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Souhrn 
Název práce: Reologická odezva kolenního kloubu na historii zatěžování 
Cíl práce: Prověřit možnosti reologické interpretace pasivních odporů v kolenním 
kloubu při jednoduchém vynuceném pohybu kolena v rovině sagitální do flexe a 
extenze. 
Metoda: Pomocí bioreometrického měření rozlišit vliv zátěžové historie na 
reologické vlastnosti kolenního kloubu. Vlastní metoda je založena na 
experimentálním in vivo měření pasivního momentu (odporu) kolena, jakožto 
specifické, reologické odezvy kolenního kloubu na vynucený pohyb kolena do 
flexe a extenze. Výsledná naměřená závislost pasivního momentu  M  na úhlu 
ohybu kolena  φ  je tedy sumární reologickou charakteristikou pasivních silových 
vlastností celého kloubu a jeho okolí. Grafické znázornění hysterezního průběhu 
momentu síly nazýváme bioreogam.  
Výsledky: Výsledky ukázaly, že specifická odezva kolenního kloubu na různou 
historii zatěžování se projevuje změnou reologických vlastností daného kolena. 
Např. bylo zjištěno, že ohybová viskozita  ηM  a ztrátová energie  EZ  stoupaly 
s věkem. 
Závěr: Podařilo se zkonstruovat měřící zařízení pojmenované bioreometr (včetně 
vypracování metodiky měření), pomocí něhož lze komplexně měřit reologické 
vlastnosti kolenního kloubu in vivo. 
Klí čová slova: bioreogram, bioreometr, kolenní kloub, pasivní odpor, reologická 
odezva, reologické vlastnosti, zátěžová historie. 
 
 
Summary 
Title : The rheological response to a history of knee joint loading 
Aim: The purpose of this work is to illustrate the possibilities of rheological 
interpretation of passive resistance in the knee joint during simple forced movement of 
the knee flexion and extension in the sagittal plane.  
Methods: With the help of biorheometrical measurements, we identify the effect that a 
weight bearing history has on the actual rheological properties of the knee joint. The 
methods are based on an experiment carried out in vivo, passive momentum (resistance) 
of the knee joint during forced flexion and extension are measured and expressed as the 
specific rheological response of the knee joint. The dependence of passive 
momentum M  on the angle of flexion  φ  is hereby characterized as the total rheological 
characteristic of passive forces on the whole knee and its surroundings. The graphical 
interpretation of the duration of the momentum force is named – biorheogram. 
Result: Results of experimental study presented in this dissertation distinctly shows that 
rheologic interpretation of passive resistance in the knee joint during simple forced 
movement of the knee joint in the sagittal plane is possible in flexion and extension.  
Conclusion: We managed to construct a measuring apparatus which is called 
biorheometr and elaborated also the methods of measurement. This equipment 
complexly measures rheologic properties of knee joint in vivo. 
Key words: Biorheogram, Biorheometr, Knee Joint, Passive Resistance, Rheologic 
Response, Rheological Properties, Stress History.  
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1 Úvod 
O kolenním kloubu je známo, že se chová jako otevřený biologický 

systém neustále si  vyměňující informace se svým blízkým, ale i  
vzdáleným okolím. Takový systém je na straně jedné schopen okamžitě  
reagovat na „přísun“ nových informací, a na straně druhé se umí 
adaptovat na vlivy dlouhodobě př icházející jak z vnitřního tak ze 
zevního prostředí. Adaptační procesy pak mohou vést jak ke zlepšení 
funkčního stavu kolena, tak i k nastartování degenerativních procesů 
prezentujících se ve všech tkáních utvářejících kolenní kloub. Vše tedy 
záleží na tom, jaké signály do kolenního kloubu př ichází. Vždy však na 
příchozí podněty reagují všechny tkáně kolena souhrnně. Jde jen o to, na 
jakou tkáň je urč i tý vl iv nejvíce zaměřen, a tedy na jaké tkáňové úrovni 
se reaktivní č i  adaptační procesy budou uplatňovat nejvíce. V současné 
vědecké l i teratuře se mnoho autorů zabývá právě problematikou změny 
viskoelastických charakterist ik různých tkáňových struktur kolena a 
možnostmi interpretace těchto změn. Vě tšina výzkumů však probíhá in 
vitro, a tak velmi zásadně  dochází ke zkreslení výstupních informací. 
Z toho důvodu jsem zvažovala, zda by bylo možné změř i t  in vivo sumární 
reologickou charakteristiku pasivních odporů celého kolenního kloubu a 
jeho okolí a uč init  i  matematický popis zj ištěných závislostí .  

 
 

1.1 Cíl, úkoly a hypotézy práce 
Cíl:  
Prověř i t  možnosti reologické interpretace pasivních odporů v kolenním 
kloubu př i  jednoduchém vynuceném pohybu kolena v rovině sagitální do 
flexe a extenze. 
Úkoly:  
1. Reologický popis hysterezní odezvy pasivních odporů, která vzniká 

jako reakce na vynucený pohyb kolena. 
 
2. Navržení úprav měř ící aparatury, vypracování metodiky měření a 

ověření její spolehlivosti  včetně  provedení první pilotní studie. 
 
3. Vypracování metodologické strategie experimentu, se zřetelem na 

rozlišení vl ivu zátěžové historie na reologické vlastnosti  kolenního 
kloubu, poč ítaje v to i volbu zátěžového režimu a výběr vhodného 
souboru probandů .  

Hypotézy: 
H1: Viskoelastické chování extra- a intraartikulárních komponent 

kolenního kloubu je možné vyjádř i t  reologickým popisem kolena, 
př i čemž elastický i  viskózní č len v něm zahrnutý bude odrážet  
experimentálně naměřené pasivní odpory kolena.  

H2: Reologické vlastnosti konkrétního kolenního kloubu lze vyjádř i t  
několika málo parametry. Tyto parametry lze užít k utř ídění 
výsledků získaných pro jednotl ivé skupiny probandů .  
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2 Teoretická východiska 
2.1 Bioreologie 

Bioreologie – reologie biomateriálů, které jsou často nazývány jako 
ne-hookovské, ne-newtonské, nel ineární, nehomogenní látky, odráží 
specifické vlastnost i živých tkání a je velmi komplikovanou částí 
reologie, př i čemž vlastní termín bioreologie zavedl v roce 1948 A. L.  
Copley (Fung, 1993). Mechanické vlastnosti biomateriálů jsou závislé na 
čase, tě lesné teplotě, ale i teplotě okolního prostředí, pohlaví, věku, 
biorytmech, hydrataci, výživě , histori i  zatěžování, únavě i  psychickém 
stavu jedince [viz např. (Maršík, 1998)]. Jsou ovlivněny metabolickými a 
neurofyziologickými procesy, založenými na zpětné vazbě . Živé tkáně se 
vyznačují velmi dů ležitou vlastností , a to schopností adaptace. A to je 
právě ten důvod, proč se organismus chová jako otevřený systém. 

Mechanická zátěž je potom chápána jako silově-deformační působení, 
které pokud je aplikováno na živý organismus, vyvolává jeho specifickou 
odezvu. Podněcuje adaptační mechanizmy, které mohou mít na jedné 
straně podobu regeneračních a revitalizačních procesů, a na straně druhé, 
v jej ich negativní formě, mohou zapříč init patologickou reaktibil i tu 
organismu a provokují jeho ireverzibilní patologické strukturální změny, 
degenerativní procesy č i  dysfunkci orgánů, atd. Následně, celková 
odezva organismu na mechanickou zátěž se může pohybovat buď  v široké 
škále jeho reakcí (psychické, fyziologické nebo motorické reakce) nebo 
ve změnách jeho struktury (morfologické nebo biochemické změny). Pod 
formativním vlivem funkce pak rozumíme takové morfologické změny, 
které jsou v přímém spojení s převažující mechanickou zátěží.  

