovaných 
soustavami měničů.  

5.1 Útlum ultrazvukového vlnění 

Mechanická energie ultrazvukového vlnění šířícího se biologickou tkání je 
pohlcována a transformována z velké části na tepelnou. Hovoříme o útlumu ultrazvuku, 
který je způsoben rozptylem a absorpcí. Útlum rozptylem se vyskytuje hlavně 
v nehomogenních prostředích. Je podmíněn odrazem, lomem a ohybem uzv vlnění na 
dílčích rozhraních ve struktuře látek. 

Absorpce nebo také pohlcování uzv se vyskytuje ve všech prostředích. Při 
absorpci se mechanická energie mění v tepelnou v důsledku vnitřního tření kmitajících 
částic. Tento útlum je dán rovnicí, [38, 90]: 

 zf
o eIzI ⋅⋅−⋅= µ)( ,  (5.1) 

kde I je intenzita ultrazvuku, z je vzdálenost, f frekvence uzv vlnění a µ je 
koeficient útlumu. Koeficient útlumu je tvořen dvěma složkami: µa – koeficientem 
útlumu způsobeným absorpcí (obecně 60 – 80 % µ) a µs – koeficientem útlumu 
způsobeným rozptylem.  

Hodnota útlumu je závislá na médiu, kterým se vlna šíří, teplotě prostředí a 
frekvenci uzv vlnění. Útlum je obecně udáván v dB.cm-1.MHz-1.  

Při stejné dávce (součin intenzity a doby aplikace) se více zahřívají tkáně 
experimentálního materiálu než na živých objektech, protože biologický systém si 
udržuje konstantní teplotu vnitřního prostředí. Tuto homeostázi je v matematických 
modelech možné započítat s ohledem na vedení tepla a míru prokrvení tkáně.  

5.2 Matematický model oteplení 

Model biologického systému a oteplení jeho tkání vychází z modelování 
ultrazvukových polí v jednoduchém homogenním prostředí. V modelu je možné 
nastavit úroveň absorpce ultrazvuku ve tkáni jako příslušnou poměrovou složku 
hodnoty útlumu. V důsledku absorpce energie ultrazvukového vlnění dochází ve tkáni k 
lokálnímu zvýšení teploty, které je nejvýraznější na rozhraní dvou prostředí s různými 
akustickými impedancemi. 
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Pokud jednoduchý biologický systém obsahuje zdroje tepla vyjádřené funkcí 
Hi (x,y,z) a dochází v něm k chladicímu efektu popsaného funkcí Ci (x,y,z,T), lze vedení 
tepla a teplotní rozložení ve tkáni obecně popsat rovnicí, [38], 

( ) ( )[ ]TzyxCzyxH
K

T
t

T
ii

i

i
i ,,,,,2 −=∇−

∂
∂ κκ .  (5.2) 

Veličina Ki označuje tepelnou vodivost, κi tepelnou difuzivitu. Pro výpočet šíření 
tepla vedením a prostorové rozložení teplotních změn T v ozvučené tkáni, ve které 
dochází k absorpci uzv vlnění a zároveň k perfuzi byla Pennesem odvozena 
diferenciální rovnice pro ohřev ve tkáních, [81].  

v

v

c

qT
T

t

T +∆−∇=
∂
∂

τ
κ 2 , (5.3) 

kde κ je tepelná difuzivita, ∆T rozdíl teplot oproti teplotě původní, τ časová 
konstanta perfuze, qv je množství tepla indukované absorpcí akustické energie 
v jednotce objemu a cv je měrná tepelná kapacita v jednotce objemu. Tepelná difuzivita 
κ je definována  

mc

K

⋅
=

ρ
κ ,  (5.4) 

kde K je tepelná vodivost, ρ je hustota média a cm je tepelná kapacita média. 
Rovnici (5.3) Nyborg analyticky vyjádřil adaptací Greenovy funkce a definoval nárůst 
teploty ∆T ve vzdálenosti r od zdroje o elementárním objemu dV, jenž způsobuje ohřev 
po dobu t, [73]: 

( )[ ] ( ){ }RterfcERterfcE
r

C
T ++−−=∆ − **2 1 , (5.5) 

přičemž příslušné proměnné rovnice jsou vyjádřeny následujícími vztahy: 

K

dVq
C v

π8
= , (5.6) 

L

r

eE
−

= , (5.7) 

( )κτ=L , (5.8) 

τ
t

t =* , (5.9) 
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t

r
R

κ4
= , (5.10) 

vb
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cw

c

.

ρτ = . (5.11) 

Výraz erfc znamená komplementární chybovou funkci – „error function“, která je 
používaná při řešení parciálních diferenciálních rovnic. Veličina L je tzv. délka perfuze, 
vzdálenost, na které dochází k vyrovnání teploty – equilibriu, a τ je časová konstanta 
perfuze, kterou určuje hustota krve ρb, míra perfuze krve w a měrná tepelná kapacita 
krve cvb, [73]. 

Protože je perioda opakování generovaných impulsů akustického pole mnohem 
nižší než tepelné časové konstanty, které se uplatňují při přenosu tepla, intenzita 
akustického pole je určena časově průměrnou integrací příspěvků energie v bodě 
prostoru. Jednotkový objem, v němž se absorbuje část akustické energie se stává 
bodovým zdrojem tepla. Tuto část transformované energie lze vyjádřit jako  

Iqv µ= , (5.12) 

kde µ je výkonový absorpční koeficient útlumu vyjádřený v Np/m (neper/m) resp. 
Np/cm a I je prostorově špičková, časově průměrná intenzita ultrazvuku. Za pomocí 
lineární rovnice je tedy možné určit příspěvek oteplení v libovolném bodu prostoru od 
elementárních zdrojů tepla qv.dV v celém ozvučovaném objemu a řešení soustavy 
v trojrozměrném prostoru je dáno superpozicí těchto příspěvků oteplení. Je-li tedy 
uvažována stejná vzdálenost mezi body diskretizovaného prostoru, oteplení je určeno ve 
středu elementární krychle, resp. kvádru, v jejíchž rozích je vypočtená časově průměrná 
intenzita uzv, resp. transformovaná energie.  

Čtyřvrstvý model ozvučované tkáně 
Pro simulaci oteplení byl použit třírozměrný vrstvený model. Prostor modelu je 

rozdělen na čtyři rovinné vrstvy představující abdominální oblast, kterou se šíří 
ultrazvukové vlnění při prenatálním vyšetření těhotné matky. Prostorové rozložení 
těchto tkání přibližně odpovídá rozložení ve skutečném biologickém systému, [79]. 
Vrstvy simulují mateřskou tkáň, plodovou vodu, kostní tkáň plodu a mozkovou tkáň 
plodu, obr.5.1. Model představuje rozvrstvení při vyšetření v těhotenství ve druhém 
nebo třetím trimestru.  

Každá tkáň, vrstva, je charakterizována parametry, jak je uvedeno v tab.5.1. 
Průměrná tloušťka mateřské tkáně je uváděna v rozmezí 31,5 mm u gambických žen ve 
4.-7. týdnu těhotenství až 64,9 mm ve 14. týdnu těhotenství švédských žen. Souvisí také 
s tělesnými proporcemi vyšetřované matky, [84]. Výpočtem podle rovnic (5.5) až (5.12) 
lze tedy v modelu simulovat nejen příspěvky oteplení v daném bodě, ale také jeho šíření 
kondukcí v čase a odvod tepla perfuzí. Průměrná perfuze měkké tkáně je určena jako 
poměr průtoku krve srdcem a tělesné hmotnosti. 
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Tab. 5.1 Parametry tkání čtyřvrstvého modelu, [78] 

útlum 
ultrazvuku 

rychlost 
šíření uzv 

hustota 
tkáně 

tepelná 
kapacita 

tepelná 
vodivost 

tloušťka 
vrstvy   

  [dB.cm-1.MHz-1] [m.s-1] [kg.m3] [J.kg-1.°C-1] [W.m.-1°C-1] [cm] 

Mateřská tkáň 0,4 1540 1000 3500 0,5 3-7 

Měkká tkáň 0,8 1600 1000 3300 0,45 0,3 

Kostní tkáň 4 2300 1500 2500 0,4 0,5 

Mozková tkáň 0,5 1500 1060 3300 0,55 1,2 

Typický průtok srdcem je uváděn o hodnotě 5,8 l/min pro dospělého člověka s 
hmotností 70 kg, [20]. Z toho plyne hodnota perfuze w = 83 ml/kg/min a tedy délka 
perfuze 0,95 cm pro průměrné hodnoty hustoty a tepelné kapacity měkkých tkání 
modelu. Tato hodnota je blízká hodnotám málo prokrvované tkáně, např. sval 
v nečinnosti, u nějž je délka perfuze 1,6 cm [121]. V simulovaném modelu je použita  
tato hodnota. Dalšími započítávanými parametry jsou tepelná kapacita na jednotku 
objemu cv o hodnotě 4,16.106 J.m-3.°C-1, a tepelná difuzivita 0,143 mm2.s-1, [68]. 

 

Obr. 5.1: Čtyřvrstvý model ozvučované tkáně 

Limitní časově průměrná a prostorově špičková hodnota intenzity uzv ISPTA0.3 je 
720 mW.cm-2. Tato velikost je maximální doporučovanou hodnotou pro homogenní 
médium s akustickým útlumem 0,3 dB.cm-1.MHz-1 a měla by všeobecně představovat 
nejméně příznivý případ ozvučení, [74]. V simulacích byly tedy za stejných podmínek 
buzení určeny prostorové rozložení intenzity uzv v homogenním prostředí s tímto 
útlumem a ve vrstveném modelu. Poměr maximálních intenzit určuje přepočítávací 
koeficient. Maximální hodnota intenzity v homogenním prostředí byla normována na 
velikost 720 mW.cm-2 a součinem s přepočtovým koeficientem, byly určeny reálné 
hodnoty intenzity ve vrstveném modelu.  

Tkáňový model spolu s dalšími hodnotami vstupních parametrů jako jsou 
pracovní frekvence, fokusační vzdálenost, útlum, tepelná vodivost a perfuze tak 
poskytuje nástroj pro zjišťování oteplení ve tkáních vyvolané reálnými diagnostickými 
systémy.  

5.3 Simulace oteplení - vlastní řešení 

Ultrazvukové sondy, které se používají v lékařské diagnostice jsou sestaveny z 
řady piezoelektrických měničů. Vlastnosti materiálů jednotlivých elementů, jejich 
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rozměry a způsob buzení ovlivňují výsledný průběh akustického tlaku, šířku 
frekvenčního pásma a výsledný tvar akustického pole. K určení akustického tlaku a 
intenzity je třeba znát impulsní odezvu piezoelektrických měničů, která byla simulována 
pomocí náhradního KLM modelu pro každou frekvenci a rozměr elementů. Analýzou 
několika typů materiálů bylo srovnána šířka frekvenčního pásma sedmi typů měničů. 
Materiály Pz21 a Pz29 vykazují  největší šířku pásma a nejefektivnější přeměnu 
elektrické energie na akustickou, viz kapitola 2.3. Měřením diagnostických sond bylo 
zjištěno, že časový průběh akustického tlaku generovaného sondami odpovídá simulaci 
piezoelektrického materiálu Pz21. Proto byla impulsní odezva tohoto typu měniče 
použita pro výpočet distribuce uzv pole u všech simulovaných typů sond. Parametry 
měniče včetně akustického a elektrického přizpůsobení jsou uvedeny v tabulce 5.2. 

Tab. 5.2: Parametry piezoelektrického měniče Pz21, akustické a elektrické vazby použité pro 
simulaci diagnostických sond na různých kmitočtech 

 Lineární řada měničů Fázově buzená řada měničů 

  3 MHz 5 MHz 7 MHz 3 MHz 5 MHz 7 MHz 

d [µm] 426 266 206 408 252 188 

A [mm2] 6,5 4 2,86 3,25 2 1,43 

ZL1 [MRayl] 7,36 7,36 5,76 7,36 7,36 5,76 

ρL1 [kg/m3] 1840 1840 1840 1840 1840 1840 

tL1 [µm] 333,3 200 142,9 333,3 200 142,9 
             

ZL2 [MRayl] 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 

ρL2 [kg/m3] 1300 1300 1300 1300 1300 1300 

tL2 [µm] 141,7 85 60,7 141,7 85 60,7 
              

Lo [µH] 5,21 5,56 1,08 10,5 3,79 1,97 
n 12,2 11,8 10,9 20,9 15,5 14,5 

 

5.3.1 Modelování rozložení intenzity ultrazvuku lineárními a fázově 
buzenými sondami 

Simulace vlivu ultrazvukového vlnění na biologickou tkáň obvykle využívají 
jednoduché elementární měniče kruhových či obdélníkových tvarů s variací jejich 
velikosti, zakřivení a frekvence, [68, 69, 70, 72]. Ty však nedostatečně modelují 
množství akustické energie transformované na tepelnou při ozvučování biologické tkáně 
současnými diagnostickými systémy. Důvodem je odlišné prostorové rozložení 
intenzity uzv. Rozlišují se tři základní typy ultrazvukových sond, které se liší principem 
vytváření akustického pole. Jsou to mechanicky vychylované, lineární a fázově buzené 
sondy. První kategorie se již dnes nevyužívá a je nahrazena řadou měničů. Princip 
vychylování svazku a fokusace spočívá v časově postupném buzení jednotlivých 
elementů. Tak se vytvoří skenovaný sektor rychlým přeběhem svazku zleva doprava. 
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Počet segmentů, jejich rozmístění a velikost výrazně ovlivňuje tvar a rozložení 
akustického pole. Proto byly provedeny optimalizace těchto parametrů, aby bylo 
modelování výsledného akustického pole co nejvíce blízké výstupu reálných uzv sond. 
Postup optimalizace je popsán v kapitole 4.4. Výsledné parametry jednotlivých typů 
sond jsou uvedeny v tabulce 5.3.  

Tab. 5.3: Parametry simulovaných diagnostických sond 

 Lineární sonda Fázově buzená sonda 

  3 MHz 5 MHz 7 MHz 3 MHz 5 MHz 7 MHz 

Na 36, 40  44, 48 52, 56 

Nc 128, 160, 192 
96, 128, 160 

w 0,9λ 0,9λ 0,9λ 0,4λ 0,4λ 0,4λ 

k 1λ 1λ 1λ 0,5λ 0,5λ 0,5λ 

h  20λ 20λ 20λ 20λ 20λ 20λ 
el. fokusace [mm] 30, 50 30, 50 30, 50 30, 50 30, 50 30, 50 
Fokus akustické 
čočky [mm] 100 100 100 100 100 100 

úhel vychylování [°] - - - 80 80 80 

 

Počet aktivních buzených elementů u lineární sondy se liší v souvislosti se 
změnou ohniskové vzdálenosti a šířky segmentů. Pro zaostření svazku do větší 
vzdálenosti je vhodné budit více segmentů řady. Naopak při fokusaci na krátkou 
vzdálenost je třeba budit nižší počet z důvodu omezení rozšiřování svazku za ohniskem. 
V opačném případě jsou důsledkem jednak rušivé signály, které by byly sondou 
přijímány a zhoršovala by se kvalita výsledného obrazu, a také zvyšování rozptýlené 
energie v prostoru. Pro danou ohniskovou vzdálenost jsou tedy v tabulce 5.3 uvedeny 
příslušné počty elementů. Kurzívou je uveden počet elementů pro fokusaci do 
vzdálenosti 50 mm.  

Se zvyšováním kmitočtu dochází ke zmenšování apertury v horizontálním směru, 
neboť šířka elementů je odvozena od pracovní frekvence sondy. Tím se zkracuje možná 
fokusační vzdálenost. Pro vyšší kmitočty je proto používán větší počet buzených 
segmentů. Výška měničů byla nastavena na 20λ. Počet buzených svazků lineární řady 
měničů je určen rozdílem celkového počtu zvýšeným o 1. Liší se tedy od 53 do 157 
svazků. Fázově buzené sondy používají k vychylování a fokusaci svazku buzení všech 
elementů řady s vzájemným časovým zpožděním. Zpoždění jednotlivých elementů je 
určeno vzorcem (4.8). Úhel vychylování byl simulován v rozmezí ± 40°. Počet svazků 
byl 80.  

