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Abstrakt 
Biomechanické parametry a geometrie přemosťujících žíly mozku byly studovány jak 
empiricky tak i teoreticky. Ke studiu histologicko-anatomickému byl použit světelný 
mikroskop Nikon s digitálním skenerem obrázků a ke zjištění biomechanických vlastností 
byl využit  systém MTS 585.2 Mini Bionix. Geometrické studie přemosťujících byla 
zjištěna pomocí magnetické rezonance Siemens Magnetom Symphony 1,5T a 
stereomikroskopu Nikon SMZ 1500 s digitálním fotoaparátem Nikon Coolpix E995 se 
softwarem Lucia Net. Vedle stanovení Youngova modulu a specifického prodloužení byly 
zjištěny i mezní hodnoty destrukčních sil a meze průtažnosti. Ze zjištěné geometrie 
mozkového venozního systému byla vypočtena jeho rezervní kapacita a provedeno 
porovnání dle  pohlaví. 
Provedená analýza biomechanických vlastností přemosťujících žil vede k následujícím 
závěrům: 

• Existence dvojího typu žilního systému mozku – žíly s tenkými stěnami mají až o řád 
menší elastický modul než žily se silnými stěnami  

• Vysoká náchylnost žil s tenkými stěnami ke kolapsu 
• Existence trvalých vibrací žilních stěn i za fyziologických podmínek  
Biomechanické parametry přemosťujících žil: Youngův modul E = 0,41139 .106 Pa, 

mez pevnosti  23,4282 .106Pa, specifické prodloužení Δl /l0 = 0,2556. 10-3 . Splavy mají 
vysokou tuhost a malou pružnost materiálu.  
Za předpokladu, že materiál přemosťujících žil lze popsat neo-Hookovým materiálovým 
modelem, byly odvozeny podmínky kolapsu. Ke kolapsu dochází již při relativním 
zkrácení žíly o 5%  i při normálních proudových poměrech v žíle – tzv. 
angiosynizesis. Numerická simulace ukázala existenci pulsací žilní stěny. Tyto pulsace 
jsou in vivo pozorovány.  
Při studiu výtokové  části přemosťujících žil byly  klasifikovány 4 různé typy výtoků 
z nichž 2 typy jsou již v literatuře popsány.  
Doplněním již existujícího hemodynamického modelu lidského mozku o proudění ve 
venózních strukturách, bude možno vytvořit prakticky využitelný simulační systém jeho 
základní látkové výměny a možnosti kolapsu přemosťujících cév. 
 
Klíčová slova: přemosťující mozkové žíly, angiosynizesis, biomechanické parametry, 
specifické setrvalé vibrace žilních stěn, mezní  destrukční síla. 
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Abstract 
 
Biomechanical material properties of the bridging brain veins are investigated 
experimentally (A Nikon  light microscope was used for the histo-anatomical study and 
viskoelastic properties was measured on a MTS 858.2 Mini Bionix system ) and 
theoretically. The main goal of the developed theory was to formulate the biomechanical 
conditions (geometrical dimensions, viscoelastic properties of veins and blood fluid flow 
conditions) at which unstable behavior or even vein collapse can occur. 
The study of the geometry and topology of bridging veins was carried out by a magnetic 
resonance (Siemens Magnetom Symphony1,5 T) and a stereomicroscope (Nikon SMZ 
1500) complemented with a digital camera (Nikon Coolpix E995) and Lucia Net software.  
From the biomechanical point of view, experimental findings can be summarized as 
follows: 

• the existence of two types of  venous brain systems; thin and thick wall veins with a 
one order difference in elastic modulus magnitude  

• high sensitivity of the thin wall veins on the blood flow rate and extension or 
contraction on their structural stability  

• the existence of  continuing small  wall vibration under physiological conditions   
Under small deformations conditions, the shear modulus  was shown experimentally to be 
in the range  (2÷4)·104 Pa with a Young modulus E= (0.6÷1.2)·105 Pa. Due to the high 
hyperelasticity of the vein tissue, the ultimate stress reached a value 2·107 Pa and a specific 
elongation of Δl /l0 = 0,2556·10-3.  
Provided that the Neo-Hook’s material model was applied, the analytical formula for the 
collapse conditions was found. It was proved that for a brain vein contraction about 5%, 
vein collapse can occur even under normal physiological condition into vessels – 
angiosynizesis.  
 The numerical simulation of fluid structure interaction in the brain bridging veins the 
persistent wall vibration was discovered. These vibrations are observed in vivo too 
The four kinds of outflow modifications of the bridging brain veins were discovered; two 
of them only are mentioned in the literature. 
The simultaneous clinics observation (histological findings), in vitro experiments and 
numerical modeling gives sufficient data to simulate brain metabolism and to predict 
biomechanical conditions of the angiosynizesis. 
 