Živý organismus se tedy vyznačuje tolerancí k mechanickému zatížení 
neboli schopností organismu odolávat a do urč i té míry se adaptovat na 
mechanické namáhání. Toleranční l imity určují  rozsah/míru fyziologické 
zátěže. Spodní l imit  indikuje práh cit l ivosti organismu pro nezbytnou 
úroveň zevního mechanického působení na organismus, které je potřebné 
a nutné pro jeho normální vývoj a fungování (viz např . remodelace kostí, 
svalová atrofie z hypokineze, apod.). Horní l imit (mez únavy) vymezuje 
toleranční práh a hranici fyziologické adaptabil i ty organismu na 
mechanické zatížení ve smyslu jeho pozit ivní, nepatologické reakce. 
Tyto l imity jsou ovlivněny stárnutím, proto se mění v průběhu celého 
života a jsou závislé na charakteru a histori i  zatěžování. Konkrétní 
l imitní hodnoty byly získány částečně  reometrickým měřením živých 
tkání [viz např.  (Ř íha, 2006)] a částečně byly určeny z přímých 
 patofyziologických a klinických studií, kdy byl pozorován zrod 
dysfunkcí a patologických strukturálních změn v důsledku mechanického 
přetížení. 

Možnosti  reometrie, tedy měření reologických vlastností živých tkání, 
jsou omezeny. Můžeme je rozdě l i t  do dvou hlavních skupin, jmenovitě  
na metody přímé (viz např. bioreometrie (Riha, 2006), fotoelasticimetrie, 
viskozimetrie, trhací testy vazů a šlach, testy lomivosti kostí, zkoušky na 
otěr chrupavek) a metody nepřímé (viz např. počítačová simulace a 
matematické modelování). 

2.2 Uspořádání kolenního kloubu 
Kolenní kloub je nejsložitě jším kloubem lidského tě la. Tomu odpovídá 

i jeho velmi sofistikovaná stavba. Tento kloub lze rozdě l i t  na kloub 
femorotibiální a femoropatelární, femorotibiální kloub ještě na část 
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mediální a laterální.  Každá z těchto částí 
je příslušným meniskem rozdě lena na 
úsek femoromeniskální a meniskotibiální. 
(Čech, 1986) 

Na stavbě kloubu se podílejí  
art ikulující kosti,  kloubní chrupavka, 
menisky, kloubní pouzdro, synoviální 
tekutina, vazy i  svaly, společně  
označované jako stabil izátory, a dále sem 
patří samozřejmě i  kůže a podkožní tkáň 
v oblasti kolena, fascie svalů  
souvisejících s kolenním kloubem, cévy 
krevní a lymfatické, velký počet tíhových 
váčků , tukové (Hoffovo) tě leso a 

v neposlední řadě velmi dů ležitý nervový systém.  
Tato práce je ve své podstatě zaměřena na zkoumání bioreologického 

chování všech tkáňových komponent kolenního kloubu jako celku.  

2.3  Biomechanika kolena 

2.3.1  Kinematika kolenního kloubu 
Uspořádání a tvarová forma jednotl ivých 

stavebních prvků kolena předurčuje jeho 
kinematické a dynamické chování. 
Kinematická charakteristika tohoto kloubního 
spojení (t j . např . stupeň volnosti, pozice 
středu otáčení kolena, apod.) je dána 
především tvarem kontaktních kloubních 
ploch a „deformabil i tou“ extra- a 
intraart ikulárních komponent kolenního 
kloubu [viz např. (Pinskerova, 2000)]. V této 
souvislost i hovoř íme o kinematice 
preferované. Na druhé straně , výsledný 
pohyb kolena je významně ovlivněn 
zapojením aktivních prvků pohybového 
systému, tedy svalů  podléhajících složitým 
řídícím vlivům z oblasti CNS [viz např.  
(Tsai, 2007), (Wu, 2007)]. Potom mluvíme o kinematice řízené.  
Souhrnně lze tedy říci, že obecný pojem kinematika kloubu v sobě  
zahrnuje dvě od sebe neoddě l i telné části  a to kinematiku preferovanou a 
kinematiku řízenou.  
Elastické a viskózně elastické vlastnosti jednotl ivých komponent 
kolenního kloubu potom v celkové sumaci vytváří  extra- a 
intraart ikulární odpory kloubu, které signifikantně ovl ivňují  kinet iku i  
kinematiku kolena. 

2.3.2  Základní funkce kolenních vazů 
Kolenní vazy jsou velmi často spojovány pouze se dvěma „hlavními“ 

funkcemi, za prvé s funkcí mechanickou – vazy jsou popisovány jako 
pasivní mechanické kloubní stabil izátory [viz např. (Hsieh, 1998), 
(Nakagawa, 2004), (Stiehl, 2000)],  a za druhé s funkcí ochrannou, kdy je 
popisována teorie o l igamentomuskulárních protektivních reflexech [viz 
např. (Andersson, 1959), (Petersen, 1959), (Stener, 1959a), (Stener, 
1959b)]. Po desítky let byla přehlížena a podceňována i  jej ich role 

Obrázek 1  Kolenní  k loub (Net ter ,  
2007)  

Obrázek 2  Model  změny polohy 
středu otáčení  ko lenního 
kloubu v  pr ůběhu ohýbání  
ko lena [černá kř i vka -  in taktní  
ko leno;  šedivá kř i vka -
poranění  ACL]  (Pandy,  1998) 
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senzorická. To se samozřejmě  odráželo v takt ice léčby vazivových 
poranění, kdy byl kladen velký důraz na vývoj nových moderních 
operačních technik s hlavním cí lem - obnovit pasivní stabil izační 
schopnost vazů [viz např. (Siggelkow, 2007), (Burks, 1984), (O'Meara, 
1992), (Noyes, 1984), (Čech, 1986)].  

Teprve v poslední době narostl  velmi rapidně  počet důkazů o 
senzorické roli kolenních vazů. Tato aference poskytuje kortexu 
nepostradatelné informace pro vnímání pohybu a polohy. Také bylo 
demonstrováno, že aference z kolenního kloubu má značný rozptyl  
v oblasti míchy a může měnit  excitabil i tu segmentové reflexní sítě.  
Z tohoto úhlu pohledu se zdají být mnohem zajímavě jší reflexní cesty,  
které vychází z kloubní aference a pokračují na γ-systém, než ty které se 
přímo promítají do skeletomotorického systému [např. šlachové reflexy 
(Petrovický, 1997)].  Informace ze svalových vřetének je předána do 
míchy a dále buď  zpět na motoneurony, nebo do vyšších řídících center. 
To se dě je prostřednictvím dvou druhů  aference, t j . cestou primární a 
sekundární vřeténkové aference. Zejména primární vřeténková aference 
je považována za velmi dů ležitou pro regulování „svalové tuhosti“. γ-
motoneurony stejně  jako spinální interneurony, které jsou pod vlivem 
kloubních receptorů ,  př i j ímají ještě informace z kůže a samozřejmě ze 
svalových receptorů . Proto tedy je vždy do regulace svalové tuhosti  
zahrnuta více než jedna kategorie receptorů . (Sjolander, 2002) Kloubní 
mechanoreceptorové reflexy působící cestou γ-smyčky mohou tedy 
př ispívat k plynulému, nepřetržitému přednastavování tuhosti svalů 
ležících v okolí kolenního kloubu, a tímto také k regulaci tuhosti kloubu 
a kloubní stabil i ty. (Johansson, 1991)  

Celkovou svalovou tuhost1 potom utvář í tř i  komponenty: 1. reflexně-
zprostředkovaná svalová tuhost, 2. vlastní vnitřní svalová tuhost a 3.  
paralelní elasticita svalu. Př i čemž vnitřní svalová tuhost je závislá na 
visko-elastických vlastnostech svalu a na existujících aktino-
myosinových spojích, zatímco reflexně-zprostředkovaná tuhost je určena 
excitabil i tou „α-motoneuronového poolu2„.  