5.3.2 Modelování nárůstu oteplení ve tkáňovém modelu 
Pro model jednoduchého biologického systému byly vypočítány simulace ohřevu 

lineární a fázově buzenou řadou měničů. Modelovány byly různé parametry těchto řad, 
jako jsou počet měničů, pracovní frekvence a změna fokusované vzdálenosti, viz 
tabulka 5.3.  
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Tloušťka mateřské tkáně v modelu byla simulována ve dvou variantách 30 a 
50 mm a rozměry zkoumaného prostoru modelu jsou 88 mm × 20 mm × 70 mm a 
88 mm × 20 mm × 50 mm, (obr.5.1). Rozměry v horizontální a vertikální rovině jsou 
zvoleny vzhledem ke geometrii generovaného pole pro simulované typy ultrazvukových 
sond. Během výpočtu je uvažována stacionární pozice ultrazvukové sondy po dobu 
20 min, která je uváděna jako průměrná doba ozvučování během prenatálního vyšetření, 
[120]. V modelu je uvažována pouze část útlumu způsobená absorpcí, tedy 80 % 
celkové hodnoty útlumu.  

5.3.3 Okrajové podmínky a diskretizace prostoru 
V tomto modelu jsme se soustředili na oteplení vyvolané přeměnou ultrazvukové 

energie na tepelnou a není uvažován další ohřev tkáně vlivem zahřívání samotných 
měničů ultrazvukové sondy, ke kterému dochází ztrátami při přeměně elektrické energie 
na akustickou. Odrazy na rozhraní akustických impedancí nejsou započítávány. 
Diskretizace prostoru, ve kterém je vypočítána intenzita ultrazvuku a následné oteplení 
byla původně simulována s velikostí elementárního objemu 0,5mm × 0,5mm × 0,5mm. 
S ohledem na výpočetní náročnost a přesnost simulace bylo zjištěno, že dostačující 
velikost objemového elementu je 1 mm3. Výpočetní doba tak byla redukována ze 
46 hodin na 8 hodin pro jednu sondu a odchylka od simulací s krokem 0,5 mm byla 
1,3 %.  

Řešení rovnice (5.5) je pro homogenní médium, proto výpočty vedení tepla a 
perfuze jsou započítávány s průměrnými hodnotami pro měkkou tkáň z tabulky 5.1. 
Tedy hodnota tepelné kapacity cm je 3370 J.kg-1.°C-1, tepelná vodivost K má hodnotu 
0,5 W.m-1.°C-1 a hustota tkáně 1020 kg.m-3. Z hlediska akustických vlastností pro určení  
intenzity uzv a absorpce energie jsou parametry jednotlivých vrstev započítávány dle 
tab. 5.1. Tkáň je uvažována také za rozměry modelu a tepelné podmínky se tedy neliší. 

Parametry simulací byly nastaveny tak, aby postihovaly nejméně příznivou situaci 
ozvučování diagnostickými sondami v průběhu prenatálního vyšetření. To znamená, že 
velikost prostorově špičkové, časově průměrné intenzity uzv byla přepočítána podle 
limitní hodnoty 720 mW.cm-2 v homogenním prostředí s útlumem 0,3 dB.cm-1.MHz-1. 

5.3.4 Výsledky modelování oteplení ve tkáňovém modelu  
Modelováním bylo zjištěno, že při ozvučování modelu lineární řadou měničů je 

oblast nejvyššího ohřevu na rozhraní měkké tkáně a kosti. Sondy s větším celkovým 
počtem elementů způsobují vyšší oteplení, ačkoliv rozdíl je v řádu desetin stupně. Při 
vyšších frekvencích dochází k většímu zatlumení uzv vlnění a oblast maximálního 
oteplení se projevuje blíž k čelu sondy. Vlivem nižší absorpce uzv v mateřské tkáni je i 
absolutní hodnota oteplení menší.   

Důsledkem těchto jevů je menší ohřev na přechodu kosti a mozkové tkáně. Řez 
horizontální rovinou třírozměrného zobrazení intenzity uzv a oteplení v modelu v 
případě největšího oteplení jsou uvedeny na obrázku 5.3. V příloze C jsou pak uvedeny 
zobrazení oteplení pro jednotlivá nastavení fokusace a tloušťky tkáně včetně tabulky 
simulovaných hodnot. 
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Obr. 5.2: Oteplení na rozhraní kost-mozková tkáň v ose sondy při ozvučování  lineární řadou 
měničů  

S menší vzdáleností kosti od čela sondy je v ní absorbováno vyšší množství 
energie a hodnota oteplení je také vyšší. Při tloušťce mateřské tkáně 30 mm bylo 
zjištěno nejvyšší oteplení o 3,6°C ve vrstvě kosti s nastavenou vzdáleností ohniska 
svazku do 30 mm. Na rozhraní s tkání mozku byla vypočítána hodnota 2,4°C (červeně v 
obr.5.2) a posunutím ohniska svazku do vzdálenosti 50 mm je nárůst oteplení 2,2°C 
(žlutě v obr.5.2). V případě, že je tloušťka mateřské tkáně 50 mm dochází k menšímu 
ohřevu na sledovaném rozhraní a fokusace svazku do 30 mm, v grafu zeleně, nebo 
50 mm, v grafu modře, hodnoty oteplení ovlivňuje v řádu setin stupně Celsia. Důvodem 
je značná šířka fokální oblasti v axiálním směru a útlum v kostní tkáni. Znázornění 
rozložení intenzity a oteplení v modeluy je uvedeno na obr.5.3.  

 

  

Obr. 5.3: Lineární řada měničů: Znázornění třírozměrného rozložení a) intenzity ultrazvuku, 
b) teplotního nárůstu, v horizontálním řezu tkáňovým modelem. Elektronická 
fokusace = 50 mm, tloušťka mateřské tkáně = 30 mm, N = 192, f0 = 3 MHz. 
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Fázově buzená řada měničů způsobuje menší ohřev než lineární řada měničů, což 
je dáno větším rozprostřením uzv pole. Prostorově špičková, časově průměrná intenzita 
uzv je definována jako časový integrál energetických příspěvků v daném bodě. Při 
rozmítání svazku fázovým buzením tak dochází k největší sumaci energie v blízkosti 
čela sondy. S rostoucí vzdáleností dochází k většímu rozprostření energie. Proto na 
rozhraní kosti a mozkové tkáně není hodnota intenzity tak vysoká jako v případě 
lineární sondy, u které je osa generovaných svazků rovnoběžná. Nejvyšší hodnota  v 
modelu byla 1,9°C při tloušťce mateřské tkáně a fokusaci do 30 mm. 

0,00

0,50

1,00

1,50

O
te

p
le

n
í 

tk
án

ě
 [

°C
]

N=9
6,

 f0
=3

MHz

N=1
28

, f
0=

3M
Hz

N=1
60

, f
0=

3M
Hz

N=9
6,

 f0
=5

MHz

N=1
28

, f
0=

5M
Hz

N=1
60

, f
0=

5M
Hz

N=9
6,

 f0
=7

MHz

N=1
28

, f
0=

7M
Hz

N=1
60

, f
07

M
Hz

mt=50mm, fokus=50mm

mt=50mm, fokus=30mm

mt=30mm, fokus=50mm

mt=30mm, fokus=30mm
 

Obr. 5.4: Oteplení na rozhraní kost-mozková tkáň v ose svazku při ozvučování fázově buzenou 
řadou měničů  

V grafu na obrázku 5.4 jsou patrné nižší hodnoty oteplení při větší vzdálenosti 
kostní tkáně od čela sondy. Počet elementů sondy se projevuje výrazněji než u lineární 
sondy, což také souvisí s principem buzení a integrací energie v čase. Na obrázku 5.5 je 
znázorněno rozložení intenzity uzv fázově buzené řady měničů.  

Při reálném vyšetření vnitřních orgánů plodu, např. srdce, mohou nastat dva 
případy umístění sondy vůči poloze plodu. Prvním je, že svazek je zaostřen na 
vyšetřovaný orgán, který se nachází ve vzdálenosti před kostní tkání, čili blíže k čelu 
sondy. Druhou variantou je, že svazek prochází nejprve osifikující tkání (dlouhá kost, 
nebo lebeční) a teprve pak vyšetřovaným orgánem. V modelu jsou tyto situace 
simulovány při fokusaci do vzdálenosti 30 mm a tloušťkou mat. tkáně 50 mm – v grafu 
zeleně; a druhá varianta vystižena při fokusaci 50 mm a tloušťce mat. tkáně 30 mm – v 
grafu žlutě.  

Ze simulovaných hodnot vyplývá, že při vyšetřování orgánu skrze kost může při 
různých vzdálenostech docházet k oteplení o 2,2°C oproti 1,2°C při použití lineární 
sondy. U fázově buzené sondy jsou to maximální hodnoty 1,2 a 0,4°C na rozhraní kosti 
a měkké tkáně. Vyšetřování měkké tkáně plodu (srdce, vnitřní orgány) je proto 
vhodnější provádět v oblasti, ve které je svazek fokusován nejprve na daný objekt 
zájmu a teprve poté prochází osifikující tkání. Tím nejen nedochází k zeslabení signálu, 
ale lze výrazně omezit vliv negativních účinků zvýšené teploty na citlivé buňky např. 
kmenové, které se podílí na vývoji mozku, dlouhých kostí, krvetvorbě, angiogenezi 
apod. Toto doporučení platí pro všechny frekvence a velikosti apertury. 
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Vzhledem k tomu, že konvexní sonda pracuje na podobném principu buzení jako 
lineární, lze předpokládat, že nejvyšší časově průměrná hodnota intenzity ve tkáni je 
lokalizována dále od čela sondy. Tudíž nedochází k součtu energetických příspěvku v 
blízkosti čela sondy jako u fázově buzené řady měničů a při normování ISPTA0,3 na 
720 mW.cm-2 lze očekávat podobné hodnoty oteplení tkáně. Z hlediska ohřevu tkáně 
plodu při prenatálním vyšetření je nejbezpečnější použití fázově buzené řady měničů.  

 

  

Obr. 5.5: Fázově buzená řada měničů: Znázornění třírozměrného rozložení a) intenzity 
ultrazvuku, b) teplotního nárůstu, v horizontálním řezu tkáňovým modelem. 
Elektronická fokusace = 50 mm, tloušťka mateřské tkáně = 30 mm, N = 160, 
f0 = 3 MHz. 

Programové vybavení pro simulace oteplení je v současné době rozšiřováno také 
pro modelování oteplení způsobené ozvučováním tkáně se systémy 1,5D a 2D polí 
měničů, které jsou v současnosti také jedním z řešených témat bezpečného použití 
ultrazvukových systémů v lékařství, [44]. 

Nejvyšší hodnota oteplení zjištěná modelováním byla 3,6°C ve vrstvě kostní tkáně 
a 2,4°C na rozhraní kost-mozková tkáň při stejných podmínkách ozvučování. Tato 
hodnota se nachází pod kritickou hranicí 4°C a teplota ve tkáni tedy nepřesahuje 41°C, 
při níž dochází k denaturaci proteinů. Nad tuto hodnotu mohou být poškozeny tkáně 
dospělého jedince. Pro embryonální tkáně však rozmezí 39,5°C až 41°C představuje 
rizikovou oblast. Při kultivaci buněk za zvýšené teploty bylo zjištěno, že dochází k 
vyvolání oxidativního stresu, destabilizaci genomu a snížení funkčnosti makromolekul 
poškozených volnými radikály, [114, 115, 9, 109, 27]. Z této simulace je tedy zjištěno, 
že současné diagnostické sondy, které přestože odpovídají doporučovaným limitním 
hodnotám prostorově špičkové, časově průměrné intenzity uzv, mohou způsobovat 
ohřev tkání plodu nad bezpečnou hodnotu.  
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6 EXPERIMENTÁLNÍ OV ĚŘENÍ 
MODELOVÝCH STUDIÍ 

Reprodukovatelnost uzv diagnostických aplikací a zvláště kvalita zobrazení jsou 
závislé v prvé řadě na vlastnostech ultrazvukových sond. Pro ověření teoretických 
předpokladů a modelové studie vyzařování uzv sond byl navržen a realizován unikátní 
uzv měřicí systém, který umožňuje proměřit vyzařovací charakteristiku systémů uzv 
sond. 

6.1 Koncepce ultrazvukového měřicího systému 

Ultrazvukový měřící systém slouží k mapování uzv polí generovaných sondami 
nebo terapeutickými hlavicemi, které pracují v impulsním i kontinuálním režimu 
ve frekvenčním rozsahu 1 – 20 MHz . 

Jednotlivé funkční bloky systému tvoří: ultrazvuková měřící vana, hydrofon 
s předzesilovačem signálu, systém pro nastavení polohy hydrofonu, centrální řídící a 
měřící jednotka, digitální osciloskop, programové prostředky pro presentaci výsledků a 
archivaci dat. Blokové schéma je uvedeno na obr.6.1. 

 

Obr. 6.1: Blokové schéma ultrazvukového měřícího systému 

Vlastní měření probíhá ve vodním prostředí ultrazvukové vany, příloha D. Ke 
snímání akustického tlaku, generovaného uzv sondou, je použit hydrofon MH28-5. 
Sonda generující uzv pole má v průběhu měření neměnnou polohu. Naopak hydrofon je 
připevněn k polohovacímu systému, který umožňuje jeho pohyb ve třech na sebe 
kolmých směrech. V průběhu měření dochází k trojrozměrnému skenování prostoru 
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vany. Akustický signál z hydrofonu je po zesílení vzorkován měřící kartou, umístěnou 
v řídícím počítači a může být také zobrazen na digitálním osciloskopu Tektronix 
TDS 1002. Ovládání vychylovacího systému hydrofonu zajišťuje řídící počítač. 
Komunikace vychylovacího systému hydrofonu s řídícím počítačem probíhá 
prostřednictvím sběrnice CAN, [91, 47]. 

6.1.1 Hydrofon 
Akustický tlak ve zvolených bodech prostoru ultrazvukové měřicí vany je snímán 

jehlovým hydrofonem MH28-5, firma Force Institute (Dánsko), [86]. Tloušťka 
aktivního PVDF  elementu je 28 µm, průměr 0,5 mm a délka kabelu 1 m. Deklarovaná 
napěťová citlivost tohoto hydrofonu  je min.  45 nV/Pa. Oddělovací předzesilovač PAN 
má napěťový zisk cca 30 dB a slouží k impedančnímu přizpůsobení zátěže hydrofonu. 
Typická hodnota poměru signál/šum na vstupu je 3 nV.Hz-1/2. Šíře přenášeného pásma 
je 0,1 ÷ 40 MHz s odchylkou  ± 2 dB. Kalibrační charakteristika ve spojení 
s hydrofonem je uvedena na obr. 6.2. 

 

 

Obr. 6.2: Kalibrační křivka citlivosti hydrofonu MH28-5 

6.1.2 Měřící karta CS225 
Pro další zpracování analogového signálu z hydrofonu měřicím systémem je nutné 

tento signál  převést na signál digitální. K tomu je užita měřící karta Compu Scope 225 
od firmy GAGE. V podstatě se jedná o AD převodník s rozlišením 8 bitů při vzorkovací 
rychlosti do 50 MS/s (50.106 vzorků za vteřinu) s RAM pamětí o velikosti 128 kB 
integrovanou na desce. Do ní jsou data v průběhu měření ukládána a teprve po skončení 
měření přenesena do řídícího počítače. Tato paměť je organizována jako kruhový buffer, 
což umožňuje získat data uložená jak před, tak i po spuštění měření. 

Karta je dvoukanálová, osciloskopická, určená k umístění do ISA slotu řídícího 
počítače. Maximální vzorkovací frekvence, které lze dosáhnout v rámci jednoho kanálu, 
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je 50 MHz. Vzhledem k tomu, že jeden byte odpovídá jednomu vzorku, je možné 
v jednokanálovém modu získat nejvýš 131 072 vzorků, čímž je zaplněna celá paměť. 
Tedy maximální doba záznamu při nejvyšším vzorkování je 2,62 ms. 

Součástí analogových vstupů je programovatelný zesilovač v rozsahu ±100 mV 
do ±5 V. Programovatelná je také vzorkovací rychlost, externí či softwarové spouštění, 
stejnosměrná nebo střídavá vazba, [36, 47]. 