 Key worlds: bridging vein, angiosynizesis, biomechanical parameters, persistent vein 
wall vibrations, ultimate stress  



MUDr. Jan Hemza Biomechanická problematika tenkostěnných žil mozku 10

 

 

 

 

 

 

Cíl práce 
Studium biomechanických vlastností a geometrie přemosťujících žil mozku. Soustředit se 
na:  

• oba typy žilního systému mozku, tj. jak na žíly s tenkými stěnami tak i na žíly se 

silnými stěnami 

• experimentální stanovení jejich biomechanických parametrů, tj. elastických 

modulů, pevnosti, fyziologického a extrémního protažení, apod. 

• navrhnout vhodný materiálový model tenkostěnných přemosťujících žil a vymezit 

možné podmínky jejich kolapsu- angiosynizesis.  
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• 1 Úvod 

Historie studia srdce a cévní soustavy je velmi dlouhá. Krom studií v době starého Řecka 
a Říma, s velkým přerušením v době po zániku Západořímské říše až do renesance, první 
významnou moderní osobností v jejím studiu byl Vesalius se svým dílem Fabrica: základní 
popis tělních cév v r. 1543. Pak 1616 – 1628 Harvey popsal velký a malý oběh a Malpighi 
kapiláry. 1920 je oceněna práce Krogha Nobelovou cenou za anatomii a fyziologii kapilár. 
Zweifach popisuje roku 1940 mikrocirkulaci a v roce 1967 Rhodin ultrastrukturu 
mikrocirkulace, další Nobelovu cenu získává v roce 1980 Palade za studium endotelu 
a pericytů, které jsou snad kmenové buňky.  
 
Základní oddíly kardiovaskulární soustavy jsou: 

• tepny (artérie) – elastického a svalového typu 
• tepénky (arterioly) – význam pro distribuci krve a regulaci periferního TK 
• vlásečnice (kapiláry) a sinusoidy 
• žilky (venuly) a žíly (vény) 
• mikrocirkulační řečiště 

 
Celková délka cévní soustavy je cca 40.000 km, cca 200 m2 je plocha endotelu, na který 
mají vliv endoteliální vasoaktivní faktory. 
 
Důležité je i procento distribuce prokrvení za jednotku času: 

• srdce (věnčité tepny) → 5% 
• mozek → 15% 
• svaly → 15% 
• vnitřní orgány → 35% 
• ledviny → 20% 
• kůže, skelet, zbytek těla → 10% 

 
Průtok mozkem je 15%, ale váha mozku je 1,3-1,5 kg u průměrného 70 kg člověka, tj. 
pouze 1,8-2,1%, objem činí 1350 – 1700.10-6 m3 a objem člověka 170 cm, 70 kg je 
65,9 · 10-3 m3 , tj. 2,04-2,6%. 
 
Cévní systém mozku má významně autonomní pozici s celém kardiovaskulárním systému. 
 
Již vtoková – arteriální část – má svá významná specifika. V přední části je vtok umístěn 
do dlouhého kostního kanálu, což je pro tepenný systém naprosto netypické, a v zadní části 
se naopak dvě tepny spojují v jednu, což je rovněž anatomicky jev zcela ojedinělý. A tato 
výjimečná situace vytváří vstupní část do cévního systému mozku. Ve výtokové jsou 
rovněž některé specifika – jednak tenkostěnné systémy prochází různým prostředím 
z hlediska biomechanických vlastností a jednak jsou dvojího typu: kolabovatelné 
a nekolabovatelné, které se spolu spojují. 
 
Zcela výjimečnou části cévního systému, anatomickou i fyziologickou, je kavernózní 
splav, který se označuje v literatuře jako „anatomická šperkovnice“, ale i zároveň jako 
„šperkovnice fyziologická“. Má několik specifických vlastností: jednak tvoří modulátor 
arteriálního toku – tok se mění do dvou vrstev – zevní proudnice běží po spirále typu α-
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helixu a vnitřní sloupec proudnic tvoří zúžený sloupec se zrychlením, jako u proudění 
v tornádu; jednak slouží jako pulsní aditivní žilní pumpa, kdy nasává krev z oblasti 
viscerokrania a vypuzuje krev přes petrózní splavy do jugulární žíly; jednak slouží jako 
termoregulátor, či chladič, kdy ochlazenou žilní krví dochází k ochlazení krve arteriální 
vstupující do neurokrania, čímž se vytváří predispozice pro úpravu termodynamických 
pochodů mozku. Intrakraniální teplota je oproti teplotě tělesného jádra vyšší za normální 
teploty cca o 1,5°C. Při rostoucí teplotě tělesného jádra dochází k diferenci až o 3°C. Celý 
systém kavernózního splavu pak slouží v principu jako vzduchové chlazení, na kterém se 
podílí paranasální dutiny viscerokrania [Hemza J., 1995],[Jung A., 2002], [Zagzoule M., 
Marc-Vergnes J.P., 1986]. 
 