Kolenní vazy, tedy navíc k jej ich dobře známé mechanické funkci, 
působí jako č idla, která př ispívají k nepřetržité regulaci přednastavování 

                                                 
1 Celková tuhost sva lu je např .  d le Karase a Otáhala (Karas, 1978) dána sériovou 
elast ic i tou svalu (SE),  do níž řadíme vnitřní sva lovou tuhost (eventuálně  re f lexně -
zprostředkovanou svalovou tuhost)  d le Johanssona (Johansson, 1991) a parale lní  
elast ic i tou sva lu (PE). Ta je určena tuhostí  nekontrakt i lních komponent  svalu (např .  
fasci í ,  ep imysia,  endomysia,  per imysia,  t i t inu,  nebul inu,  apod.) .  
2 Motor ický neuronový pool obsahuje všechny α-motoneurony způsobuj ící  kontrakc i  
jediného svalu.  (Wikipedia,  2007b)  

Obrázek 3  Model  tvaru a or ientace ko lenních vazů  v  pr ůběhu f lexe kolena (Imran,  
1998) 
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tuhosti svalů působících v okolí kolenního kloubu (AJS), a tím 
usměrňují,  cestou γ-systému, stabil i tu kolena. (Sjolander, 2002) 

2.3.3  Stabilita kolenního kloubu 
Stabil i ta kloubu (JS) může být definována jako schopnost kloubu 

udržet se (ustálit  se) v požadované 
poloze, aniž by periartikulární svaly 
musely neekonomicky zvýšit svou 
práci k udržení této polohy. Na 
zajištění stabil i ty kloubu se podílí  
zejména pasivní kloubní stabil i ta 
(PJS) a aktivní kloubní stabil i ta 
(AJS). Opakem JS je nestabi l i ta 
kloubu, která je vždy spojena s různou 
mírou kloubní volnosti neboli laxity. 

Pasivní kloubní stabil ita (PJS) 
PJS je určena geometrií kloubu a 
mechanickými vlastnostmi tkání 
uvnitř a v okolí kloubu. Mezi faktory,  
které jsou považovány za velmi 
dů ležité pro zajištění pasivní stabil i ty 
kloubu, jsou řazeny také mechanické 
vlastnosti vazů . (Karrholm, 1988)  

Funk ční kloubní stabili ta (FJS) 
FJS je definována jako stav, kdy 
kloub je stabilní a nevykazuje příznaky nestabil i ty během tě lesných 
aktivit. Je určena vzájemnou souhrou několika faktorů, a to: 1. pasivním 
omezením pohybu, které je zajištěno vazy a ostatními kloubními 
strukturami, 2. kloubní geometrií , 3. třením mezi povrchy chrupavek a 4. 
zatížením kloubu způsobeným tlakovými silami vyplývajícími z tě lesné 
hmotnosti a svalového působení na kloub (AJS). (Johansson, 1991) 
Nepřetržité ladění vnitřní tuhosti svalů zajišťuje potřebnou ochranu 
kloubu.  

Z mnoha studií vyšlo najevo, že neexistuje přímý důkaz pro existenci 
přesného vztahu mezi pasivní stabil i tou a funkční stabil i tou kloubu.  

Vývoj nových diagnostických metod/testů, které by hodnoti ly FJS 
kolenního kloubu je velmi žádoucí. Velmi podstatné je také stanovení 
významu těchto nových metod vzhledem k prognóze léčby a výběru 
terapeutických prostředků.  

Domníváme se, že i  měření reologických vlastností kolenního kloubu 
metodou bioreometrie, podrobně popsané v této práci, by mohlo být  
užitečné pro objasnění vztahu mezi pasivní a funkční stabil i tou 
kolenního kloubu [viz např . (Kubovy, 2007), (Riha, 2007)].  Podkladem 
této úvahy byly např. práce Crowninshielda (Crowninshield, 1976), 
Estekiho (Esteki, 1996), Freye (Frey, 2006), Karase a Otáhala (Karas, 
1991), Rienera [ (Riener, 1999), (Riener, 1996) ], Stykové (Styková, 
2002), Suche (Such, 1975), apod. 

 
 
 
 

Obrázek 4  B lokové schéma ř í zení  
k loubní  stabi l i ty  (Johansson,  1991) 
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3 Experimentální část 
Hlavním cílem této práce je experimentální in vivo měření pasivního 

momentu kolena, jakožto „reologické odezvy“ kolenního kloubu na různé 
zatěžovací režimy (histori i  zatěžování). To bylo vykonáno na měřícím 
zařízení zvaném bioreometr (viz obr. 6), jenž byl zkonstruován 
v laboratoř i  (BEZ) katedry Anatomie a Biomechaniky FTVS UK v Praze.  

Z  důvodu, že všechny kloubní komponenty (viz výše) mají specifické 
reologické vlastnost i, byla prostřednictvím bioreometru měřena jejich 
agregovaná odpověď . Bioreologická odpověď  kolenního kloubu in vivo 
nezávisí však pouze na fyzickém stavu kolena (mechanické vlastnosti  
tkání), ale i na individuálních znacích a neuropsychologickém stavu 
testované osoby. Z čehož fyzický stav kolena je významně ovlivněn 
procesem stárnutí, traumatem, zátěžovou historií a různými chorobami, 
zatímco neurofyziologie závisí na fyziologickém č i  patologickém stavu 
tkání, biologické zpětné vazbě (biofeedback), únavě, emočním ladění, 
funkci autonomního nervového systému, atd.  

Doufám, že bioreometr by se mohl stát užitečným nástrojem pro 
vyšetření kolenního kloubu, jel ikož možnosti neinvazivního vyšetření 
kolena jsou doposud velmi omezené. (Prokešová, 2006) 

3.1  Charakteristika m ěřeného souboru 

3.1.1  Popis výběru zkoumaného souboru 
Pro vlastní experiment bylo nutno vybrat pokusné osoby z běžného 

vzorku populace různého věku a pohlaví, s důrazem na tyto tř ídící znaky:  
1. kl inicky intaktní kolenní kloub, 2. osteoartróza kolena, 3. poranění 
LCA a 4. bolest kolena. Potřebný výběr probandů se uskutečnil ve 
spolupráci s oddě lením Rehabil i tace a Fyzikální medicíny Ústřední 
vojenské nemocnice Praha a katedrou fyzioterapie Fakulty tě lesné 
výchovy a sportu Praha v první polovině akademického roku 2006/2007.  

3.1.2  Identifikace zkoumaného souboru 
Pro experimentální studii bylo vybráno 23 pokusných osob, z toho 12 

mužů a 11 žen. Muži byli  ve věku od 23 do 59 let, s průměrným věkem 
39,5 let. Stáří žen se pohybovalo od 23 do 58 let, s průměrným věkem 
30,4 let. K testování bylo tedy k dispozici 46 kolenních kloubů různého 
klinického stavu, s různou historií  zatěžování.  