6.1.3 Programové vybavení 
Programové vybavení ultrazvukového měřícího systému lze rozdělit do těchto tří 

částí: 

- ovládání vychylovacího systému hydrofonu  

- měření pomocí karty CS225 

- presentace naměřených dat 

První dva body spolu úzce souvisí, neboť jsou vytvořeny ve stejném 
programovacím prostředí Microsoft Visual C++ 6.0 a implementovány do jednoho 
programu, [50]. 

Program běží v cyklu a funguje následujícím způsobem. Po definování parametrů 
měření jsou zaslány vypočítané souřadnice do daných modulů MCAN X, Y a Z. Zpět 
do řídícího počítače jsou během polohování posílána data obsahující informace o 
současné pozici hydrofonu. Ve chvíli, kdy je nastavena požadovaná pozice, dojde k 
naměření zvoleného počtu vzorků pomocí karty CS225 v daném bodě 3D prostoru vany 
a jejich uložení na disk. Poté následuje  vyslání další souřadnice a celý proces se 
opakuje do té doby, dokud nejsou všechny zadané body trojrozměrného prostoru 
proměřeny. Program, jenž je pojmenován CS225_a, tedy zajistí jednak nastavování 
žádaných souřadnic a také měření kartou CS225. Výstupem měření jsou soubory 
obsahující naměřené průběhy tlaku, maximální a minimální hodnoty tlaku [47, 91]. 

6.1.4 Algoritmus polohování hydrofonu 
V počátku byly jednotlivé pozice načítány z binárního souboru a posílány do 

jednoho modulu. Načítání souřadnic pro všechny tři moduly z předem připraveného 
souboru by však bylo neefektivní pro měření s velkým počtem měřících bodů, jelikož 
samotný soubor s pozicemi by měl příliš velkou kapacitu. Proto byl odvozen 
algoritmus, kterým se nastavuje poloha hydrofonu. 

Před započetím měření je uživatelem zadán počet měřících bodů a vzdálenost 
mezi nimi pro každou osu zvlášť. Algoritmus je relativní, jelikož jednotlivé pozice jsou 
vztaženy k počáteční poloze hydrofonu a pro větší názornost je uveden na obr. 6.3.  
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Obr. 6.3: Algoritmus polohování hydrofonu 

6.1.5 Určení intenzity naměřeného ultrazvukového vlnění 
Základním parametrem ultrazvukového pole změřeným hydrofonem je tlak, který 

závisí na poloze hydrofonu a čase, tedy:  

( )tz,y,x,pp 0=  (6.1) 

Z hlediska nebezpečí poškození ultrazvukovým vlněním jsou významné 
prostorové impulsy kladných a záporných průměrných hodnot tlaků   p+ a   p-. Hodnoty 
jsou obvykle měřeny změnou polohy  hydrofonu v ultrazvukovém poli. Požadované 
hodnoty tlaků  p+  a   p- jsou dány vztahy: 

M

U
p −

+ =   [Pa],     
M

U
p −

− =   [Pa]. (6.2) 

Kde  U+  a  U-  jsou kladné a záporné impulsy napětí v tomto pořadí a M je 
citlivost hydrofonu [V/Pa]. Signál z hydrofonu je filtrován čtyřpásmovou vlnkovou 
transformací s tvrdým prahováním kvůli eliminaci kvantizačního šumu. 

V praxi se definují  čtyři základní typy intenzity, [121]: prostorově a časově 
špičková ISPTP (spatial  peak-temporal  peak  intensity), prostorově špičková, impulsně 
průměrná ISPPA (spatial peak-pulse average intensity), prostorově špičková, časově 
průměrná ISPTA (spatial peak-temporal average intensity), prostorově a časově průměrná 
ISATA (spatial average-temporal average intensity). Pro intenzitu ISPTP  pak platí vztah: 
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Z0 je charakteristická impedance prostředí. 

Intenzita  ISPPA se vypočítá jako integrál druhé mocniny tlaku v závislosti na 
funkci času: 

y 

x z 
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pro td platí     td = 1,25.(t2-t1),  

kde t1, t2 vymezují interval mezi 10% a 90% integrálu druhé mocniny okamžité 
hodnoty tlaku. 

Prostorově špičková, časově průměrná intenzita je dána vztahem: 
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T  je opakovací perioda impulsu. Prostorově a časově průměrnou intenzitu 
vypočteme ze vztahu: 

A

dAI
I A SPTA

SATA

∫=    





2cm

W
, (6.6) 

A je jednotková plocha. 

Výkon  ultrazvukového vlnění určíme jako plošný integrál ISATA: 

∫=
A SATAdAIP    [W]. (6.7) 

6.1.6 Vizualizace měřených polí 
Pro vykreslení dat v třírozměrném prostoru lze užít několik metod. Ultrazvukové 

pole bylo nejvhodnější vizualizovat pomocí isoploch, popř. isokřivek. Tím je získána 
představa o rozložení tlaku v měřené oblasti, [49]. Pro konkrétnější posouzení 
vyzařovacího diagramu měniče je nutno zobrazit naměřená data v požadované rovině. 
To je reprezentováno rozložením v podélném nebo příčném osovém řezu. Vyjádření 
průběhu relativní intenzity v rovině se provádí pomocí isočar. Isočarou, resp. 
isokřivkou, je myšlena spojnice míst se stejnou hodnotou měřené veličiny. Strmost 
změny veličiny je zobrazena různou vzdáleností jednotlivých isočar mezi sebou.  

Pro zobrazení naměřených dat byl vytvořen program Visualisace v prostředí 
Matlab, jenž umožňuje vykreslit ultrazvukové pole do 2D a 3D zobrazení, příloha E. 
Vybuzené pole ultrazvukových sond je obvykle rozděleno na tři oblasti – blízkou 
(Fresnelovu), ohniskovou, vzdálenou (Fraunhofferovu). Zájem je soustředěn zvláště na 
ohniskovou oblast, kde je nejmenší průměr svazku a nejvyšší hodnoty intenzity. 

Při měřeních a následném zpracování dat byla zvolena prostorová orientace sondy 
a měřeného pole tak, jak znázorňuje obr. 6.4.  
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Obr. 6.4: Orientace v prostoru uzv vany 

Ultrazvukovým měřícím systémem bylo experimentálně proměřeno několik 
ultrazvukových diagnostických systémů, [48, 91]. Na obrázcích 6.5 – 6.8  jsou uvedena 
srovnání měřených a simulovaných sond: 

• ATL Ultramark4 – Access C scanhead – 3 MHz sonda s kývacím měničem, 

• Sonosite 180 Plus – L38/10-5 širokopásmová lineární sonda, 

• GE Vingmed SystemFive – FPA 2.5MHz sonda s fázově buzeným polem měničů. 

6.2 Ověření simulací  

Koncepčně nejjednodušší sonda ATL je tvořena kruhovým měničem o průměru 
12,7 mm s konkávně zakřivenou plochou. Prostor mezi měničem a vnějším 
polokulovým krytím sondy je vyplněn vazebním olejem. Režim vysílání sondy byl 
nastaven na impulsní dopplerovský mód, ve kterém je vychylování měniče zastaveno. 
Při modelování tlaku generovaného měničem o stejném průměru bylo zvoleno zakřivení 
plochy měniče o poloměru 35 mm. Srovnáním simulací piezoelektrických materiálů a 
měřením časového průběhu tlaku v bodě u čela sondy bylo zjištěno, že průběh odpovídá 
piezoelektrickému měniči PZT-5A. Naměřený a simulovaný rezonanční kmitočet byl 
2,3 MHz, viz obr. 6.5. 

  

a) b) 

Obr. 6.5: Časový průběh tlaku a) naměřeného u čela sondy ATL a b) simulovaného ve 
vzdálenosti 5mm od povrchu měniče 
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Tloušťka měniče je pro tuto frekvenci je 0,683 mm a tlumení zadní stěny byla 
uvažována epoxidová pryskyřice o akustické impedanci 3 MRayl. Měnič není akusticky 
přizpůsoben, což je patrné z dokmitávání na konci impulsu. Buzení bylo simulováno 
třemi periodami harmonického signálu. K simulaci přechodu uzv svazku vazebním 
olejem a zakřivení krycí časti sondy bylo nastaveno zpoždění buzení matematických 
elementů ve směru od středu ke krajům podle funkce (3.8) s fokusací do 70 mm. Tím 
jsme se značně přiblížili reálné situaci. Modelované rozložení tlaku a intenzity uzv v 
blízké oblasti má vyšší gradient. To je zřejmě způsobeno difrakcí vlny v prostoru mezi 
piezoelektrickým měničem a krytím sondy. Tvar ohniska a velikost maximálního tlaku 
se shodují s naměřenými hodnotami. Velikost maximální intenzity taktéž, obr.6.6. 

    

 

 

 
a) b) 

Obr. 6.6: Měřená (první řáda) a simulovaná (druhá řada) distribuce a) akustického tlaku, 
b) intenzity uzv sondy ATL 

6.2.1 Srovnání měření a simulací řady měničů 
Simulace lineární a fázově buzené sondy byla provedena na základě optimalizace 

rozměrů, viz kap. 4.4. Řada fázově buzené sondy byla simulována s 96 elementy a 
vzájemnou roztečí 0,5λ. Zakřivení řady ve vertikálním směru bylo nastaveno s 
poloměrem 100 mm a výška elementů 20λ. Fázově buzená sonda FPA 2.5MHz generuje 
v B-módu impulsy o nejvyšší nastavitelné frekvenci 2,3 MHz a průběh odpovídá 
simulaci s piezoelektrickým materiálem Pz21. Tlumení měničů byla uvažována 
epoxidová pryskyřice a akustické přizpůsobení. Měřené akustické pole bylo ve 
vzdálenosti 1 cm od čela sondy, vzdálenost mezi měřícími body 5 mm v osách X a Z, v 
ose Y byla nastavena 2,5 mm. Výsledná naměřená a simulovaná rozložení akustického 
tlaku jsou srovnatelná a uvedena na obr. 6.7. Rozdíl v krajních pozicích vychýleného 
uzv svazku je zřejmě dán odlišnou dynamikou elektronického buzení měničů. Výška i 
rozevření akustického pole jsou shodné. 
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a) b) 

Obr. 6.7: Distribuce akustického tlaku fázově buzené sondy 2.5MHz: a) simulace, b) měření. 

Ověření simulací lineární sondy bylo provedeno měřením širokopásmové lineární 
sondy L38/10-5 systému Sonosite 180 Plus. Vzdálenost a počet měřících bodů byly 
nastaveny 11 x 5 mm ve všech osách.  

Při simulaci byla nastavena frekvence buzení akustického tlaku stejná jako 
naměřená 5 MHz a pro simulaci byl použit piezoelektrický materiál Pz21, který měl 
nejbližší průběh tlaku v bodě při nastavení střední frekvence na 7 MHz s akustickým 
přizpůsobením. Parametry měniče jsou v tab.5.2. Buzení je modelováno exponenciálně 
zatlumeným harmonickým impulsem se třemi periodami. Počet elementů v řadě byl 
128. Fokusace do vzdálenosti 20 mm. Opakovací frekvence impulsů byla 5 kHz v B-
módu. Naměřené a simulované rozložení intenzity uzv, viz obr. 6.8, je v přijatelné 
shodě. Rozdíly tvaru fokální zóny mohou být způsobeny odchylkou v dynamice 
elektronického buzení elementů, počet současně buzených elementů ve středu sondy a 
na okrajích, apod. Šířka a výška měřeného pole je však ve shodě se simulací, což 
potvrzuje správnost optimalizace řady měničů. Naměřené a simulované průběhy tlaků 
jsou uvedeny v příloze I. Pro všechna měření byl počet vzorků v jednom bodě 16384 se 
vzorkovací frekvencí 50 MHz a automatickou volbou rozsahu. 

 

Maximální akustický tlak [Pa] 

Maximální akustický tlak [Pa] 
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a) b) 

Obr. 6.8: Distribuce intenzity uzv 5 MHz lineární sondy zobrazená pomocí isoploch: 
a) simulace, b) měření. 

6.2.2 Tkáňový fantom 
S ohledem na široké uplatnění byl navržen a objednán tkáňový fantom u dánské 

společnosti Dansk Phantom Service, viz obr. 6.9. Fantom byl koncipován pro 
víceúčelové využití v experimentálních studiích uzv vlnění. Dá se rozdělit na tří funkční 
oblasti. K měření oteplení je určeno rozhraní vepřové kosti a gelu, který má akustické 
vlastnosti podobné měkké tkáni. Na tomto rozhraní se předpokládalo, že bude docházet 
k největšímu oteplení. Oblast bez kosti slouží k měření útlumu a rychlosti ultrazvuku. 
Součástí fantomu jsou také válečky, které mají jinou akustickou impedanci než okolní 
gel a lze je využít pro zpracování a analýzy obrazu.  

Měření oteplení bylo realizováno s fázově buzenou sondou FPA 2.5 MHz a 
diagnostickým systémem GE SystemFive. Měřením útlumu gelu fantomu byl zjištěn 
pokles tlaku o 8,2 dB. Při frekvenci 2,3 MHz, na které sonda vysílá a tloušťce fantomu 
7 cm odpovídá tato hodnota útlumu 0,51 dB/cm/MHz, což je hodnota útlumu v 
měkkých tkáních,  Tento údaj je shodný s údaji deklarovanými výrobcem, viz příloha F.  

Pro měření nárůstu teploty byl zvolen perličkový termistor NR506 s ohledem na 
jeho malé rozměry aktivní oblasti, průměr je 1 mm, citlivost a nízký tepelný příkon. 
Odpory termistorů pro teploty v rozsahu 15 – 35°C byly naměřeny akreditovanou 
laboratoří, příloha H. Bylo navrženo zapojení, jehož schéma a popis zapojení je uveden 
v příloze G. 

Intenzita [W/cm2] 

Intenzita [W/cm2] 
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Obr. 6.9: Konstrukce tkáňového fantomu 

Tento obvod umožňuje velmi jemné vyvážení můstku pro uvažovaný rozsah 
měřených teplot. Obvod byl navržen s relativní citlivostí změny řádově setin °C. Vlastní 
konstrukce je v provedení SMD z důvodu maximálního omezení rušení. Pro přívod 
napájecího napětí a snímání výstupního napětí jsou použity stíněné kabely 
s uzemněným stíněním. Obrázek snímacího čidla je uveden na obr. 6.10. 

 

 

Obr. 6.10: Finální podoba snímacího termistorového čidla 

Z důvodu hermetické těsnosti bylo upevnění čidla a elektroniky zalito do 
polymethylmetakrylátu. 
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6.2.3 Srovnání měření oteplení a modelu 
Při měření oteplení byla sonda natočena tak, aby svazek procházel mezi válečky a 

teplotní čidlo bylo umístěno do předvrtaných otvorů v kosti. Otvory byly navrtány 
výrobcem těsně pod okraj rozhraní kosti a gelu, aby bylo možné měřit tepelnou 
přeměnu ultrazvukového vlnění na největším rozdílu akustických impedancí, viz příloha 
F. Vzdálenost kosti od okraje fantomu (čela sondy) je 5 cm, což bylo zjištěno měřením 
na obrazovce uzv systému. Ozvučení rozhraní gelu a kosti bylo provedeno fázově 
buzenou sondou FPA 2.5 MHz systému GE Medical v režimu impulsního dopplera. 
Tento režim je v duplexním módu s B zobrazením. Vzhledem k tomu, že režim 
impulsního dopplera je určen pro měření rychlosti průtoku v cévě, je sondou generován 
svazek v jednom směru.  