Podle výše popsaných třídících znaků byli probandi rozdě leni do 8 
skupin s označením: Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6, Sk7 a Sk8. Odlišné 
třídící znaky tedy ve svém důsledku ovlivňovaly způsob zatěžování 
kolenního kloubu a tak mohly vyvolat specifickou reologickou odezvu 
kolena na toto namáhání.  

Ve skupině Sk1 bylo proměřeno 18 kl inicky intaktních kolenních 
kloubů, z toho 5 ženských a 13 mužských. Skupina byla posuzována 
z pohledu vl ivu stárnutí.  

Ve skupině Sk2 bylo testováno 8 žen a 1 muž, tedy 18 klinicky 
intaktních kolenních kloubů . Skupina byla posuzována z pohledu vlivu 
cyklického mechanického namáhání. To znamená, že pokusné osoby této 
skupiny byly měřeny dvakrát, a to před a po absolvování sta dřepů.  

Ve skupině Sk3 bylo proměřeno 13 kolenních kloubů žen, z toho 7 bez 
klinických obtíží a 6 s osteoartrózou kolena (lékařem diagnostikovanou). 
Skupina byla posuzována z pohledu vl ivu strukturální změny chrupavky 
kolena. 
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Ve skupině Sk4 bylo testováno 12 ženských kolen, z toho 7 klinicky 
intaktních a v 5 případech udávaly pokusné osoby bolest kolena. 
Intenzita bolesti byla zaznamenána do Vizuální analogové škály bolesti.  
Skupina byla posuzována z pohledu vlivu bolesti .  

Ve skupině Sk5 bylo testováno 14 mužských kolen, z toho 3 klinicky 
intaktní a v 11 případech udávali probandi bolest kolena. Intenzita 
bolesti byla rovněž zaznamenána do Vizuální analogové škály bolesti.  
Stejně jako skupina Sk4 byla i tato skupina posuzována z pohledu vlivu 
bolesti.  

Ve skupině Sk6 a Sk7 došlo k porovnání hodnot získaných pro pravý a 
levý kolenní kloub. Do skupiny Sk6 bylo zahrnuto 11 žen. Do skupiny 
Sk7 bylo zařazeno 8 mužů.  

Ve skupině  Sk8 bylo proměřeno 9 mužských kolenních kloubů, z toho 
4 klinicky intaktní a 5 po ruptuře LCA. Skupina byla posuzována 
z pohledu vl ivu poškození struktury LCA. 

3.2 Popis bioreometru v době provádění experimentu 
popisovaného v této práci 

Bioreometr měří odpor vznikající v kolenním kloubu (pasivní moment) 
během vynuceného pohybu ve směru flexe (ohnutí) a extenze (natažení) 
kolena. V průběhu celého pohybu dochází k cyklickému zatěžování 

a odtěžování kolenních extra- a intraartikulárních komponent, což má za 
následek specifický vývoj kolenního odporu. Výsledná naměřená 
závislost pasivního momentu  M   na úhlu ohybu kolena  φ   je potom 
sumární reologickou charakteristikou pasivních silových vlastností 
celého kloubu a jeho okolí . Měřící  zařízení je demonstrováno 
„schématem konstrukce bioreometru“ (viz obr. č. 5), jehož součástí je i  
vyšetřovací lehátko s podporou pro stehno, na kterém pacient leží na 
boku. Objímka bérce je volena tak, aby končetina v  ní umístěná 
kopírovala osu unášeče, tím byly minimalizovány vedlejší pohyby. 
Přesto jsou ponechány volné vazby tak, aby nedocházelo k ovlivňování 
měření. Celé zařízení je umístěno na výškově  nastavitelném podstavci.  
Na unášeč i  je si loměrný snímač , na kterém jsou nalepeny dva kovové 
jednoosé fóliové tenzometry zapojené do střídavého tenzometrického 
můstku. Údaje z tenzometrického můstku jsou zpracovány A/D 

Obrázek 6  B ioreometr Obrázek 5  Schéma konstrukce 
bioreomet ru (1-motor  a převodovka,  2-
unášeč ,  3 -do ln í  končet ina,  4-ob j ímka 
bérce,  5-vyšetřovací  lehátko,  6-výškově  
nastavi te lný podstavec,  7-s i lomě rný 
snímač )  (Prokešová,  2002) 
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převodníkem s šířkou dat 12 bitů a vzorkovací frekvencí 1kHz. Ř ízení 
sběru dat probíhá v řídícím modulu bioreometru. A/D převodník je 
napojen na počítač, ve kterém jsou data dále upravována a 
prostřednictvím specif ického softwaru (viz níže) i zobrazována na 
monitoru v podobě  kř ivky znázorňující změnu celkového momentu 
 kolena  M   v reálném čase  t  (viz obr. č . 7).  

U měřícího zařízení je možno: a) zvolit průběh pohybu (vel ikost 
ampli tudy  Ф a směr zahájení pohybu), b) nastavit délku periody 
v rozsahu 1 až 255s a c) nastavit počet opakování cyklického pasivního 
ohýbání a natahování kolenního kloubu v rozsahu 1 až 255 cyklů. Za 
jeden cyklus je potom považováno ohnutí kolenního kloubu z výchozí 
polohy v rozsahu zvolené amplitudy pohybu a jeho zpě tné natažení. To 
znamená, že cyklus je ukončen momentem, kdy se kolenní kloub nachází 
opě t ve výchozí poloze, a je tak př ipraven na nový cyklus namáhání.  
Přístroj generuje pohyb v sinusovém rytmu, dochází tak k dynamickému 
zatěžování sledovaných tkání a snímá krouticí moment, úhel a úhlovou 
rychlost. 

3.3 Metodika 
Práci lze charakterizovat jako experimentální, průřezovou studii, ve 

které byly in vivo sledovány změny viskoelastických charakterist ik 
kolenního kloubu v průběhu pasivního ohýbání nebo natahování kolena. 
Př i čemž autorský tým pojmenoval metodu měření názvem bioreometrie.  
Jednotl ivé výsledky experimentu byly získávány buď  srovnáváním 
jedinců v rámci jedné skupiny, nebo srovnáváním získaných údajů od 
jedné osoby v rámci vybraného měření dané skupiny.  

Poněvadž tato disertační práce je zaměřena na sledování reologické 
odezvy kolenního kloubu závislé na histori i  zatěžování, vybrala jsem si  
pro experimentální část následujících pět  vl iv ů, které ve svém důsledku 
mění zatížení kolenního kloubu, a to: 1. stárnutí,  2. ruptura LCA, 3. 
osteoartróza kolena, 4. bolest a 5. mechanické zatížení (dřepy). Vlastní 
experiment byl proveden v průběhu druhé poloviny akademického roku 
2006/2007 na vybraných probandech, kteří  byl i rozdě leni do osmi 
základních skupin (viz kap. 3.1). Naměřená data byla potom zpětně  
analyzována. Výsledky analýzy se staly podkladem pro formulaci závěru 
této disertační práce. 

Obrázek 7  Průběh momentu ko lena 



12 
 

3.3.1  Podrobný rozbor funkce bioreometru1 
Jedním základním cí lem této práce bylo stanovit reologickou rovnici  

kolenního kloubu, t j . stanovit  jaký odpor koleno klade proti  různým 
možným namáháním.  