 

Dopplerovský

svazek

sonda

vzorkovací 

objem

 

Obr. 6.11: Schématické znázornění impulsního dopplerovského režimu 

Byla provedena měření oteplení při nastaveném vzorkovacím objemu do 
vzdálenosti 3 cm, 5 cm a 7 cm. Při fokusaci došlo přibližně po 20 minutách k ustálení 
oteplení o 0,39°C nad okolní teplotu. Po vypnutí ultrazvukového systému docházelo 
k rychlému poklesu teploty. V případě fokusace mimo rozhraní docházelo k nižšímu 
ohřevu. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v grafu na obrázku 6.12.  
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Obr. 6.12: Výsledky měření oteplení na rozhraní kosti a gelu měřené na tkáňovém fantomu  
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Ve vzorkovacím objemu dopplerova svazku ve vzdálenosti 5 cm byly naměřeny 
impulsy o amplitudě 0,5 MPa s frekvencí 2 MHz a délkou pulsu 6 µs. Interval vysílání 
impulsů byl 80 µs, tzn. opakovací frekvence 12,5 kHz. Celková doba trvání vysílání 
dopplerovských impulsů byla 100 ms, tedy jejich počet byl 1250. Poté následovalo 20 
impulsů s intervalem 236 µs pro B režim a amplitudou 2,5 MPa. Prostorově špičková, 
časově průměrná hodnota intenzity v tomto režimu byla 285 mW.cm-2, z toho 
64 mW.cm-2 představuje hodnotu pro pulsy B-modu. Doba trvání celého cyklu je 143 
ms a přesahuje paměť karty, do které je možno zaznamenat 26,2 ms při sníženém 
vzorkování na 5 MHz a 2,62 ms při nejvyšším vzorkování 50 MHz. Nicméně pro 
simulaci byly zadány parametry naměřených impulsů dopplerovského režimu: 

- počet budících period 11,  

- amplituda akustického tlaku 0,5 MPa, 

- opakovací frekvence 12,5 kHz. 

Materiál fantomu dle informací výrobce byl 2% agar. Útlum fantomu je 
0,51 dB.cm-1.MHz-1. Tepelné vlastnosti nebyly výrobcem definovány. Uváděná tepelná 
konduktivita agaru je 0,6 W.m-1.°C-1, tepelná kapacita je 4060 J.kg-1.°C-1. [119, 77]. 
Délka perfuze byla nastavena na nekonečnou hodnotu.   

  

 

Obr. 6.13: Simulace oteplení ve tkáňovém fantomu při fokusaci do vzdálenosti 30 mm 
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Útlum kosti je uváděn v rozmezí 2 až 40 dB cm-1.MHz-1, [38]. Ve fantomu byla 
použita lopatková vepřová kost a hodnoty, které byly simulovány, byly voleny v 
rozsahu 10 – 30 dB.cm-1.MHz-1. Kost byla simulována ve vzdálenosti 49 – 50 mm.  
Nejbližší hodnoty ve srovnání s měřením byly získány při simulovaném útlumu kosti 
27 dB.cm-1.MHz-1. Při této hodnotě je velikost oteplení po 30 minutách 0,4°C s fokusací 
svazku do vzdálenosti 50 mm. Zaostřením svazku do vzdálenosti 30 mm byla hodnota 
oteplení 0,26°C a při fokusaci do vzdálenosti 70 mm byl simulován nárůst o 0,32°C. 
Tyto hodnoty jsou vyšší než hodnoty naměřené, což je pravděpodobně způsobeno 
delším ohniskem. Jak již bylo zmiňováno, současné sondy jsou realizovány několika 
řadami měničů. To skýtá nespornou výhodu při tvarování svazku a délce ohniska. 
Oteplení ve fantomu při fokusaci do vzdáleností jako v případě měření jsou uvedeny na 
obrázcích 6.13 až 6.15. Tyto výsledky jsou považovány vzhledem k omezeným 
možnostem za dostatečné z hlediska ověření tepelného modelování. 

 

 

 

Obr. 6.14: Simulace oteplení ve tkáňovém fantomu při fokusaci do vzdálenosti 50 mm 
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Obr. 6.15: Simulace oteplení ve tkáňovém fantomu při fokusaci do vzdálenosti 70 mm 
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7 STUDIUM ÚČINK Ů ULTRAZVUKU NA 
LIDSKÉ EMBRYONÁLNÍ KMENOVÉ 
BUŇKY 

 

Studie účinků ultrazvuku na biologické tkáně byly provedeny na mnoha rozličných 
zvířecích i lidských typech buněk. Nikoliv však na lidských embryonálních kmenových 
buňkách, které jsou při vývoji embrya a plodu nejcitlivější. Vzhledem k mému 
současnému zaměstnání bylo možné provést studii vlivu ultrazvuku v podmínkách in 
vitro a doplnit tak část poznání o poněkud reálnější model. 

V mnohobuněčných organismech musí jednotlivé buňky obvykle plnit odlišné, 
specifické úlohy, a proto se také významně liší ve své stavbě, velikosti i metabolismu. V 
těle člověka se nalézá na 200 různých typů buněk. Buňky kůže vypadají jinak a fungují 
zcela jinak než neurony, přestože vznikly dělením z jediného oplozeného vajíčka.  

Všechny buňky v jednom organismu nesou stejnou genetickou informaci a odlišné 
specializace je dosaženo tím, že je realizována v jednotlivých buňkách jen její část, tj. 
jsou aktivovány jen některé geny. Při tomto procesu se pak uplatňují příslušné regulační 
mechanismy, [11]. 

Proces, při kterém dochází ke specializaci buňky, označujeme jako diferenciaci. 
Vzhledem k tomu, že veškeré buňky mají stejný genetický potenciál, jejich specializace, 
který gen bude kdy v které buňce spuštěn, musí být důsledkem vzájemné koordinace. 
Slouží k tomu dva základní mechanizmy. Jednak může dojít k rozdělení rolí mezi 
buňkami již na úrovni dělení buněk, kde obě dceřiné buňky sice získají stejnou 
genetickou informaci, ale různým způsobem se mezi ně rozdělí mechanismy, které 
regulují funkci genetické informace (cytoskelet, transkripční faktory, enzymy, odlišné 
složení plazmatické membrány atd.). V tomto případě tento proces označujeme jako 
asymetrické dělení buněk. V druhém případě dochází ke specializaci buňky, která má 
stejné vlastnosti jako buňka sesterská, a to na základě komunikace s vnějším 
prostředím, se sousedními buňkami. Buněčné dělení, resp. posloupnost opakujících se 
buněčných cyklů, označujeme jako buněčnou proliferaci. Schopnost proliferace je 
klíčová jak z hlediska vývojového, tak při zachovávání dospělé tkáně, [11]. 

7.1 Kmenové buňky 

Buňky, které specializované ještě nejsou, označujeme jako buňky kmenové. 
Charakterizují je dvě základní vlastnosti, díky kterým jsou považovány za jedinečné: 
schopnost nekonečně dlouho se dělit a uchovávat si svoji „kmenovost“ – zůstávat 
nespecializovanými. Schopnost specializovat se, stát se kteroukoliv buňkou organismu, 
se nazývá pluripotence (z lat. plurus – mnoho), [43]. V obrázku 7.1 je znázorněno 
dělení kmenových buněk – a) symetricky, b) asymetricky, při kterém je pluripotence 
stále zachována. Pokud se ztrácí c), nebo nejsou buňky schopné se dělit d), pak ztrácí 
schopnost se znovu obnovovat a přestávají být kmenové. 
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Symetrické dělení 
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a 
zachování 
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Ztráta sebeobnovy 
Proliferace 

a 
zachování 
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Ztráta sebeobnovy 
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a 
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pluripotence 

 

a) b) c) d) 

Obr. 7.1: Varianty průběhu dělení kmenových buněk. “s” označuje kmenovou buňku, “d” 
diferencovanou buňku 

Podle původu můžeme rozdělit kmenové buňky na embryonální a adultní 
(dospělé) – lokalizované v konkrétních částech organismu, např. v podkoží, vlasových 
měchýřkách, kostní dřeni, kde slouží při náhradě či doplnění určitých buněčných typů. 
V přirozených podmínkách (in vivo) buňky nezůstávají embryonálními příliš dlouho, 
neboť diferencují do tří zárodečných vrstev budoucího embrya: endodermu, ektodermu 
a mezodermu, viz obr. 7.2. Je možné je izolovat a množit a i po dlouhodobé kultivaci 
a manipulaci in vitro zůstávají za přesně definovaných podmínek nediferencované 
a zachovávají si pluripotenci. V současné době je již možné embryonální kmenové 
buňky směrovat k různým buněčným typům, cílená diferenciace, a geneticky 
modifikovat [88, 111]. Stávají se tak nejen modelem pro studium ranného 
embryonálního vývoje a diferenciace, ale mají také obrovský potenciál pro využití např. 
v buněčných terapiích a regenerativní medicíně – léčba neurodegenerativních nemocí, 
některých typů cukrovky náhradou pankreatických beta buněk produkujících inzulín 
atd. Kmenové buňky lze použít také na testování léčiv a embryotoxicity. Svou vlastností 
sebeobnovy, nepřetržitého dělení, se podobají rakovinným buňkám, a proto je můžeme 
za určitých podmínek využít i jako model karcinogeneze. 

Důsledkem diferenciace jsou ve většině případů nápadné morfologické rozdíly. V 
některých případech však musíme použít speciální techniky, abychom zjistili např. 
chemické rozdíly u morfologicky shodných buněk (chemická odlišnost, může znamenat 
rozdíly v regulačních látkách, které vždy předcházejí rozdílům morfologickým) [89]. 

Buňky, které již jednou svou specializaci získaly, ji jen těžko ztrácí a nemohou se 
specializovat na jiný typ buněk.  

 

7.1.1 Kultivace in vitro 
Embryonální kmenové buňky (EKB) jsou izolovány z preimplantačního embrya 

ve stádiu blastocysty. Blastocysta obsahuje dutinu, která je obklopená trofoblastem, 
vrstvou buněk, z které vzniká placenta a ostatní extraembryonální tkáně. Uvnitř dutiny 
se nachází asi sto embryonálních buněk (obr. 7.2). Ve stádiu blastocysty se tyto buňky 
dají izolovat a v laboratorních podmínkách (in vitro) kultivovat. 

Pro kultivaci in vitro je nezbytné zajistit EK buňkám stabilní prostředí z hlediska 
složení kultivačního média a povrchu, na němž se dělí – proliferují. Nejvhodnější 
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podmínky byly zjištěny za přítomnosti vrstvy podpůrných buněk – myších fetálních 
fibroblastů na kultivačním plastu – Petriho miskách, (obr.7.2).  

Tak se mohou lidské EK buňky dělit a vytvářet tzv. kolonie. Každých 4-5 dní jsou 
enzymaticky (kolagenázou IV) nebo mechanicky mikropipetou buňky odděleny od 
myších fibroblastů a spontánně diferencovaných EKB a přeneseny na novou vrstvu 
podpůrných buněk. [88, 110, 61]. Tento postup je poměrně náročný, proto neumožňuje 
kultivaci většího množství lidských embryonálních kmenových buněk. 

Pro využití lidských EK buněk v buněčné terapii a pro některé typy analýz, např. 
produkce extracelulárních komponent, je nezbytné zvolit kultivační systém bez 
xenogenních vlivů, tzn. bez přítomnosti vrstvy myších fetálních fibroblastů. K těmto 
účelům je komerčně dostupná gelová směs proteinů extracelulární matrix – Matrigel™.  
Narozdíl od myších fibroblastů však neposkytuje ideální podmínky pro dlouhodobou 
kultivaci, je proto využívána pro specifické úlohy. 

Kultivace lidských embryonálních buněk in vitro vyžaduje velmi náročné 
podmínky na zajištění stabilní teploty 37°C v atmosféře s 5% obsahem CO2. Přípravu 
podpůrné vrstvy myších fibroblastů, případně extracelulární matrix a výměnu čerstvého 
kultivačního média s vysokými nároky na sterilitu prostředí laboratoře a manipulace.  

 

 
 

Obr. 7.2: Znázornění izolace embryonálních kmenových buněk a jejich diferenciace do 
zárodečných vrstev, (převzato a upraveno z [43]) 
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7.1.2 Detekce nediferencovaného stavu lidských EK buněk 
U lidských embryonálních kmenových buněk se v současnosti předpokládá, že na 

udržování jejich vitálních funkcí in vitro se podílí několik signálních drah. Jednou 
z nich je dráha ovlivňovaná FGF, [118]. FGF-2 (z angl. fibroblast growth factor) 
představuje růstový faktor, který po přidání do kultivačního média zabraňuje lidským 
embryonálním kmenovým buňkám diferencovat se a zvyšuje efektivitu dělení [3, 10]. 
Dá se tedy usuzovat, že pokud bude tento růstový faktor z kultivačního média 
vynechán, bude výrazná tendence lidských EK buněk spontánně diferencovat. Tohoto 
efektu se běžně využívá v metodologii při výzkumu diferenciace EKB. 

Nediferencované buňky exprimují specifické markery, jako jsou transkripční 
faktory Oct-4 (octamer binding protein 4) a Nanog lokalizované v jádrech buněk a 
povrchové markery SSEA-3, SSEA-4, TRA-1-60, TRA-1-81 a alkalickou fosfatázu [59, 
113]. Pomocí těchto markerů je možné buňky nediferencované odlišit od těch, které již 
podstoupily proces diferenciace. 

Lidské embryonální kmenové buňky lze stimulovat a cíleně diferencovat in vitro 
do všech tří zárodečných linií. Rozdílné metody zahrnují [76, 62, 65, 112]: 

- chemickou stimulaci, přidávání specifické kombinace růstových faktorů 
nebo jejich antagonistů do kultivačního média,  

- aktivaci endogenních transkripčních faktorů kokultivací s jiným již 
diferencovaným buněčným typem,  

- mechanickou stimulaci – podélný stres vyvolaný prouděním, elasticita 
povrchu, stimulace elektrickým potenciálem, a další.  

K zajištění integrity mnohobuněčného organismu jsou potřebné tři základní 
buněčné procesy, tj. dělení buněk, diferenciace a buněčná smrt, navzájem velmi přesně 
vyvážené. Proto jejich vzájemná nedostatečná regulace vede k vývojovým poruchám 
v průběhu ontogenetického vývoje nebo k vzniku nádorů. 

7.2 Vliv ultrazvuku na tká ňovou kulturu 

Izolované buňky a tkáňové kultury představují excelentní experimentální model 
pro zhodnocení účinků ultrazvuku. Jak bylo zmíněno v úvodní části této práce, tyto 
účinky se dělí na přímé a nepřímé. Přímé účinky jsou vyvolány mechanickým 
působením na strukturu buněk a nepřímé jsou způsobeny fyzikálně chemickými 
změnami v médiu, které buňky obklopuje. Výhodou systému in vitro je, že buňky 
nejsou ovlivňovány dalšími faktory, které působí v orgánech, případně celém 
organismu, [42]. Buňky vyvíjejícího se embrya jsou velmi citlivé na změny prostředí a 
vliv ultrazvuku může svými mechanickými a tepelnými účinky způsobit změny 
v chování buněk a tím případné poškození plodu. 

Pro vyhodnocení účinků ultrazvuku na lidské embryonální kmenové buňky byly 
systematicky zvoleny analýzy buněčné proliferace, viability (životaschopnosti), 
diferenciace, pluripotence a mechanických účinků ultrazvuku na permeabilitu buněčné 
membrány - sonoporaci. 
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7.2.1 Konstrukce experimentálního systému pro sonifikaci EK buněk 
Za tímto účelem byl zkonstruován experimentální systém pro ozvučování buněčné 

kultury embryonálních kmenových buněk v podmínkách in vitro. Hlavní částí tohoto 
systému je nádoba z plexiskla sestávající z primárního a sekundárního okruhu, viz 
obr. 7.3. Fotografie experimentálního systému je uvedena v příloze J. V primárním 
okruhu je upevněna Petriho miska o vnitřním průměru 33mm s adherovanými lidskými 
embryonálními kmenovými buňkami. Miska je v přímém kontaktu s odplyněnou 
destilovanou vodou, která vytváří prostředí pro šíření ultrazvukových vln. Do dna 
primárního okruhu byl vytvořen otvor, který byl překryt tenkou vrstvou polyetylenové 
fólie. Ultrazvuková sonda je upevněna ve spodní části konstrukce a dotýká se této fólie. 
Aby nedocházelo k útlumu ultrazvukového vlnění vzduchem mezi sondou a fólií, byl 
jako vazební médium použit hydrofilní gel, který se ke stejnému účelu užívá při 
lékařském vyšetření.  Sekundární okruh slouží k ohřevu vody v primární části na 37°C. 
V tomto okruhu dochází k cirkulaci vody vyhřívané termostatem, a tudíž není ovlivněn 
tvar ultrazvukového pole prouděním či turbulencí v prostředí primární části. Vzdálenost 
Petriho misky a ultrazvukové sondy byla 50 mm a pro zabránění odrazů od stěn byla 
použita molitanová výstelka jako absorbér. Zdrojem ultrazvukového vlnění byla sonda 
s mechanicky vychylovaným měničem a přístroj ATL Ultramark4 používaný v lékařské 
diagnostice. Vychylování měniče bylo zastaveno v impulsním dopplerovském režimu. 
Velikost a rozložení tlaku a intenzity bylo změřeno pomocí hydrofonu, viz příloha K. 
Maximální záporný akustický tlak dosahoval hodnoty 0,9 MPa a prostorově špičková, 
časově průměrná hodnota intenzity byla 90 mW.cm-2 při frekvenci 2,3 MHz.  

Petriho 

miska Sekundární 

okruh

Primární 

okruh

Absorbér

Uzv sonda

ATL4000

 

Obr. 7.3: Schématické znázornění experimentálního systému pro ozvučování buněčné kultury 

Embryonální kmenové buňky linie CCTL14 – p138 byly nasazeny, v koncentraci 
125 000 buněk na misku, a kultivovány na vrstvě Matrigelu po dobu 8 pasáží (přibližně 
7 týdnů) . Ozvučování bylo prováděno denně v průběhu jednoho týdne a doba ozvučení 
každé misky byla 10 minut. Kultivační médium bylo denně vyměňováno a to vždy po 
ozvučení buněk, aby byl minimalizován vliv volných radikálů, které mohly vzniknout 
během ozvučování v médiu. Pro všechny experimenty byly vytvořeny 2 skupiny 
vzorků, ze kterých jedna byla vystavena působení ultrazvuku a druhá, kontrolní, nikoliv. 
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Kontrolní skupinu tvořila sada Petriho misek s buňkami, které byly do experimentálního 
systému umístěny taktéž na dobu 10 minut, avšak ultrazvukový přístroj byl v této době 
vypnutý.  

7.2.2 Analýza buněčné proliferace a viability 
Buněčná proliferace a viabilita byly hodnoceny každý den. Buňky z obou skupin 

byly po ozvučení enzymaticky uvolněny od podkladu Petriho misek (PM) a spočítány 
pomocí kalibrovaného přístroje „Vi-CELL™ Series Cell Viability Analyzer“. Součástí 
vyhodnocení bylo stanovení viability analyzovaných buněk. Výsledky jsou uvedeny na 
obrázku 7.4. Velikosti sloupců odpovídají počtu změřených buněk. Z grafu je patrné, že 
u ozvučovaných buněk (uzv) docházelo ke snížení rychlosti dělení.  
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Obr. 7.4: Vliv ultrazvuku na proliferaci a viabilitu lidských embryonálních kmenových buněk 

Kontrolní neozvučované buňky (ctrl) vytvořily v 6. dni souvislou vrstvu na dně 
misky a důsledkem toho se již dále nedělily. Ozvučované buňky dosáhly tohoto stavu o 
den později, proto byl jejich počet v sedmém dni shodný. Viabilita buněk zůstala v obou 
případech zachována, přičemž procentuální množství živých buněk bylo přibližně 90%, 
což je standardní hodnota v podmínkách in vitro. V grafu je vyjádřena čarami.  

 

7.2.3 Immunofluorescenční analýza zachování pluripotence a 
stimulované diferenciace 

Zachování pluripotence, případně míru diferenciace kmenových buněk lze 
prokázat přítomností korespondujících proteinů, které jsou buňkou exprimovány 
přepisem z daného genu. Jak již bylo zmíněno, ne každý gen, který je součástí genomu 
organismu, je vždy aktivní, ale naopak. V každé z buněk téhož organismu jsou aktivní v 
daný vývojový moment jen některé. Tato aktivita je nazývána termínem exprese genu.  
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Jedná se o proces, při kterém dochází k převedení informace z daného genu na 
reálně existující buněčnou strukturu, která plní specifickou funkci, např. protein 
cytoskeletu, signální proteiny, atd. Výsledkem této exprese je tedy vznik produktů,  
(RNA nebo proteinu-bílkoviny), které následně danou funkci realizují, případně 
zprostředkovávají.  

K vizualizaci vzniklého proteinu a jeho množství lze využít immunofluorescenční 
(IF) metodu. Spočívá v navázání fluorescenčně značené protilátky na sledovaný protein, 
který lze následně pozorovat ve fluorescenčním mikroskopu, obr. 7.6. Při použití této 
metody je třeba buňky nejprve fixovat, čímž dojde k jejich usmrcení ve velmi krátkém 
čase a také k sesíťování proteinů, tudíž k udržení struktury buňky ve stabilním stavu na 
povrchu kultivačního plastu. Jako fixativum se používá paraformaldehyd, ethanol, a 
další. Abychom mohli dopravit flourescenčně značenou protilátku do buňky, je třeba 
permeabilizovat membrány fixovaných buněk detergentem.  

V rámci diferenciace embryonálních kmenových buněk do určitého buněčného 
typu, případně identifikace nediferencovaného, pluripotentního, stavu, jsou 
exprimovány geny pro rozdílné proteiny. Proto je za použití IF metody možné zjistit, 
v jakém stadiu se buňky nachází.  

Pro analýzu pluripotence byla zvolena protilátka, která se váže na protein Oct4 
(octamer binding protein 4). Jedná se o jednu z několika bílkovin, která se ve velké míře 
vyskytuje u nediferencovaných kmenových buněk. Tato bílkovina je lokalizována 
v jádře a hraje  klíčovou roli při vývoji embrya. S  redukcí  exprese genu pro tuto 
bílkovinu nastává u buněk diferenciace [72, 14, 34]. Hodnocení míry diferenciace bylo 
provedeno na základě přítomnosti vimentinu. Tento protein je součástí cytoskeletu 
buněk, které diferencují do mesodermální zárodečné vrstvy, [82, 85]. 

Během analýzy byly vzorky rozděleny na skupinu kontrolní  a ozvučovanou.  
Abychom vyloučili protektivní účinky růstového faktoru FGF-2, byly sledovány také 
varianty, u kterých bylo FGF-2 z kultivačního média vynecháno. Názorné rozdělení je 
uvedeno na obrázku 7.5. Průběh kultivace a ozvučování byl obdobný jako v případě 
analýzy proliferace. Misky s buňkami byly poslední den fixovány, značeny protilátkami 
a fluorescenční obraz pozorován na mikroskopu Olympus IX71 a snímán digitální 
barevnou kamerou Olympus CC-12.  

 

Obr. 7.5: Rozdělení analyzovaných skupin vzorků 

Z každé misky bylo pořízeno pět snímků, které byly hodnoceny z hlediska 
intenzity fluorescence. Hodnoty intenzit byly pro každý vzorek zprůměrovány. K 
vyhodnocení obrazů byl využit software ImageJ 4.1. Za přítomnosti růstového faktoru 
FGF-2 byl pokles exprese proteinu Oct4 nepatrný a taktéž rozdíl mezi skupinou 
vystavenou působení ultrazvuku a skupinou kontrolní nebyl výrazný, 8%.  

+FGF2 -FGF2 

- uzv - uzv + uzv + uzv 
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Vynecháním FGF-2 z média byl u kontrolní skupiny pozorován úbytek Oct4 v 
jádrech buněk dle očekávání. V případě ozvučované skupiny však klesala hladina 
proteinu pomaleji, což je ilustrováno na obrázcích 7.6. 

  

a) b) 

Obr. 7.6: Intenzita fluorescence značeného proteinu Oct4 v médiu bez růstového faktoru FGF-
2, a) hES buňky bez vlivu uzv vlnění, b) ozvučované hES buňky. 

Srovnání hodnot u všech variant je vyneseno do grafu, obr. 7.7. Tento vliv 
ultrazvukového vlnění na produkci Oct4 nebyl popsán v odborné literatuře a pro zjištění 
příčiny a mechanismu působení by bylo třeba provést detailnější analýzu. Lze však 
usuzovat, že účinky ultrazvuku ovlivňují mechano-transdukční signální dráhy buněk, 
které souvisí s diferenciací a zachováním pluripotence, obdobně jako je tomu v případě 
jejich citlivosti na elasticitu kultivačního povrchu, [30]. 
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Obr. 7.7: Množství Oct4 vztaženo k podmínkám s přidáním FGF2 bez ozvučení (+FGF2-uzv) 

Sledováním výskytu vimentinu bylo zjištěno, že působením ultrazvuku docházelo 
k velmi malému zvýšení množství tohoto proteinu, tedy nárůstu diferenciace, obr.7.9. 
Hodnota, o kterou byla zvýšena průměrná intenzita v obraze, byla maximálně 10% u 
skupiny spontánně diferencujících buněk, tedy bez FGF-2. Z obrazů ozvučovaných 

200 um 
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vzorků jsou však výrazně patrné morfologické změny buněk ve smyslu jejich roztažení 
v určitém směru. Tento směr je shodný pro skupinu buněk vždy v dané oblasti a je 
způsobený mikroprouděním kultivačního média, které ultrazvuk vyvolává, viz. obr. 7.8.  

  

a) b) 

Obr. 7.8: Lokalizace a intenzita fluorescence vimentinu (červeně) u lidských EK buněk v  
médiu bez  růstového faktoru FGF-2. Zeleně je barven Oct4. a) bez vlivu uzv vlnění, 
b) ozvučované buňky 

Přestože byly misky umísťovány do experimentálního systému vždy ve stejné 
pozici a natočení, nebyl pozorován rozdíl ve výskytu obou markerů v souvislosti 
s lokalizací buněk na misce. Tedy buňky nacházející se na okraji vykazovali obdobnou 
míru výskytu vimentinu i Oct4 jako buňky ve středu misky, kde byl naměřen vyšší 
akustický tlak. To lze vysvětlit vznikem stojatého vlnění ve vrstvě kultivačního média, 
které jsme nebyly schopni detekovat hydrofonem. Měření tlaku bylo provedeno 
v blízkosti dna Petriho misky a jehlovitý tvar hydrofonu o poloměru 0,5 mm deformuje 
vlnění, které kolem něj prochází. Z toho plyne, že ultrazvuková vlna, odražená od 
hladiny média se neprojeví v měřeném bodě. 
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Obr. 7.9: Množství vimentinu vztaženo k podmínkám s přidáním FGF2 bez ozvučení (+FGF2-
uzv) 

20 um 
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7.2.4 Analýza zachování pluripotence a stimulovaná diferenciace 
metodou RT-PCR 

Mezikrokem vzniku  proteinu při expresi genu (části DNA) je vytvoření mRNA, 
obr. 7.10a. Analýzou přítomnosti a množství RNA lze reflektovat chování buněk 
v určitém vývojovém stádiu a ranou odezvu na případné fyzikálně-chemické stimuly. 
Ověření výsledků z imunofluorescenční analýzy exprese proteinů bylo provedeno 
detekcí množství mRNA sledovaných proteinů. Celková mRNA byla získána ze 
sledovaných buněk standardizovanými postupy za použití kitu Quiagen s enzymem 
DNAse I. Abychom mohli zjistit přítomnost a množství mRNA přepsané z určitého 
genu, lze s výhodou použít polymerázové řetězcové reakce s reverzní transkriptázou 
(RT-PCR). Principem je vytvoření identických kopií dané mRNA ve formě tzv. 
komplementární cDNA a její následné namnožení (amplifikace). Ta je pak značena 
ethidium bromidem, který je viditelný po excitaci UV zářením. Názorná ukázka 
principu metody RT-PCR je uvedena na obrázku 7.10b. 

Pro určení diferenciace EK buněk do 3 zárodečných vrstev byly vybrány exprese 
genů, které se aktivují v časné diferenciaci buněk do zárodečných vrstev: 

- ektodermu – cytokeratin 18 (CK18), 

- mesodermu – vimentin, 

- endodermu – enoláza 2 (Eno2), alfa-fetoprotein (AFP), 

- zachování pluripotence – transkripční faktor Oct4, 

- kontrolní gen – gluceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza (GAPDH), jehož 
míra exprese zůstává, bez ohledu na stupeň diferenciace, stálá. 
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a) b) 

Obr. 7.10: Schématické znázornění a) exprese genu, b) principu RT-PCR 
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Analýza fluorescenčně značené cDNA byla vyhodnocena pomocí gelové 
elektroforézy. Analyzované vzorky byly rozděleny do stejných skupin jako 
v předchozím experimentu (obr.7.5). Výsledky analýzy exprese vybraných genů na 
úrovni mRNA jsou znázorněny na obrázku 7.11. V prvních dvou sloupcích jsou 
uvedeny výsledky analyzovaných buněk, které byly kultivovány za přítomnosti FGF-2 
v médiu a další dva sloupce znázorňují odpověď na podmínky bez přidání tohoto 
růstového faktoru. Abychom vyloučili chyby při zpracování mRNA z buněk a určili 
specificitu metody PCR, byla analyzována také čistá voda bez přítomnosti mRNA. 
Jedná se o standardní postup, takzvanou negativní kontrolu. Ta je uvedena v posledním, 
prázdném, sloupci 5. Z obrázku je patrné, že při vynechání FGF-2 nedocházelo 
v období 1 týdne k detekovatelné spontánní diferenciaci. Vliv ultrazvukového vlnění 
(sloupce 2 a 4) je znatelný pouze v případě skupiny bez FGF-2, kde je zaznamenána 
zvýšená exprese Oct4 – čili zachovávána pluripotence. Podle intenzity jednotlivých 
pruhů nebyla detekována ani stimulovaná diferenciace do kterékoliv zárodečné vrstvy. 
Tato analýza potvrzuje také výsledky, které byly zjištěny immunofluorescenčním 
značením proteinů Oct4 a vimentinu. 

 

       1      2      3      4      5 
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Obr. 7.11: Výsledky analýzy produkce mRNA odpovídající zachování pluripotence a 
diferenciace. 1) +FGF2-uzv, 2) +FGF2+uzv, 3) –FGF2-uzv, 4)-FGF2+uzv, 
5) negativní kontrola 

7.2.5 Analýza účinků ultrazvuku na buněčné membrány 
Posledním vyhodnocením účinků ultrazvuku bylo působení na membrány buněk a 

produkce extracelulární matrix. Krátce před ozvučováním buněk byly do média přidány 
fluorescenční látky. Byl použit propidium iodid (PI), který díky své malé molekulové 
hmotnosti 668 Da při porušení membrán proniká do buněk, kde se váže na DNA i RNA 
(převážně se vyskytující v buněčném jádře). Používá se tedy ke značení mrtvých buněk. 
U živých buněk nedochází k prostupu této látky přes membránu a při oplachu buněk je 
PI vymyt. Jeho emitovaná vlnová délka je 620 nm, tedy fluoreskuje červeně. Druhou 
fluorescenční látkou byl fluorescein isothiokyanát (FITC), který se váže na amino 
skupinu proteinů –NH2, a tudíž se předpokládá navázání na extracelulární matrix, která 
je buňkami produkována. Jeho molekulová hmotnost je 390 Da a emituje zeleně na 
vlnové délce 520 nm. 



Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu 

 

 81 

Série misek byla opět rozdělena do 2 skupin – sonifikované a kontrolní. Denně 
bylo prováděno ozvučování a z každé skupiny byly odebírány vzorky pro analýzu. U 
těchto vzorků byly před sonifikací do média přidány fluorescenční látky, které byly 
přítomny po dobu ozvučování, resp. po dobu umístění vzorku do systému při vypnutém 
ultrazvukovém přístroji. Po 10 minutách byly buňky opláchnuty a nenavázané 
fluorescenční látky tak byly vymyty. Následně byly pořízeny snímky těchto buněk 
fluorescenčním mikroskopem. Doba trvání tohoto experimentu byla 7 dní. 