Bioreometr určí reakci kolena na jeden standardní průběh zatěžovací 
funkce  f . Zatěžovacím pohybem je myšleno pasivní ohýbání kolenního 
kloubu pouze v rovině  dané holenní (h) a stehenní (s) kostí.  Schematicky 
je tento pohyb znázorněn na obr. 8. Protože se jedná pouze o rovinný 
pohyb, stačí  k jeho popisu jediná úhlová funkce  

  ( )tϕ ϕ= . (3,1) 

Změřením vzdálenosti l   
objímky od osy otáčení jsme 
zjisti l i  úhlovou závislost 
momentu síly 
  ( ) ( )M lFϕ ϕ= ,    (3,2) 

kterým je nutno působit  na 
bérec, aby se otáčel dle zadané 
funkce (3,1). Tento průběh 
momentu síly (3,2), kterým 

koleno reaguje na funkcí (3,1) zadané vynucené otáčení bérce, je 
měrným výstupem bioreometru. Grafické znázornění průběhu momentu 
síly jsme nazvali bioreogam. Rozbor bioreogramů různě zatěžovaných 
kolen byl hlavním obsahem této práce. 

Zadaná funkce  ( )tϕ ϕ=   vyvolávající pohyb mě la tvar  

  ( ) 

2

0 sin tϕ ϕ ω= + Φ
.
 (3,3) 

Bioreogram vyplývá z měření jednoho cyklu (viz kap. 3.3). Přesto 
však každá hodnota úhlu  ϕ  se v měřeném oboru hodnot 0 0,ϕ ϕ + Φ  

objeví dvakrát, jednou př i  ohýbání (flexi) kolena, podruhé př i  jeho 
natahování (extenzi). Bioreogram má tak tvar uzavřené kř ivky, jak je 
patrno z obr. 10. K bioreogramu tot iž nepatří  
jeho střední příčka. Její vyznačení souvisí se 
zpracováním bioreogramu. 

O kolenu jsme předpokládali,  že jeho 
viskoelastické vlastnosti jsou vyjádřeny 
modelem kelvinovského typu [viz např. 
(Havránek, 2007)],  ve kterém jsou však 
velič iny př izpůsobeny tomu, že jsme hledali 
vztah mezi úhlem ohybu kolena  ϕ  a 
momentem sí ly  M2. Proto má elastický č len 
označený  M1  význam momentu síly, kterým 
se koleno brání otáčení, když viskózní odpor 
lze zanedbat a viskózní č len  ηM  má význam 

                                                 
1 Tato kap ito la vznik la zejména ve spo luprác i  s doc. Havránkem a pro f.  Otáhalem 
jako podklad pro námi př ipravovanou publ ikac i .  
2 Někdy,  např .  (Sobotka,  1981),  se ke kelv inovskému modelu př idává i  p last ický St-
V č len [viz (Havránek,  2007)]  pro vyst ižení tzv.  „suchého tření“ .  To ve zvo leném 
modelu popisu funkce kolena úmyslně  vypouštíme. Veškeré dis ipat ivní prvky modelu 
zahrnujeme pod viskózní č len.  Model je pak č istě  viskoelast ický a vyhneme se tak 
obtížnému poč í tání  s  p last ickými  nespoj i tými  prvky.  Př i tom jsme přesvědčeni,  že 
ztrá ta obecnost i  modelu není podstatná.  

Obrázek 8  Schemat ické znázornění  měřeného 
pohybu ko lena

 

Obrázek 9  Viskoelast i cký  
model  ko lena 
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momentu síly potřebného k otáčení kolena jednotkovou úhlovou 
rychlostí. Aby bylo zdůrazněno, že př i  různých ohnutí kolena obecně 
mají elastický a viskózní č len různé hodnoty, je na obr. 9 u jej ich 
symbolů závislost naznačena uvedením úhlu  ϕ  v závorce. Znamená to,  
že elastický č len  M1  i  viskózní č len  ηM   jsme pokládali za funkce úhlu 
ϕ. 

Elastický č len  M 1  jsme nazvali elastická složka ohybového odporu 
a pro viskózní č len  ηηηηM   jsme užil i  název ohybová viskozita.1  
Koleno tedy pokládáme za jeden celek, jehož viskoelastické chování je 
modelem z obr. 9 plně  popsáno. Mezi momentem síly  M(ϕ), měřeným 
bioreometrem, a funkcí  ( )tϕ ϕ=   určující časový průběh natočení jeho 

pohyblivého ramene pak platí vztah: 

  ( ) ( ) ( )1

d

dMM M
t

ϕϕ ϕ η ϕ= + . (3,4) 

Tato rovnice (3,4) je tedy rovnicí určující  tvar bioreogramu. 
Zavedli jsme ještě vel ič inu  

  ( ) ( )d

d

M
D

ϕ
ϕ

ϕ
= , (3,5) 

která vyjadřuje, jak se mění ohybová tuhost s růstem úhlu ϕ. Z 
bioreogramu lze tuto funkci stanovit jako směrnici kř ivek  ( )M M ϕ=  a to 

jak př i  f lexi tak př i  extenzi.  
Č len 

  ( ) ( )2

d

dMM
t

ϕϕ η ϕ= , (3,6) 

kterému říkáme viskózní složka ohybového odporu, se př i  růstu úhlu  ϕ   
př i čte k prvnímu č lenu ( )1M ϕ  nazývanému elastická složka ohybového 

odporu. Př i  klesání úhlu  ϕ  se 
viskózní složka od elastické 
odečte. Vznikne tak uzavřená 
kř ivka bioreogramu viz obr. 10. 
Růstu úhlu  ϕ  odpovídá ohyb 
(flexe) kolena, a tedy viskózní 
č len se př i č te k elastickému a 
vznikne vrchní kř ivka 
bioreogramu ( )M ϕ+ . Klesání 

úhlu  ϕ  odpovídá narovnávání 
(extenze) kolena, viskózní č len 
se odečte od elastického a 
vznikne spodní kř ivka 
bioreogramu ( )M ϕ− . Pro funkci 

( )tϕ ϕ=  (3,3), která byla př i  

měření užívána, je pro daný úhel  ϕ  rychlost růstu i klesání úhlu stejná  
( ( )d dt vϕ ϕ= ). Proto střední příčka bioreogramu, která odpovídá 

                                                 
1 Př ídavné jméno ohybový je uži to místo ve fyz ice obvyklejš ího torzní,  aby se 
zabráni lo záměně  s po jmem torze, který je př i  b iomedicínském popisu kolena 
spojován s pohybem ko lem podélné osy holenní a stehenní kost i .  

Obrázek 10 Znázornění  závis lost í  z ískávaných 
z bioreogramů  



14 
 

průběhu elastické ohybové tuhosti  ( )1M ϕ , přesně pů l í  svislou vzdálenost 

mezi vrchní a spodní kř ivkou bioreogramu, 

  .1 (3,7) 

Závislosti  ( )D ϕ   byly jakožto derivace funkce  ( )M ϕ   [viz rov. (3,6)]  

získávány jako směrnice tečen bioreogramů znázorněných na obr. 10. 
Hodnoty funkcí  ( )2M ϕ   byly získávány z rozdílu hodnot f lexní kř ivky  

( )M ϕ+   bioreogramu a extenzní kř ivky ( )M ϕ−   bioreogramu, tedy z 

velikosti svislé úsečky znázorněné na obr. 10. Jako míra byla vzata 
polovina této úsečky. 

Finálně  jsme se rozhodli aproximovat bioreogram vhodně  voleným 
polynomem třetího stupně, takže jsme získal i pro každý bioreogram jen 
tř i  konstanty. Dvě z nich  A  a  D0  popisují jeho elastickou tuhost a třetí 
je jeho viskozita  ηM (ϕ), kterou jsme se v užité aproximaci rozhodl i 
pokládat za konstantní. Tyto tř i  konstanty nám umožnily orientovat se 
v poměrně rozsáhlém souboru naměřených hodnot, vyvodit přehledné 
závěry a stanovit  jej ich věrohodnost.  