Bylo zjištěno, že propidium iodid do buněk neproniká v žádné z pozorovaných 
skupin v průběhu celého týdne. Tudíž při tomto tlaku a intenzitě nedochází k porušení 
membrány EK buněk. Na fluorescenčním obrazu nebyla detekována fluorescenční 
barva, proto nejsou uvedeny. Při pozorování zelené fluorescence bylo zjištěno, že FITC 
se váže v mnohem větší míře na membránu EK buněk než na extracelulární matrix, 
která buňky obklopuje. Z tohoto důvodu nebyla produkce extracelulární matrix 
kvantifikovatelná. Byla však pozorována rozdílná intenzita u kontrolní a sonifikované 
skupiny vzorků. V průběhu 7 dnů se intenzita fluorescence výrazně zvyšovala u 
kontrolní skupiny. Podrobná analýza za použití mikroskopu se 2000 násobným 
zvětšením odhalila, že tato fluorescenční značka je lokalizována v cytoplazmě buněk, a 
nejen na jejich membráně, viz obrázek 7.12. Jelikož bylo prokazatelné, že nedochází 
k poškození membrán, jediným způsobem, jakým se tato látka mohla dopravit dovnitř 
buněk, u obou skupin, je endocytóza.  

 

  

a) b) 

Obr. 7.12: Inhibice endocytózy působením ultrazvuku. a) Neozvučované EK buňky, 
b) ozvučované EK buňky. 

Jedná se o základní proces většiny eukaryotických buněk, během kterého buňky 
přijímají živiny a látky z vnějšího prostředí. Látky jsou absorbovány za pomocí 
membránového váčku, který se vytvoří na plazmatické membráně a ten pohlcovanou 
látku obklopí. FITC navázaný na membránové proteiny je tak buňkami absorbován. 
Srovnáním intenzity fluorescence bylo zjištěno, že působení ultrazvuku inhibuje 
endocytózu lidských EK buněk o 40%. To je také pravděpodobnou příčinou nižší 
proliferace ozvučovaných buněk. 

Vědecké práce zabývající se ovlivněním endocytózy ultrazvukovým vlněním jsou 
publikovány až v posledních letech. Studie mechanismu působení ultrazvuku 

10 um 
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dokumentuje naopak indukci endocytózy subkavitární oscilací bublin. Autoři práce 
publikované v roce 2009 aplikovali nízké hodnoty ultrazvuku o frekvenci 1 MHz po 
dobu 30 vteřin na kulturu bovinních endotelových buněk. Maximální záporná hodnota 
tlaku byla 0,22MPa a časově průměrná intenzita 50mW.cm-2. Jestliže byly buňky 
ozvučovány bez přítomnosti  mikrobublin, pak při těchto hodnotách nebyl pozorován 
vliv ultrazvuku. Pravděpodobným důvodem rozdílu vzhledem k našim výsledkům jsou 
jednak odlišné parametry ultrazvukového pole, ale zejména použitý buněčný typ. 

Touto experimentální částí byly ověřeny účinky ultrazvukového vlnění na 
tkáňovou kulturu lidských embryonálních kmenových buněk, které mají významnou 
úlohu při vývoji embrya a plodu. Bylo prokázáno, že ultrazvuk s nižšími hodnotami 
intenzity, než těmi, které jsou využívány v současné prenatální diagnostice, snižuje 
rychlost dělení buněk, proliferaci, a přitom neovlivňuje jejich životaschopnost. Mimo 
jiné ultrazvuk ovlivňoval expresi pluripotentních markerů a inhiboval endocytózu.  
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8 ZÁVĚR 
 

V této práci byl vytvořen model oteplení mateřské a plodové tkáně při 
prenatálním ultrasonografickém vyšetření. Platnost tohoto modelu byla s úspěchem 
ověřena experimentálním měřením několika typů sond. Byly modelovány rozdílné 
situace ozvučování plodu z hlediska prostorové orientace a z výsledků této práce byla 
odvozena doporučení pro ultrazvukovou diagnostiku v těhotenství.  

Programové vybavení pro simulaci přenosové charakteristiky, impulsní odezvy a 
elektrické impedance piezoelektrických měničů bylo realizováno na základě 
analytických modelů dle Masonova, resp.  KLM náhradního elektromechanického 
schématu. Součástí programu je databáze sedmi piezoelektrických měničů, z nichž pět 
je určeno pro použití v lékařských diagnostických uzv systémech. V modelu je 
uvažováno také dvojvrstvé akustické a elektrické přizpůsobení měničů. Největší šířka 
pásma byla zjištěna u piezoelektrického materiálu PVDF, avšak velikost amplitudy 
přenosu na rezonanční frekvenci je několikanásobně menší v porovnání s jinými 
materiály. Nejlepší vlastnosti z hlediska přenosových parametrů mají ferroelektrické 
materiály Pz21 a Pz29. Průběhy akustického tlaku byly porovnány s reálným měřením 
diagnostických sond a bylo zjištěno, že odpovídají materiálu Pz21 pro řady měničů,  
příp. PZT5A, který je používaný u mechanicky vychylované sondy.  

Impulsní odezvy jsou využity pro modelování uzv pole v 3D prostoru. Pro tyto 
účely bylo vytvořeno programové vybavení k simulaci řady piezoelektrických 
elementů, která vytváří akustické pole s možností fokusace a vychylování svazku 
v útlumovém prostředí. Pomocí těchto simulací jsou charakterizovány základní principy 
buzení reálných diagnostických sond. Vyzařování soustavy měničů je komplexní 
problematika a proto byla nezbytná optimalizace rozměrů a počtu elementů vzhledem k 
frekvenci buzení a vzdálenosti ohniska. Dále bylo optimalizováno také zakřivení plochy 
měničů a poloměr akustické čočky. Hodnocenými parametry byly šířka a tvar hlavního 
laloku akustického tlaku ve třech směrech, velikost postranních a vedlejších laloků a 
rovnoměrnost rozložení uzv pole.  

Vhodná vzdálenost elementů je volena tak, aby šířka hlavního laloku byla co 
nejužší bez vedlejších laloků. Pozice hlavního a postranních laloků jsou nezávislé na 
šířce elementů, avšak velikost akustického tlaku a relativní amplituda postranních 
laloků se změnou šířky liší. Výška elementů neovlivňuje šířku hlavního laloku v 
horizontální směru, má však výrazný vliv na profil svazku ve směru vertikálním. V 
tomto směru je tvar svazku korigován akustickou čočkou a zakřivením plochy měničů. 

Na základě těchto optimalizací bylo simulováno rozložení intenzity uzv v 
třírozměrném prostoru generované lineárními a fázově buzenými řadami měničů. 
Maximální intenzita v útlumovém homogenním prostředí byla normalizována na 
doporučovanou limitní hodnotu prostorově špičkové, časově průměrné intenzity 
ultrazvuku dle doporučení současných mezinárodních norem pro ultrazvukové 
diagnostické a monitorovací přístroje. Za stejných podmínek buzení bylo modelováno 
rozložení intenzity uzv ve 3D vrstveném tkáňovém modelu. Tento model umožňuje 
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určit oteplení mateřské tkáně a plodu ve druhém až třetím trimestru těhotenství za 
limitních podmínek při prenatálním vyšetření. Byl započítán také vliv kondukce a 
perfuze.  

Nejvyšší hodnota oteplení zjištěná modelováním byla 3,6°C ve vrstvě kostní tkáně 
a 2,4°C na rozhraní kost-mozková tkáň při stejných podmínkách ozvučování. Tato 
hodnota se nachází pod kritickou hranicí 4°C a teplota ve tkáni tedy nepřesahuje 41°C, 
při níž dochází k denaturaci proteinů. Nad tuto hodnotu mohou být poškozeny tkáně 
dospělého jedince. Pro embryonální tkáně však rozmezí 39,5°C až 41°C představuje 
rizikovou oblast. Je tedy zřejmé, že současné diagnostické sondy, které přestože 
odpovídají doporučovaným limitním hodnotám prostorově špičkové, časově průměrné 
intenzity uzv, mohou způsobovat ohřev tkání plodu nad bezpečnou hodnotu. Jedná se 
zejména o rozhraní měkkých a mineralizujících tkání. Simulace postihují limitní 
případy s použitím dopplerovkého režimu a s odkazem na doporučení Evropské komise 
pro bezpečnost ultrazvuku je třeba dbát zvláštní opatrnosti při použití dopplerovské 
techniky v porodnictví.  

Vyšetřování měkké tkáně plodu (srdce, vnitřní orgány) je vhodnější provádět v 
oblasti, ve které je svazek fokusován nejprve na daný objekt zájmu a teprve poté 
prochází osifikující tkání. Tím lze výrazně omezit nejen zeslabení signálu, ale zejména 
vliv negativních účinků zvýšené teploty na citlivé buňky např. kmenové, které se podílí 
na vývoji mozku, dlouhých kostí, krvetvorbě, angiogenezi apod. Na základě lokalizace 
maximálního ohřevu v blízkosti sondy lze doporučit, aby při vyšetřování s použitím 
dopplerovského režimu bylo dbáno na nejzazší umístění sondy od osifikující tkáně. 
Toto platí pro všechny frekvence a rozměry apertur.  

Experimentální ověření modelů akustických polí bylo realizováno pomocí 
speciálního měřícího ultrazvukového systému. Pro tento systém bylo rozšířeno ovládání 
posunu hydrofonu ve 3D prostoru a bylo vytvořeno programové vybavení pro 
zpracování naměřených dat ve 3D, 2D, 1D zobrazení. Třírozměrné vizualizace 
ultrazvukového pole byly shledány více komplexnější pro posouzení ultrazvukových 
map a umožnily tak získat celkový pohled na jeho rozložení. Naměřené hodnoty 
lékařských diagnostických sond byly porovnány s výsledky simulací a shody bylo 
dosaženo nejen pro časové průběhy tlaku, jeho velikosti a rozložení, ale také pro 
hodnoty časově průměrné intenzity uzv v 3D prostoru.  

Ověření oteplení bylo provedeno na pomocí fantomu biologické tkáně s kostí. 
Fantom byl koncipován s ohledem na víceúčelové využití v experimentálních studiích 
šíření uzv vlnění. Na rozhraní gelu a kosti byl naměřen tepelný nárůst kalibrovaným 
teplotním čidlem zapojeným do obvodu s můstkovým zapojením vlastní konstrukce. Pro 
měření byla použita fázově buzená sonda FPA 2.5 MHz pracující v impulsním 
dopplerovském režimu. Hodnoty, které byly naměřeny byly srovnány se simulací 
oteplení a bylo dosaženo shody, což potvrzuje správnost simulací oteplení při 
modelování ohřevu tkání plodu v limitních podmínkách stanovených normami.  

Tímto byly všechny cíle disertační práce splněny v plném rozsahu. Jako 
nadstandardní řešení byl navržen a realizován systém pro ozvučování tkáňových kultur 
v podmínkách in vitro. V tomto systému byly sledovány a hodnoceny účinky 
ultrazvukového vlnění na základní funkce lidských embryonálních kmenových buněk. 
Bylo prokázáno, že působení ultrazvuku o intenzitě ISPTA 90 mW.cm-2, maximálním 
záporném tlaku 0,9 MPa a frekvenci 2,3 MHz snižuje rychlost dělení buněk, proliferaci, 
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a přitom neovlivňuje jejich životaschopnost. Tento efekt pravděpodobně souvisí 
s inhibicí endocytózy, která byla pozorována značením buněčné membrány. Hodnota 
této inhibice byla zjištěna srovnáním intenzit absorbované fluorescenční značky a 
dosahovala hodnoty 40% po sedmi dnech kultivace. Struktura buněčné membrány 
zůstala neporušena. 

Při standardní kultivaci lidských EK buněk je součástí média růstový faktor 
FGF2, který zabraňuje diferenciaci a udržuje buňky v pluripotentním stavu. Jeho 
vynecháním dochází ke spontánní diferenciaci. Vliv ultrazvuku na pluripotenci a 
diferenciaci byl pozorován v obou variantách. Analýzy byly provedeny 
immunofluorescenčním značením proteinů a detekcí množství mRNA metodou RT-
PCR. Bylo zjištěno, že kultivací buněk bez přidání FGF2 ultrazvuk nestimuluje 
diferenciaci, ale naopak zůstává uchován jejich pluripotentní stav – množství 
transkripčního faktoru Oct4. Oběma metodami byla potvrzena shodná produkce 
vimentinu za všech podmínek, přičemž jeho fluorescenčním značením byl pozorován 
vliv mikroproudění na morfologii buněk. Ten se však v organismu projevuje pouze 
v cévách a v přítomnosti tekutin.  

Během ozvučování byla udržována konstantní teplota lázně na hodnotě 37°C, 
tudíž popisované efekty jsou důsledkem přímého a nepřímého mechanického působení 
na buněčnou kulturu a kultivační médium. Sonifikace kultur byla provedena 
diagnostickým systémem ATL Ultramark4, jehož maximální výstupní intenzita ISPTA 
odpovídá nižším hodnotám doporučených norem než je tomu v současnosti. Tento 
přístroj byl zapůjčen firmou Medata a systém s vyšším výkonem nebyl v té době 
k dispozici. Lidské embryonální kmenové buňky jsou velmi citlivé na fyzikálně-
chemické faktory a představují unikátní model pro studium ovlivnění v průběhu rané 
embryogeneze. Další vývoj v modelování účinků ultrazvuku v lékařské diagnostice lze 
soustředit na simulaci ultrazvukových sond koncipovaných z několika řad měničů a 
vyvíjených metod buzení, zejména v dopplerovských režimech. V současnosti nejsou 
také k dispozici modely šíření a účinků ultrazvuku na buněčné úrovni, na jejichž 
základě by bylo možné vytvořit simulace jevů v tkáňových kulturách, resp. různých 
orgánech.  Z výsledků experimentální práce na lidských embryonálních kmenových 
buňkách vyplývá možné zaměření dalšího výzkumu působení ultrazvuku s vyššími 
hodnotami intenzit. 

S ohledem na skutečný technický stav a chybějící nařízení pro pravidelnou 
kontrolu ultrazvukových přístrojů je velmi důležité zaškolení lékařských specialistů, 
kteří vykonávají vyšetření zvláště během těhotenství. Důležitou součástí atestace by 
měla být znalost tepelných a mechanických indexů, jejich limitace a také možný vznik 
negativních projevů ultrazvuku. 

Je nesporné, že využití ultrazvuku v lékařské diagnostice je přínosnou technikou, 
a na základě mnoha vědeckých prací je považován za bezpečný. Vývoj nových technik 
v oblasti zobrazení v uzv diagnostice vede ke zvyšování výkonu těchto systémů a tato 
práce ukazuje, že v některých případech může dojít k ohrožení zdraví pacienta vlivem 
hypertermie. Je tedy třeba již v rámci atestace klinických pracovníků v ultrazvukové 
sonografii klást důraz na tato rizika. Dalším doporučením je také zařazení maximální 
doby expozice mezi indexy zobrazované na displeji uzv diagnostických systémů. Tento 
údaj může výrazně pomoci při odhadu negativního ohřevu ve tkáních. 
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Výsledky výzkumů působení ultrazvuku o nízkých intenzitách na lidských a 
zvířecích modelech ukazují na potřebu dalšího zkoumání možných nepříznivých 
vývojových účinků. Nedá se také vyloučit efekt, který by mohl být prokázán až po 
několika generacích.  

 

 

 

 

 



Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu 

 

 87 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
[1] ABRAMOWICZ J. S., BARNETT S. B., DUCK F. A., EDMONDS P. D., HYNYNEN 

K. H., ZISKIN M. C. Fetal thermal effects of diagnostic ultrasound. Journal of 
Ultrasound in Medicine, 2008, vol. 27, p. 541-559. 

[2] AMERICAN INSTITUTE OF ULTRASOUND IN MEDICINE. Medical Ultrasound 
Safety. Laurel, MD, AIUM, 1997, p. 4-5. 

[3] AMIT M., MARGULETS V., SEGEV H., SHARIKI K., LAEVSKY I., COLEMAN R., 
ITSKOVITZ-ELDOR J. Human feeder layers for human embryonic stem cells. Biology of 
Reproduction, 2003, vol. 68, p. 2150-2156. 

[4] ANG E., GLUNCIC V., DUQUE A., SCHAFER M. E., RAKIC P. Prenatal exposure to 
ultrasound waves impacts neuronal migration in mice. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, 2006, vol. 103, p. 12903-12910. 

[5] APFEL R. E., HOLLAND C. K. Gauging the likelihood of cavitation from short-pulse, 
low-duty cycle diagnostic ultrasound Ultrasound in Medicine and Biology, 1991, vol. 17, 
p. 179-85. 

[6] BARNETT S. B., ROTT H. D., TERHAAR G. R., ZISKIN M. C., MAEDA K. The 
sensitivity of biological tissue to ultrasound. Ultrasound in Medicine and Biology, 1997, 
vol. 23, p. 805-12. 

[7] BARNETT S. B., TER HAAR G. R., ZISKIN M. C., ROTT H. D., DUCK F. A., 
MAEDA K. International recommendations and guidelines for the safe use of diagnostic 
ultrasound in medicine. Ultrasound in Medicine and Biology, 2000, vol. 26, p. 355-66. 

[8] BMUS. Guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound equipment. British Medical 
Ultrasound Society Bulletin, 2000, p. 29-33. 

[9] BOSWARD K. L., BARNETT S. B., WOOD A. K. W., EDWARDS M. J., KOSSOFF G. 
Heating of guinea-pig fetal brain during exposure to pulsed ultrasound. Ultrasound in 
Medicine and Biology, 1993, vol. 19, p. 415-424. 

[10] BÁRTA, T.; DOLEŽALOVÁ, D.; VINARSKÝ, V.; HOLUBCOVÁ, Z.; VERNER, J.; 
POSPÍŠILOVÁ, Š.; JAROŠ, J.; MATULKA, K.; DVOŘÁK, P.; HAMPL, A. Human 
embryonic stem cells can active checkpoint control pathways. In In Second Annual 
ESTOOLS Consortium Meeting, Budapest. Budapest. 2008. p. 133 – 133. 

[11] CAMPBELL N. A., REECE  J. B. Biologie.  Brno: Computer Press, 2006, p. 1338. 

[12] CASTILLO M., ACEVEDO P., MORENO E. KLM model for lossy piezoelectric 
transducers. Ultrasonics, 2003, vol. 41, p. 671-679. 

[13] CHAMBERS C. D., JOHNSON K. A., DICK L. M., FELIX R. J., JONES K. L.  Maternal 
fever and birth outcome: A prospective study. Teratology, 1998, vol. 58, p. 251-257. 

[14] CHAMBERS I., COLBY D., ROBERTSON M., NICHOLS J., LEE S., TWEEDIE S., 
SMITH A. Functional expression cloning of Nanog, a pluripotency sustaining factor in 
embryonic stem cells. Cell, 2003, vol. 113, p. 643-655. 

[15] CHEN X., SOCIETY I. C. Simulation of Acoustical Field for Linear Phased Array 
Transducer. In International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering 
(ICACTE 2008), Thailand: Phuket, 2008, p. 336-340. 



Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu 

 

 88 

[16] CHODIRKER B. N., CADRIN C. Canadian Guidelines for Prenatal Diagnosis. Canadian 
College of Medical Geneticists and Society of Obstetricians and Gynaecologists of 
Canada, 2001 – [cit. 15.9.2009]. Dostupné na www: <http://www.sogc.org/ 
guidelines/public/105E-CPG2-July2001.pdf> 

[17] CHRISTENSON H. K., CLAESSON P. M. Cavitation and the interaction between 
macroscopic hydrophobic surfaces. Science, 1988, vol. 239, p. 390-392. 

[18] CHURCH C. C. Spontaneous homogeneous nucleation, inertial cavitation and the safety 
of diagnostic ultrasound. Ultrasound in Medicine and Biology, 2002, vol. 28, p. 1349-
1364. 

[19] CHURCH C. C. Frequency, pulse length, and the mechanical index. Acoustics Research 
Letters Online-Arlo, 2005, vol. 6, p. 162-168. 

[20] COMROE J. H. Physiology of Respiration. Chicago: Year Book Medical Publishers, 
1974. 

[21] Council and Directive,  93/42/EEC concerning medical devices 

[22] ĆSN, EN and 60601-1, Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Všeobecné požadavky 
na bezpečnost. Praha, Český normalizační institut 204, 1994. 

[23] ČSN, EN and 60601-2-37, Zdravotnické elektrické přístroje – Zvláštní požadavky na 
bezpečnost ultrazvukových diagnostických a monitorovacích přístrojů. Praha, Český 
normalizační institut 57, 2002. 

[24] ČSN, EN and 61157, Ultrazvuk – Požadavky na deklaraci akustického výstupu 
zdravotnických diagnostických ultrazvukových přístrojů. 1996. 

[25] DISILETS C. S., FRASER J. D., KINO G. S. The Design of Effecient Broadband 
Piezoelectric Transducers. IEEE Trans. on Sonics and Ultrasonics, 1978, vol. 25 (3), p. 
115-125. 

[26] DUCK F. A. Medical and non-medical protection standards for ultrasound and 
infrasound. In Workshop on the Effects of Ultrasound and Infrasound Relevant to Human 
Health, , England:  Chilton, 2005, p. 176-191. 

[27] DUGGAN P. M., LIGGINS G. C., BARNETT S. B.  Ultrasonic heating of the brain of 
the fetal sheep in-utero. Ultrasound in Medicine and Biology 1995, vol. 21, p. 553-560. 

[28] EDWARDS M. J. Hyperthermia and birth-defects. Cornell Veterinarian, 1993, vol. 83, p.  
1-7. 

[29] EDWARDS M. J., WALSH D. A., LI Z. Hyperthermia, teratogenesis and the heat shock 
response in mammalian embryos in culture. International Journal of Developmental 
Biology, 1997, vol. 41, p. 345-358. 

[30] ENGLER A. J., SEN S., SWEENEY H. L., DISCHER D. E. Matrix elasticity directs stem 
cell lineage specification. Cell, 2006, vol. 126, p. 677-689. 

[31] EUROPEAN COMMITTEE OF MEDICAL ULTRASOUND SAFETY. Clinical Safety 
Statement for Diagnostic Ultrasound [online]. London, 2008 – [cit. 20.9.2009] Online:  
<http://www.efsumb.org/guidelines/2008safstat.pdf>. 

[32] FATEMI M., OGBURN P. L., GREENLEAF J. F. Fetal stimulation by pulsed diagnostic 
ultrasound. Journal of Ultrasound in Medicine, 2001, vol. 20, p. 883-889. 

[33] FERIL L. B. jr., KONDO T. Biological effects of low intensity ultrasound: the 
mechanism involved, and its implications on therapy and on biosafety of ultrasound. 
Journal of Radiation research, 2004, vol. 45, p. 479-489. 



Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu 

 

 89 

[34] FRIEL R., VAN DER SAR S., MEE P. J. Embryonic stem cells: Understanding their 
history, cell biology and signalling. Advanced Drug Delivery Reviews, 2005, vol. 57, p. 
1894-1903. 

[35] FRIZZELL L. A., BENKESER P. J., OCHELTREE K. B., CAIN C. A. Ultrasound 
phased-arrays for hyperthermia treatment. Ieee Transactions on Ultrasonics 
Ferroelectrics and Frequency Control, 1986, vol. 33, p. 110. 

[36] GAGE, CompuScope SDK Manual For Win 95/98/NT and DOS. Volume II: API 
Reference manual, 1999. 

[37] GRAHAM J. M., EDWARDS M. J. Teratogen update: Gestational effects of maternal 
hyperthermia due to febrile illnesses and resultant patterns of defects in humans. 
Teratology, 1998, vol. 58, p. 209-221. 

[38] HILL C. R., BAMBER J. C., HAAR G. Physical principles of medical ultrasonics. John 
Wiley and Sons, 2004, p. 511. 

[39] HLINOMAZOVÁ Z., HRAZDIRA I. ALARA – principle and safety problems of 
diagnostic ultrasound.  Brno: Scripta medica, 2005, p. 341-346. 

[40] HORDER M. M., BARNETT S. B., VELLA G. J., EDWARDS M. J., WOOD A. K. W. 
Ultrasound-induced temperature increase in guinea-pig fetal brain in utero: Third-
trimester gestation. Ultrasound in Medicine and Biology, 1998, vol. 24, p. 1501-1510. 

[41] HRAZDIRA I. Stručné repetitorium ultrasonografie.  Praha: Audioscan – Toshiba, 2003. 

[42] HRAZDIRA I., SKORPIKOVA J., DOLNIKOVA M. Ultrasonically induced alterations 
of cultured tumour cells. European journal of ultrasound, 1998, vol. 8, p. 43-49. 

[43] HYSLOP L. A., ARMSTRONG L., STOJKOVIC M., LAKO M. Human embryonic stem 
cells: biology and clinical implications. Expert reviews in molecular medicine, 2005. vol. 
7, p. 1-21. 

[44] IEC 87-399-CD. Ultrasonics – Field characterization – Test methods for the 
determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic 
fields.  Geneva: International Electrotechnical Commission, 2009 

[45] IEC 60601 part 2-5,  Medical Electrical Equipment: Particular Requirements for the 
Safety of Ultrasound Physiotherapy Equipment. International Electrotechnical 
Commission, Geneva, 2001. 

[46] IEC 60601 part 2-37, Medical Electrical Equipment: Particular Requirements for the 
Safety of Ultrasound Diagnostic and Monitoring Equipment. International 
Electrotechnical Commission, Geneva, 2001 

[47] JAROŠ J. The application software of the ultrasound measuring system. In Proceedings 
of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003, Brno, 2003, p. 72-76. 

[48] JAROŠ J. Measuring of ultrasound probes. In Proceedings of 10th Conference and 
Competition Student EEICT 2004, Brno, 2004, p. 70-74. 

[49] JAROŠ J., ROZMAN J. Visualisation of the ultrasound field. In Proceedings of 13th 
International Conference Radioelektronika, Brno, 2003, p. 391-394. 

[50] JAROŠ J., ROZMAN J. Three-dimensional measured ultrasound field. In Proceedings of 
14th International conference Radioelektronika, Bratislava, 2004, p. 307-310. 

[51] JAROŠ, J., ROZMAN, J. 3D Simulation of Ultrasound Intensity Generated by Transducer 
Arrays. WSEAS Transactions on Information Science and Applications. 2004, vol. 6(1). p. 
1751 - 1755. ISSN 1790-0832. 



Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu 

 

 90 

[52] JENSEN J. A. Linear description of ultrasound imaging systems. In Notes for the 
International Summer School on Advanced Ultrasound Imaging,, Technical University of 
Denmark, 1999. 

[53] JENSEN J. A. Medical ultrasound imaging. In Workshop on the Effects of Ultrasound and 
Infrasound Relevant to Human Health, England: Chilton, 2005, p. 153-165. 

[54] JENSEN J.A., GANDHI D., O’BRIEN W. D., Ultrasound fields in an attenuating 
medium. In Proceedings of IEEE Ultrasonics Symposium, 1993, p. 943–946. 

[55] JENSEN J.A., SVENDSEN N. B., Calculation of pressure fields from arbitrarily shaped, 
apodized, and excited ultrasound transducers. IEEE Trans. on Ultrasonics, Ferroelectrics 
and Frequency Control, 1992, p. 262-267. 

[56] KIELER H. Epidemiological studies on adverse effects of prenatal ultrasound - Which are 
the challenges? In Workshop on the Effects of Ultrasound and Infrasound Relevant to 
Human Health, England: Chilton, 2005, p. 301-308. 

[57] KIELER H., CNATTINGIUS S., PALMGREN J., HAGLUND B., AXELSSON O. First 
trimester ultrasound scans and left-handedness. Epidemiology, 2002, vol. 13, p. 370. 

[58] KIELER H., HAGLUND B., WALDENSTROM U., AXELSSON O. Routine ultrasound 
screening in pregnancy and the children's subsequent growth, vision and hearing. British 
Journal of Obstetrics and Gynaecology, 1997, vol. 104, p. 1267-1272. 

[59] KIM H. S., OH S. K., PARK Y. B., AHN H. J., SUNG K. C., KANG M. J., LEE L. A., 
SUH C. S., KIM S. H., KIM D. W., MOON S. Y. Methods for derivation of human 
embryonic stem cells. Stem Cells, 2005, vol. 23, p. 1228-1233. 

[60] KRAUTKRÄMER J., KRAUTKRÄMER H. Ultrasonic testing of materials. Berlin: 
Springer-Verlag, 1990. 

[61] KUNOVÁ, M.; MATULKA, K.; JAROŠ, J.; DOLEŽALOVÁ, D.; EISELLEOVÁ, L.; 
HAMPL, A.; DVOŘÁK, P. Cultivation of human ES cells in the chemically defined 
medium containing plant hydrolysate. In Second Annual ESTOOLS Consortium Meeting. 
Budapest. 2008. p. 118 – 118. 

[62] LASLETT A. L., FILIPCZYK A. A., PERA M. F. Characterization and culture of human 
embryonic stem cells. Trends in Cardiovascular Medicine, 2003, vol. 13, p. 295-301. 

[63] LEEDOM D. A., KRIMHOLT R., MATTHAEI G. L. Equivalent circuits for transducers 
having arbitrary even-symmetry or odd-symmetry piezoelectric excitation. Ieee 
Transactions on Sonics and Ultrasonics, 1971, vol. 18, p. 128. 

[64] LEIGHTON T. G., HO W. L., FLAXMAN R. Sonoluminescence from the unstable 
collapse of a conical bubble. Ultrasonics, 1997, vol. 35, p. 399-405. 

[65] LOEBEL D. A. F., WATSON C. M., DE YOUNG A., TAM P. P. L. Lineage choice and 
differentiation in mouse embryos and embryonic stem cells. Developmental Biology, 
2003, vol. 264, p. 1-14. 

[66] LU J. Y., GREENLEAF J. F. a study of 2-dimensional array transducers for limited 
diffraction beams. Ieee Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency 
Control, 1994, vol. 41, p. 724-739. 

[67] MA W. H., CROSS L. E. Tunable electric-field-induced piezoelectricity in high strain 
relaxor ferroelectric P(VDF-TrFE) copolymer. Journal of Physics-Condensed Matter, 
2005, vol. 17, p. 1011-1018. 

[68] MARHOFER P., FRICKEY N. Ultrasonographic guidance in pediatric regional 
anesthesia part 1: theoretical background. Pediatric Anesthesia, 2006, vol. 16, p. 1008-



Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu 

 

 91 

1018. 

[69] McKEIGHEN R. E. Optimizing transducer design for medical imaging. In 1989 Annual 
International Conf of the Ieee Engineering in Medicine and Biology Soc: Images of the 
Twenty-First Century, Seattle, 1989, p. 402-404. 

[70] McKEIGHEN R. E. Design guidelines for medical ultrasonic arrays. In Conference on 
Ultrasonic Transducer Engineering - Medical Imaging 1998, San Diego, 1998, p. 2-18. 

[71] NCRP 113. Exposure Criteria for Medical Diagnostic Ultrasound: I. Criteria Based on 
Thermal Mechanisms. National Council for Radiation Protection and Measurements, 
USA: Bethesda, 1992. 

[72] NIWA H., MIYAZAKI J., SMITH A. G. Quantitative expression of Oct-3/4 defines 
differentiation, dedifferentiation or self-renewal of ES cells.  Nature Genetics, 2000, vol. 
24, p. 372-376. 

[73] NYBORG W. L., WU J. R. Solution of the linear bio-heat transfer equation. Physics in 
Medicine and Biology, 1994, vol. 39, p. 924-926. 

[74] O'BRIEN W. D., ELLIS D. S. Evaluation of the unscanned soft-tissue thermal index. Ieee 
Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control, 1999, vol. 46, p. 
1459-1476. 

[75] O'BRIEN W. D., YANG Y., SIMPSON D. G., Evaluation of unscanned-mode soft-tissue 
thermal index for rectangular sources and proposed new indices. Ultrasound in Medicine 
and Biology,  2004, vol. 30, p. 965-972. 

[76] ODORICO J. S., KAUFMAN D. S., THOMSON J. A. Multilineage differentiation from 
human embryonic stem cell lines. Stem Cells, 2001, vol. 19, p. 193-204. 

[77] OPOKU, A., TABIL, L., G., CRERAR, B., SHAW, M. D. Thermal conductivity and 
thermal diffusivity of timothy hay. Canadian biosystems engineering, 2006, vol.48, 
p. 3.1-3.7. 