K hodnocení stavu kolena ještě patř í  vizuální zhodnocení, zda 
naměřený bioreogram alespoň  v hrubých rysech odpovídá kř ivce z obr. 
13. Výrazné odchylky od těchto kř ivek se vyskytují u poraněných kolen 
[viz (Prokešová, 2006)]. Vznikají asymetrie a „boule“, které hrubě 
neodpovídají předpokládanému tvaru bioreogramu Velké změny jsou jak 
v elastické složce ohybového odporu, tak v jeho viskózní složce a také se 
výrazně l iší ohybový odpor př i  f lexi a extenzi, takže podmínka (3,7) 
ztrácí smysl.  

Znázorněný naměřený bioreogram na obr. 10 má levý spodní hrot v  
poloze  y=0, ale to je náhoda. Většina naměřených bioreogramů začíná 
př i  mírně  záporných hodnotách ohybového odporu  M .  

Bioreogram je tedy grafické znázornění ohybového odporu kolena, t j .  
funkce (3,4), kterou lze zapsat i  ve tvaru  

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

1 2 p p

d
d

dMM M M D
t

ϕ

ϕ

ϕϕ ϕ ϕ ϕ ϕ η ϕ= + = +∫ . (3,8) 

Symbolem  ϕp  je v integrálu na pravé straně rovnice vyznačena průběžná 
hodnota úhlu  ϕ, t j .  hodnota úhlu, přes který se integrál vyhodnocuje od 
počátečního úhlu  ϕ0  až po proměnnou horní mez  ϕ , která je 
argumentem vypočí távané odporové tuhosti  M(ϕ).2 Zvolená aproximace 
polynomem třetího řádu vychází z předpokladu, že ohybová tuhost je 
dána symetrickou rovnicí paraboly, která ve svém vrcholu má hodnotu  
D0, tedy rovnicí  

  ( ) ( )( )2

0 02D A Dϕ ϕ ϕ= − + Φ + . (3,9) 

Dalším předpokladem našeho vyhodnocování je předpoklad o konstantní 
hodnotě ohybové viskozity 
  ( ) konst.Mη ϕ =  (3,10) 

 
Pro flexní kř ivku bioreogramu  M +   tak platí rovnice 

                                                 
1 Tyto závě ry p la tí  za právě  vyřčených předpokladů  a nemusí být sp lněny v reá lných 
bioreogramech,  proto dále př i  zpracování naměřených bioreogramů  analyzujeme 
vrchní a  spodní kř ivky zvlášť .  
2 Integrá l  tohoto typu je funkcí své vrchní meze.  
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  ( ) ( ) ( )1 2M M Mϕ ϕ ϕ+ = +  (3,11) 

a pro extenzní složku  

  ( ) ( ) ( )1 2M M Mϕ ϕ ϕ− = − . (3,12) 

K ř ivky  ( ) ( ) a  M Mϕ ϕ+ −   jsou také vyznačeny v obr. 10. Protože v 

krajních polohách  0ϕ ϕ=  a 0ϕ ϕ= + Φ   je rychlost pohybu nulová, je v 

nich také nulová viskózní složka ohybového odporu, tedy  M M+ −=   a 
bioreogram se uzavírá.

 
 

Uvedené rovnice mají šest shora zmíněných nastavitelných konstant  
Φ ,  ω,  ϕ0,  A,  ηM   a  D0. První dvě  z nich  Φ   a  ω  jsou voleny 
operátorem pokusu, jsou zapsány v protokolu měření a můžeme je př i  
vyhodnocování pokusu brát jako pevně dané konstanty. Třetí,  t j .   ϕ0, je 
určena nastavením ramene bioreometru na počátku měření. V této studii 
bylo  ϕ0  uvažováno jako nulové. Poslední tř i  konstanty  A,  ηM   a  D0 
bylo zapotřebí urč i t  z výsledků experimentů. Konstantu D0 jsme 
získávali  z kř ivek ohybové tuhosti. Jedna z těchto kř ivek je zobrazena na 
obr. 11.  

D0 je minimální hodnota ohybové tuhost i, kterou př i  předpokládaném 
průběhu funkce nabývá v pů lce proměřovaného intervalu, tedy př i  
hodnotě  0 2ϕ + Φ   a př i  z jednodušeně zvoleném  0 0ϕ =   př i  hodnotě 2Φ . 

Hodnotu  D0  jsme tedy určovali z naměřených kř ivek „Úhlové závislosti  
ohybové tuhosti“ jako hodnotu tuhosti  odpovídající pů lce měřeného 
intervalu úhlů.   

Konstantu  ηM , která v našem př ib lížení vystihuje ohybovou viskozitu 
kolena, jsme urč i l i  ze šířky bioreogramu (viz obr. 10 a 12). Odečtením 
rovnice (3,12) od rovnice (3,11) pro tuto šířku měřenou př i  úhlu  ϕ   
dostáváme 

  ( ) ( ) ( )22M M Mϕ ϕ ϕ+ −− = . (3,13) 

Takto stanovenou šířkou se rozumí délka svislé příčky bioreogramu 
stanovená př i  úhlu  ϕ  (viz obr. 10).  

Na obr. 13 je spoj itou kř ivkou vyznačena přímo měřením šířky 
bioreogramu získaná funkce  M2(ϕ).  Přerušovanou čarou je vyznačena 

Obrázek 12 Úhlová závis lost  v iskózní  
s ložky ohybového odporu 

Obrázek 11 Úhlová závis lost  ohybové 
tuhost i  

•  spo j i tá  čára  odpovídá  s ku tečně  
na měřený m hodno tá m 

•  přerušovaná  čára  odpovídá  
aprox i mova né kř i vce 



16 
 

kř ivka, kterou jsme naměřenou závislost aproximoval i př i  použitém 
zjednodušení, kdy jsme předpokládali, že ohybová viskozita  ηM   je 
konstantou nezávislou na úhlu  ϕ. Úhly    a  ϕmax a j im odpovídající 
hodnoty  ∆MΦ / 2  a  ∆Mmax  jsou rovněž v obr. 13 znázorněny.  

Zbývá vysvět l i t  stanovení poslední konstanty  A, která ve zvolené 
aproximaci vystihuje tuhost kolena. Tu jsme urč i l i  z  míry růstu 
bioreogramu. Konkrétně jsme odečetl i  z  naměřeného bioreogramu rozdíl  
ohybového odporu př i  maximální f lexi a př i  výchozím stavu ohýbání, 
tedy hodnotu  
  ( ) ( ) ( ) ( )0 0 1 0 1 0 rozdM M M M Mϕ ϕ+ Φ − Φ = + Φ − Φ = . (3,14) 

V poslední rovnici jsme zvýraznil i ,  že v krajních bodech bioreogramu je 
viskózní složka ohybového odporu  M2  nulová, a tedy  M=M1 . A také 
jsme zavedli označení  M rozd.  
Z poslední rovnice pro hledanou konstantu  A  plyne vyjádření 

  
( )rozd 0

3

12 M D
A

− Φ
=

Φ
, (3,15) 

které vzhledem k tomu, že  D0  je j iž 
také z výsledků měření odečtené, je 
vyjádřením konečným.  

Na obr. 13 je vykreslen právě  
uvedeným postupem získaný 
bioreogram aproximující měřený 
bioreogram znázorněný na obr. 10. 
Změřený bioreogram je do obr. 13 
zakreslen plnými čarami. Aproximující  
bioreogram je zakreslen čárkovaně. 
Domníváme se, že shoda 
aproximujícího bioreogramu s 
naměřeným je dobrá vzhledem k tomu, 
že aproximační bioreogram má jen tř i  
nastavitelné parametry. 