[78] OREL D. Modelování tepelných účinků diagnostického ultrazvuku na tkáně lidského 
embrya. Disertační práce, VUT V Brně, 2004. 

[79] OREL D., ROZMAN J. Embryonic models of tissue heating during ultrasound exposure. 
In: Proceedings of 13th International conference Radioelektronika, Brno, 2003, p. 291-
295. 

[80] PATTON C. A., HARRIS G. R., PHILLIPS R. A. Output levels and bioeffects indexes 
from diagnostic ultrasound exposure data reported to the FDA. Ieee Transactions on 
Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control, 1994, vol. 41, p. 353-359. 

[81] PENNES H. H. Analysis of tissue and arterial blood temperatures in the resting human 
forearm. Journal of Applied Physiology, 1948, vol. 1, p. 93-122. 

[82] PHILIP D., CHEN S. S., FITZGERALD W., ORENSTEIN J., MARGOLIS L., 
KLEINMAN H. K. Complex extracellular matrices promote tissue-specific stem cell 
differentiation. Stem Cells, 2005, vol. 23, p. 288-296. 

[83] FERROPERM PIEZOCERAMICS, High quality components and materials for the 
electronic industry, 2003, Ferroperm piezo. Online: <http:// www.ferroperm-piezo.com> 

[84] INSTITUTE OF MEDICINE (U.S.). SUBCOMMITTEE ON NUTRITIONAL STATUS 
AND WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY, Nutrition During Pregnancy: Part I: 
Weight Gain; Part II: Nutrient Supplements. Washington, DC: National Academy Press, 
1990.  

[85] PRELLE K., HOLTZ W., OSBORN M. Immunocytochemical analysis of vimentin 



Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu 

 

 92 

expression patterns in porcine embryos suggests mesodermal differentiation from day 9 
after conception. Anatomia Histologia Embryologia-Journal of Veterinary Medicine 
Series C, 2001, vol. 30, p. 339-344. 

[86] PVDF. Hydrophones. Broendby: Force Institute, 1999. 

[87] RAMNARINE K. V., NASSIRI D. K., MCCARTHY A., BROWN N. A. Effects of 
pulsed ultrasound on embryonic development: An in vitro study. Ultrasound in Medicine 
and Biology, 1998, vol. 24, p. 575-585. 

[88] REUBINOFF B. E., PERA M. F., FONG C. Y., TROUNSON A., BONGSO A, 
Embryonic stem cell lines from human blastocysts: somatic differentiation in vitro. 
Nature Biotechnology, 2000, vol. 18, p. 399-404. 

[89] ROTREKL, V.; BÁRTA, T.; KUNICKÁ, Z.; JAROŠ, J.; EISELLEOVÁ, L.; 
MATULKA, K.; VERNER, J.; POSPÍŠILOVÁ, Š.; VINARSKÝ, V.; HAMPL, A.; 
DVOŘÁK, P. Decrease in base excision repair during prolonged in vitro propagation of 
human embryonic stem cells. In Second Annual ESTOOLS Consortium Meeting. 
Budapest. 2008. p. 187 – 187. 

[90] ROZMAN J. Ultrazvuková technika v lékařství. Brno: Skriptum FE VUT, 1979. 

[91] ROZMAN J., OREL D., VÁCLAVÍK V., JAROŠ J. Modelová studie vyzařování 
ultrazvukových sond. In Výsledky řešení projektu GAČR č.102/00/0936, Brno: VUT 
FEKT v Brně, 2003. 

[92] RUBIO W. M., BUIOCHI F., ADAMOWSKI J. C., SILVA E. C. N. Modeling of 
functionally graded piezoelectric ultrasonic. transducers Ultrasonics, 2009, vol. 49, p. 
484-494. 

[93] RUFER L. Transducteurs electroacoustique et ultrasonores. Lyon: Universite Joseph 
Fourier Lyon, 2002. 

[94] SHAW A., PRESTON R. C., BOND A. D. Assessment of the likely thermal index values 
for pulsed Doppler ultrasonic equipment-stage 1: calculation based on manufacturers’ 
data. UK: Teddington, NPL Report CIRA(EXT)018, National Physical Laboratory, 1997. 

[95] SHAW G. M., TODOROFF K., VELIE E. M., LAMMER E. J. Maternal illness, 
including fever, and medication use as risk factors for neural tube defects. Teratology, 
1998, vol. 57, p. 1-7. 

[96] SHERRIT S., LEARY S. P., DOLGIN B. P., BAR-COHEN Y. Comparison of the Mason 
and KLM equivalent circuits for piezoelectric resonators in the thickness mode. In  IEEE 
Ultrasonics International Symposium, 1999, p. 921-926. 

[97] SHUNG K. K. Novel materials and fabrication technology for medical ultrasonic 
transducers. In IEEE 28th Annual Northeast Bioengineering Conference, 2002, p. 219-
220. 

[98] SHUNG, K. K., CANNATA, J. M., ZHOU, Q. F., Piezoelectric materials for high 
frequency medical imaging applications: A review. Journal of Electroceramic, 2007, vol. 
19, p. 139-45 

[99] SHUNG K. K., ZIPPARO M. Ultrasonic transducers and arrays. Ieee Engineering in 
Medicine and Biology Magazine, 1996, vol. 15, p. 20-30. 

[100] SKYBA D. M., PRICE R. J., LINKA A. Z., SKALAK T. C., KAUL S. Direct in vivo 
visualization of intravascular destruction of microbubbles by ultrasound and its local 
effects on tissue. In 9th Annual Scientific Meeting of American-Society-of-
Echocardiography, California: San Francisco, 1998, p. 290-293. 



Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu 

 

 93 

[101] SONG J., COTTLER P. S., KLIBANOV A. L., KAUL S., PRICE R. J. Microvascular 
remodeling and accelerated hyperemia blood flow restoration in arterially occluded 
skeletal muscle exposed to ultrasonic microbubble destruction. American Journal of 
Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 2004, vol. 287, p. 2754-2761. 

[102] SONG J., QI M., KAUL S., PRICE R. J. Stimulation of arteriogenesis in skeletal muscle 
by microbubble destruction with ultrasound. Circulation, 2002, vol. 106, p. 1550-1555. 

[103] STANDARDS COMMITTEE OF THE IEEE ULTRASONICS FERROELECTRICS 
AND FREQUENCY CONTROL SOCIETY  AN AMERICAN NATIONAL 
STANDARD: IEEE Standard on Piezoelectricity.  New York: The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 1987. 

[104] STRATMEYER M. E. Ultrasound-induced fetal bioeffects. In Proceedings of World 
Congress on Ultrasonics, Paris, 2003, p. 1145-1147. 

[105] STRATMEYER M. E., GREENLEAF J. F., DALECKI D., SALVESEN K. A. Fetal 
ultrasound - Mechanical effects. Journal of Ultrasound in Medicine, 2008, vol. 27, p. 597-
605. 

[106] SUNDARAM J., MELLEIN B. R., MITRAGOTRI S. An experimental and theoretical 
analysis of ultrasound-induced permeabilization of cell membranes. Biophysical Journal, 
2003, vol. 84, p. 3087-3101. 

[107] TAKI A., ABOLHASSANI M. D., AHMADIAN A. Modeling of 2D array transducer for 
beam optimization in 3D ultrasound imaging. In Proceedings of the IASTED International 
Conference Biomedical Engineering, Austria: Innsbruck, 2005. 

[108] TAN J. S., FRIZZELL L. A., SANGHVI N. T., SEIP R., WU J. S., KOUZMANOFF J T. 
Design of focused ultrasound phased arrays for prostate treatment. In IEEE Ultrasonics 
Symposium, 2000, p. 1247-1251. 

[109] TARANTAL A. F., OBRIEN W. D., HENDRICKX A. G. Evaluation of the bioefects of 
prenatal ultrasounds exposure in the Cynomolgus macaque (Macaca fascilularis). 3. 
developmental and hematologic studies. Teratology, 1993, vol. 47, p. 159-170. 

[110] THOMSON J. A., ITSKOVITZ-ELDOR J., SHAPIRO S. S., WAKNITZ M. A., 
SWIERGIEL J. J., MARSHALL V. S., JONES J. M. Embryonic stem cell lines derived 
from human blastocysts. Science, 1998, vol. 282, p. 1145-1147. 

[111] THOMSON J. A., MARSHALL V. S., TROJANOWSKI J. Q. Neural differentiation of 
rhesus embryonic stem cells. Apmis, 1998, vol. 106. p. 149-156. 

[112] TROUNSON A. The production and directed differentiation of human embryonic stem 
cells. Endocrine Reviews, 2006, vol. 27, p. 208-219. 

[113] ULLOA-MONTOYA F., VERFAILLIE C. M., HU W. S. Culture systems for pluripotent 
stem cells. Journal of Bioscience and Bioengineering, 2005, vol. 100, p. 12-27. 

[114] WALSH D., LI K., WASS J., DOLNIKOV A., ZENG F., LI Z., EDWARDS M. heat-
shock gene-expression and cell-cycle changes during mammalian embryonic-
development. Developmental Genetics, 1993, vol. 14, p. 127-136. 

[115] WALSH D. A., KLEIN N. W., HIGHTOVER L. E., EDWARDS M. J.  Heat-shock and 
thermotolerance during early rat embryo development. Teratology, 1987, vol. 36, p. 181-
191. 

[116] WANG W., BIAN Z. Z., WU Y. J., ZHOU Q. W., MIAO Y. L. Bioeffects of low-
frequency ultrasonic gene delivery and safety on cell membrane permeability control. 
Journal of Ultrasound in Medicine, 2004, vol. 23, p. 1569-1582. 



Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu 

 

 94 

[117] WHITTINGHAM T. A. The purpose and techniques of acoustic output measurement. In 
3rd Mayneord-Phillips Summer School, 1997, p. 129-148. 

[118] XIAO L., YUAN X., SHARKIS S. J. Activin A maintains self-renewal and regulates 
fibroblast growth factor, Wnt, and bone morphogenic protein pathways in human 
embryonic stem cells. Stem Cells, 2006, vol. 24, p. 1476-1486. 

[119] ZHU S M, MARCOTTE M, RAMASWAMY H, SHAO Y. W., LE-BAIL A Evaluation 
and comparison of thermal conductivity of food materials at high pressure Food and 
Bioproducts Processing, 2008, vol. 86, p. 147-153. 

[120] ZISKIN M. C. Intrauterine effects of ultrasound: Human epidemiology. In Annual 
Meeting of the National Council for Radiation Protection (NCRP), Virginia: Crystal City, 
1997, p. 252-260. 

[121] ZISKIN M. C., LEWIN P. A. Ultrasound Exposimetry. Boca Raton: CRC Press, 1993. 
 

 

 



Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu 

 

 95 

SEZNAM AUTOROVÝCH PUBLIKACÍ 
K TÉMATU PRÁCE 
JAROŠ, J. Measuring of ultrasound probes. In Proceedings of 10th Conference and Competition 
Student EEICT 2004, Volume 2. Brno, Vysoké učení technické v Brně. 2004. p. 70 - 74. 
ISBN 80-214-2635-7.  

JAROŠ, J. The application software of the ultrasound measuring system. In Proceedings of 9th 
Conference and Competition Student EEICT 2003, Volume 2. Brno, Vysoké učení technické v 
Brně. 2003. p. 72 - 76. ISBN 80-214-2378-1.  

JAROŠ, J., ROZMAN, J. Three-dimensional measured ultrasound field. In Proceedings of 14th 
international conference Radioelektronika 2004. Bratislava. 2004. p. 307 - 310.  

JAROŠ, J., ROZMAN, J. Three-Dimensional Measured Ultrasound Field. Measurement Science 
Review. 2004. 2004(4). p. 27 - 30. ISSN 1335-8871.  

JAROŠ, J., ROZMAN, J. Visualisation of the ultrasound field. In Proceedings of 13th 
international conference Radioelektronika 2003. Brno, Vysoké učení technické v Brně. 2003. 
p. 391 - 394. ISBN 80-214-2383-8.  

JAROŠ, J., ROZMAN, J. 3D Simulation of Ultrasound Intensity Generated by Transducer 
Arrays. WSEAS Transactions on Information Science and Applications. 2004. 6(1). p. 1751 -
 1755. ISSN 1790-0832.  

JAROŠ, J., ROZMAN, J. 3D Simulation of Ultrasound Intensity Generated by Transducer 
Arrays. In Proceedings of the WSEAS Conferences AMTA2004. Venice, Italy, WSEAS. 2004. 
p. 360 - 364. ISBN 960-8457-05-X.  

JAROŠ, J. 3D visualization of simulated and measured probes. In Odborné semináře 
UREL2004. 2004. p. 1 - 20.  

BÁRTA, T.; DOLEŽALOVÁ, D.; VINARSKÝ, V.; HOLUBCOVÁ, Z.; VERNER, J.; 
POSPÍŠILOVÁ, Š.; JAROŠ, J.; MATULKA, K.; DVOŘÁK, P.; HAMPL, A. Human 
embryonic stem cells can active checkpoint control pathways. In In Second Annual ESTOOLS 
Consortium Meeting, Budapest. Budapest. 2008. p. 133 - 133.  

KUNOVÁ, M.; MATULKA, K.; JAROŠ, J.; DOLEŽALOVÁ, D.; EISELLEOVÁ, L.; 
HAMPL, A.; DVOŘÁK, P. Cultivation of human ES cells in the chemically defined medium 
containing plant hydrolysate. In Second Annual ESTOOLS Consortium Meeting. Budapest. 
2008. p. 118 - 118.  

ROTREKL, V.; BÁRTA, T.; KUNICKÁ, Z.; JAROŠ, J.; EISELLEOVÁ, L.; MATULKA, K.; 
VERNER, J.; POSPÍŠILOVÁ, Š.; VINARSKÝ, V.; HAMPL, A.; DVOŘÁK, P. Decrease in 
base excision repair during prolonged in vitro propagation of human embryonic stem cells. In 
Second Annual ESTOOLS Consortium Meeting. Budapest. 2008. p. 187 - 187.  

 

 

 



Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu 

 

 96 

SEZNAM SYMBOL Ů, VELI ČIN A ZKRATEK 
 

uzv ultrazvuk 

TI teplotní index 

GCA  označení mikrobublin užívaných pro zvýšení kontrastu obrazu (gas 
contrast agents)  

p akustický tlak [MPa] 

ISPTA prostorově špičková časově průměrná intenzita uzv [mW.cm-2] 

TIS teplotní index stanovovaný v měkké tkáni  

TIB teplotní index stanovovaný na rozhraní měkké a tvrdé tkáně 
v ohnisku 

TIC teplotní index stanovovaný na rozhraní kosti a měkké tkáně u čela 
sondy 

ALARA   As Low As Reasonably Achievable – princip opatrnosti 

MI mechanický index 

CMI normalizační faktor pro převedení MI na bezrozměrnou jednotku 

ČSN EN  české technické normy harmonizované s normami evropskými 

PZT sloučenina olova, zirkonátu, titanátu – piezoelektrický materiál 

PVDF  polyvinyldifluorid – piezoelektrický materiál 

KLM náhradní schéma měniče podle autorů Krimholtz – Leedom - Matthai 

IR impulsní odezva 

CT počítačová tomografie 

f0 střední frekvence buzení [MHz] 

fs vzorkovací frekvence [MHz] 

α koeficient útlumu akustického tlaku uzv [dB.cm-1.MHz-1] 

µ koeficient útlumu výkonové složky uzv  [dB.cm-1.MHz-1] 

K tepelná vodivost [W.m-1.°C-1] 

cm tepelná kapacita [J.kg-1.°C-1] 

L délka perfuze [cm] 

∆T oteplení [°C] 

EKB, EK embryonální kmenové buňky 

PM  Petriho miska 

Ctrl kontrolní skupina vzorků  
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Oct4  octamer binding protein 4 – transkripční faktor 

FGF-2 fibrobast growth factor 2 – růstový faktor 

AFP α-fetoprotein 

ENO2 enoláza 2 

CK18 cytokeratin 18 

GAPDH glyceraldehyd trifosfát dehydrogenáza 

RT-PCR polymerázová řetězcová reakce s reverzní transkriptázou  

FITC Fluorescein isothiokyanát - fluorescein 

PI Propidium iodid – interkalační fluorescenční barva 
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