3.3.2  Ztrátová energie  EZ  
Další velič inou, kterou jsme charakterizovali stav kolena je ztrátová 

energie  Ez. Tato hodnota reprezentuje ztrátu energie v koleni př i  jeho 
měření bioreometrem. Přesně je vel ič ina  Ez  zavedena jako polovina 
energie ztracené (disipované) př i  jednom cyklu provedeném 
bioreometrem. Její grafické znázornění tedy odpovídá polovině plochy 
bioreogramu. Tuto velič inu jsme vypočí távali z podrobně jší číselné 
aproximace bioreogramů, která byla založena na jeho proložení 
polynomem 8. řádu.  

Ztrátová energie  Ez  a ohybová viskozita  ηM (ϕ)  jsou korelované 
velič iny. Obě vyjadřují ztráty v kolenovém systému. Jejich vazbu jsme 
získali , pokud jsme vycházeli z  rovnice  

  ( ) ( ) ( )
2

1

1 2, dW M
ϕ

ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ= ∫ , (3,16) 

udávající práci , kterou je třeba vykonat na ohnutí kolena z úhlu  ϕ1  na 
úhel  ϕ2. Tato práce se skládá z vratné a ztrátové části.  
 
 
 

Obrázek 13 Srovnání  bioreogramu 
vygenerovaného z př ímého měření  a 
bioreogramu získaného aprox imací 
polynomem třet ího řádu 



17 
 

4 Výsledky 
Z provedeného rozboru výsledků měření vyplynulo, že pro zhodnocení  

velkého souboru testovaných jedinců je výhodné použít výše popisované 
parametry měření, a to: konstantu parabolické závislosti ohybové tuhosti  
A, konstantu ohybové viskozity  ηM   a ztrátovou energii   EZ.  Konstanta 
parabolické závislosti ohybové tuhosti  A  charakterizující reálnou část 
ohybové tuhosti nezávisí na rychlosti ohýbaní kolena. Konstanta 
ohybové viskozity  ηM  charakterizující v iskózní tuhost naopak závisí na 
rychlosti ohýbání kolena. Ztrátová energie  EZ  vyjadřuje množství 
disipované energie během poloviny jednoho cyklu měření. EZ  je hodnota 
z celé kř ivky, na rozdíl od  ηM, která nepostihuje konce kř ivky a 
vypovídá tak zejména o středních částech kř ivky.  

4.1 Vliv stárnutí na sledované charakteristiky kolena 
Z uvedených výsledků vyplývá, že ohybová viskozita  ηM  a  ztrátová 

energie  EZ  u vybrané skupiny probandů stoupaly s věkem. Korelace 
věku a ohybové tuhost i je nejasná. Z tohoto experimentu neplyne 
jednoznačná závislost pro určení míry podmíněnosti  konstanty 
parabolické závislost i ohybové tuhosti A věkem.  

 
4.2 Vliv mechanického zatížení kolenního kloubu 

(dřepování) na sledované charakteristiky kolena 
Z výsledků této skupiny vyplývá, že po provedení sta dřepů došlo 

k významnému zvýšení hodnot ohybové viskozity  ηM  a hodnot ztrátové 
energie  EZ. Byl zj ištěn zřetelný pří růstek u parametrů  ηM  a  EZ, který je 
prokazatelně mimo pozorovací chybu: 
 ∆η ̄M = 0,48 ±0,10  ∆ĒZ  = 0,198 ±0,043. 

Hodnoty konstanty  A  se u sledovaných probandů  velmi výrazně  
odlišovaly. Z toho důvodu byl  také př írůstek této konstanty shledán 
hluboce pod hodnotou rozptylu: 

  ∆Ā = -0,33 ±0,88. 

Graf  1  Záv is lost  ηM  na věku  Graf  2  Záv is lost  EZ  na věku  
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Pro zvolenou konstantu  A  tedy nelze uč init  hromadný závěr v rámci 
této skupiny. Kolísání hodnot konstanty  A  se zdá být výhodně jší  
posuzovat u každého jedince zvlášť . U konkrétní osoby se hodnoty 
sledovaných charakterist ik kolena měni ly nesouměrně v rámci jej ího 
pravého a levého kolenního kloubu. 

 

 
 
4.3 Vliv strukturální zm ěny chrupavek kolenního kloubu na 

vybrané charakteristiky kolena 
Z výsledné analýzy naměřených dat této skupiny vyplývá, že u jedinců  

s porušenou strukturou chrupavek kolenního kloubu (vymezení léze viz 
kap. 3.1) docházelo k signifikantnímu zvyšování hodnot konstanty 
ohybové viskozity  ηM  a také hodnot disipativní energie  EZ. Korelace 
strukturální změny chrupavky kolena a konstanty  A  pro tuto skupinu je 
nejasná. Objasnění této možné závislosti vyžaduje proměření mnohem 
většího vzorku populace.  

 

Graf  4  Př í r ůstek konstanty   ∆ηM  po 
provedení  100 dřepů  

Graf  5  Př í r ůs tek konstanty   ∆EZ   po 
provedení  100 dřepů  

Graf 3 Př í r ůstek konstanty  ∆A   po provedení 100 dřepů  
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4.4 Vliv bolesti kolenního kloubu na sledované 

charakteristiky kolena 
Z výsledků měření vyplývá, že pro skupinu Sk4 a Sk5 nelze uč ini t  

obecně platný závěr.  Zajímavým se zdá sledovat vzájemný poměr mezi 
konstantami  A  a  ηM. 

4.5 Srovnání sledovaných charakteristik kolena mezi 
pravostrannými a levostrannými kolenními klouby 

Pro skupiny Sk6 a Sk7 nelze uč init  hromadný závěr.  Odlišnost hodnot 
sledovaných konstant pro pravé a levé kolenní klouby je však zřetelná.  

4.6 Vliv poran ění LCA na sledované charakteristiky kolena 
Vzhledem k málo početnému a zároveň velmi nesourodému seskupení 

probandů ve skupině  Sk8 nelze uč init  hromadný závěr vztahující se na 
tuto skupinu. I zde se zdá být jako užitečné sledování vzájemného 
poměru mezi konstantami  A  a  ηM. Objasnění této možné souvislosti  
vyžaduje však proměření mnohem většího vzorku populace. 
 
5 Diskuse k  výsledkům měření 

Vliv stárnutí na sledované charakterist iky kolena 
V průběhu stárnutí  dochází např. ke snižování reparačních a 
revital izačních schopností organismu, k vyčerpání adaptační kapacity 
živých tkání, ke změnám aktivity enzymů, k imunologickým i 
hormonálním změnám, k poruchám řízení motoriky a v neposlední řadě i  
k involuci všech biologických struktur.  Důsledkem tohoto dění je také 
změna viskoelastických vlastností extra- a intraartikulárních komponent 
kolenního kloubu. Př i  jej ich mechanickém namáhání dochází mnohem 
výrazně j i  k energetickým ztrátám, než u mladých jedinců. Výsledky této 
experimentální studie jsou toho dokladem. Stárnutí je spojováno také 
s úbytkem svalové hmoty (sarcopenie),  což by mohlo mít za následek 
snížení ohybové tuhosti . Hodnocení konstanty parabolické závislosti 
ohybové viskozity  A  v tomto kontextu pojatém by vyžadovalo 
v budoucnu proměření většího vzorku populace v rámci různých 
věkových skupin. 

Graf  6  Vl i v s t rukturá lní  zm ěny  
chrupavky ko lena na konstantu  ηM

(vy mezení  léze v iz kap.3 .1)  

Graf  7  Vl iv s t rukturální  zm ěny  
chrupavky ko lena na konstantu  EZ  

(vymezení léze v iz kap.3.1) 
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Vliv mechanického zatížení kolenního kloubu (dřepování) na 
sledované charakterist iky kolena 
Výsledné hodnoty jednotl ivých charakterist ik kolena se pro pravý a levý 
kolenní kloub poměrně dosti odlišovaly. Domnívám se, že tento stranový 
nepoměr mohl být důsledkem mnoha různých faktorů,  např.:  a) větší  
zastoupení svalové hmoty na dominantní dolní končetině,  b) reflexní 
inhibice svalové komponenty na straně poškození vazů,  chrupavek, 
menisků nebo pouzdra kolenního kloubu (t.  č .  kl inicky 
nemanifestovaného) a c) zvýšená disipace energie na straně případné 
poruchy kolena. Pozátěžové hodnoty konstanty parabolické závislosti  
ohybové viskozity  A  dle mého názoru vysokou měrou závisely na 
svalové komponentě (AJS). 

Vliv bolesti  kolenního kloubu na sledované charakterist iky kolena 
Bolest kolena bývá vyprovokována na základě ir i tace volných nervových 
zakončení umístěných v příslušných strukturách kolenního kloubu. 
K dráždění nociceptorů dochází buď  abnormálním mechanickým 
deformováním extra- a intraartikulárních komponent kolena, nebo 
chemickým agens. V počátečním stádiu vyvolání bolesti dochází 
reflexními cestami ke zvýšení vnitřní tuhosti periart ikulárních svalů,  a 
tak potažmo i ke zvýšení tuhosti kloubu jako celku. Pokud ovšem 
bolestivý stav přetrvává delší dobu, nastane naopak ref lexní inhibice 
aktivity predilekčních svalů, a tím i snížení tuhosti k loubu. Podle mého 
názoru se kolísání úrovně vnitřní tuhosti  svalu může nejvíce projevit na 
konstantě  parabolické závislost i ohybové viskozity A. Pří tomnost 
eventuálního výpotku kolena č i  sekundárního lymfedému zřejmě ovl ivní 
všechny tř i  sledované charakterist iky. Dle mého názoru se však v tomto 
případě  bude nejvíce zvyšovat hodnota ohybové viskozity  ηM   a ztrátové 
energie  EZ. Celková tuhost kloubu bývá v případě bolesti kolena také 
ovlivněna charakterist icky změněnými viskoelast ickými vlastnostmi 
kůže, podkoží a fascií , které souvisejí s kolenním kloubem. 
Viskoelastické vlastnosti těchto tkání se zřejmě odráží v hodnotách 
všech tří  s ledovaných parametrů. Z výsledků tohoto rozboru tedy 
vyplývá, že je velmi obtížné př i řadit jednot l ivým komponentám 
kolenního kloubu přesný podíl na příspěvku hodnot u vybraných 
charakterist ik kolena v případě  bolesti kolenního kloubu. Zdá se však, že 
poměr    blížící se, případně převyšující hodnotu 1, znamená 
poškození kolena s kl inickou manifestací bolesti.  

Srovnání sledovaných charakterist ik kolena mezi pravostrannými a 
levostrannými kolenními klouby 
Domnívám se, že důvodů pro získání odlišných hodnot z pravých a 
levých kolenních kloubů je celá řada. Na tomto místě jsem zmínila 
z mého pohledu jenom ten základní,  a to odlišnou funkční kloubní  
stabil i tu (FJS) pravých a levých kolenních kloubů .  

Jel ikož jsem doposud v l i teratuře nenalezla žádné měř ící  zařízení,  
které umí komplexně  měř i t  viskoelast ické vlastnosti kolenního kloubu in 
vivo, považuji konstrukci našeho měř ícího zařízení a vypracování 
metodiky měření za přínos pro tuto oblast badatelské č innost i . 
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6 Závěr  
1.  Podař i lo se reologicky interpretovat pasivní odpory  kolenního 

kloubu vznikaj ící př i  jednoduchém vynuceném pohybu kolena 
v rovině  sagitální do flexe a extenze.  

2.  Zkonstruovali jsme nové měř ící zařízení nazvané bioreometr,  
jehož měrným výstupem je hysterezní průběh momentu síly,  
kterým koleno reaguje na zadané vynucené otáčení bérce. 
Grafické znázornění průběhu momentu síly jsme nazvali 
bioreogam. 

3.  Pro rozlišení vl ivu zátěžové historie na reologické vlastnosti  
kolenního kloubu jsem proměř i la několik skupin probandů (viz 
kap. 3.1). Z těchto měření jsem získala následující hlavní 
výsledky:  
3a) Ohybová viskozita  ηM  a  ztrátová energie  EZ  u vybrané 
skupiny probandů Sk1 stoupaly s věkem. V rámci této skupiny 
nelze uč in it  obecný závěr pro závislost hodnot konstanty 
parabolické závislost i ohybové tuhosti   A  na věku. 
3b) Po provedení sta dřepů došlo v rámci celé skupiny Sk2 
k významnému zvýšení hodnot ohybové viskozity  ηM  a hodnot  
ztrátové energie  EZ, zatímco hodnoty konstanty parabolické 
závislosti ohybové tuhost i  A  se u sledovaných probandů velmi 
výrazně interindividuálně  odlišovaly.  
3c) U jedinců s lékařem diagnostikovanou osteoartrózou kolena 
docházelo k signif ikantnímu zvyšování hodnot konstanty ohybové 
viskozity  ηM  a také hodnot disipativní energie  EZ. Souvztažnost 
mezi strukturální změnou chrupavky kolena a konstanty  A  pro 
tuto skupinu Sk3 zůstává prozatím nejasná.  
Z hlavních výsledků  měření lze uzavří t ,  že se zdař i lo prokázat 
specifickou odezvu kolenního kloubu na různou histori i  
zatěžování. Tato odezva se projevuje v charakterist ické změně  
reologických vlastností daného kolena. 

4.  Došlo tak k naplnění cí le i  dílčích úkolů  práce a podař i lo se najít  
argumenty pro podporu platnosti mnou stanovených hypotéz H1 a 
H2. 

Doporučení pro další  badatelskou č innost v uvedené problematice 
Jsem toho názoru, že reologický popis hysterezního průběhu odezvy 

pasivních odporů kolena, př i  současném zátěžovém režimu, cit l ivě odráží 
sumární reologickou odpověď  všech tkáňových součástí  kolenního 
kloubu. Pro stanovení přesně jšího podílu jednotl ivých kolenních 
komponent na celkovém pasivním odporu kolena by bylo dobré 
vypracovat podrobnou kinematickou analýzu zaměřenou na zajišťování 
pasivní (PJS) a aktivní (AJS) stabil i ty kolenního kloubu. Na základě této 
analýzy odpovídajícím režimem zatěžování potom proměř i t  konkrétní 
úseky flexe nebo extenze kolenní.  Hlavní podmínkou pro zj ištění podílu 
pasivních stabil izátorů kolena na celkovém pasivním odporu kolenního 
kloubu by potom bylo vyřazení aktivních stabil izátorů kolenního kloubu.  

Závěrem bych konstatovala, že by bylo velmi záslužné rozví jet další  
možnosti  bioreodiagnostiky. Myslím si , že reologická diagnostika by se 
mohla stát neinvazivní a ekonomicky výhodnou vyšetřovací metodou 
zaměřenou na detekci poruch kolenního kloubu. Výhodu bioreometrie 
spatřuji i  v tom, že jejím prostřednictvím lze monitorovat průběh 
léčebného procesu v případě  poškození kolena. 
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