Krom toho se podílí cévní systém v kombinaci s dalšími složkami na „pohybu mozku“ – 
tedy pulsačních interferenčních pohybech, a to jak povrchu, tak i celého objemu [Jung A., 
2002], [Hemza J., 2003]. Jedná se v podstatě o formu prostorové koherence vlnění. 
 
Konkrétní studium biomechanických kvalit žil mozku člověka dosud nebylo provedeno. 
Všechny studie, které modelují funkci cévního systému mozku, ve svých modelech 
aplikují pouze teorii tenkostěnných trubic, ale nikoli konkrétní biomechanické vlastnosti 
žil mozku. Pokud užívají biomechanické vlastnosti, pak se jedná o studie, které se zabývají 
vlastnostmi žil těla (dolní duté žíly, žíly dolních končetin atd.). 
 
Tato práce je jednou z prvních, která studuje vlastnosti přemosťujících žil mozku lidského 
původu a některé vlastnosti mozkových splavů. 
 
V pracích o modelování jsou citovány údaje z prací Lazorthese, Blokova a Glezera, Van 
der Eeckena či Patureta, což jsou anatomické studie z let 1958-1976, a dále Hunzinkera 
a Schweizera, čili práce o anatomii kapilárního rete mozku a kortexu z let 1977-1979.  
 
Z rheologických prací jsou citovány práce autorů Morikate, Nagasawa, Hayashi, Hudetz 
z let 1974-1981, které se zabývají biomechanickými a rheologickými vlastnostmi arteriíí 
bez výjimky [Horný L. et al., 2008], [Holzapfel A.G., 2000]. 
 
Žilní vlastnosti jsou aproximovány ze studií animálních, zejména v oblasti dolní duté žily 
potkanů typu Vistaria, dánsko-yorskhirských domácích prasat a miniprasat, koček, psů 
apod. 
 
Je publikována tabulka morfologických a rheologických dat používaných v modelech – viz 
kapitola 7.3. [Zagzoule M., Marc-Vergnes J.P., 1986], [Gao E. et al., 1982]  
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2 Anatomie cévního systému mozku 
Cévní systém mozku je součástí celého kardiovaskulárního systému, ale má svá významná 
specifika. 
 
Obsahuje část tepennou, žilní a kapilární. 

2.1 Tepenný systém mozku 
Oblast intrakrania je zásobena ze dvou povodí: karotického a vertebrálního, které každé má 
svá specifika jak anatomická, tak i funkční. 
 
Cévní systém mozku tvoří arteriální část, která běží po povrchu mozku a zanořuje se do 
mozkové tkáně pomocí perforátorů tepen pronikajících z povrchu do hloubky, a kapilární 
část, jež se pak sbíhá do žilní části. 
 
Mozek je zásoben z arteria carotis interna, která je párová, vystupuje z arteria carotis 
communis a arteria vertebralis, která je rovněž párová. 
 
Průměr této tepny je 3,3-5,4·10-3 m dle Hayreh a Dass (1962), vnitřní průměr činí dle 
Struze 3,0-5,5·10-3 m, přičemž vpravo 4,08·10-3 m, vlevo 3,98·10-3 m, dle Langa vpravo 
2,8 (2,2-4,3) ·10-3 m, vlevo 3,3 (2,2-4,5) ·10-3 m [Sturz,G., 1988], [Ring, B.A., Waddington 
M.M., 1967], [Lang J., 1992], [Lasjaunias P. et al., 1978], [Rhoton A.L et al., 1977]. 
 
Pak se dělí na střední tepnu mozkovou a přední tepnu mozkovou. Dozadu pod bifurkací 
odstupuje a. communicans posterior a a. chorioidea anterior, v oblasti v kavernózním 
splavu odstupuje: a. ophthalmica, truncus caroticocavernosus lateralis, posterior, medialis, 
arteria hypophyseos inferior anterior (Varolli), arteria hypophysealis inferior posterior, 
arteria hypophysealis superior, truncus meningohypophysealis a jeho první větev arteria 
tentorii (Bernasconi-Cassinari), arteria tentorii media [Le Fanu, W., 1962], [Bernasconi V, 
Cassinari V., 1956]. Tepny probíhající v kavernózním splavu mají undulující, vlnitý 
průběh, což umožňuje měnit přímou délku tepny při pohybu arteria carotis interna v 
kavernózním splavu [Francke J.P. et al., 1980], [Bernasconi V, Cassinari V., 1956]. 
 
Spojením obou arteriae anteriores na spodině mozku ve střední čáře interhemisferálně 
a obou a. communicantes posteriores, spojujích karotické řečiště s řečištěm vertebrálním, 
dotvářejí Willisův arteriální okruh (circulus arteriosus Willisi, circulus arteriosus cerebri, 
heptagon Willisi – 1664). 

Obrázek 2.1 – 3D MRI rekonstrukce arteriálního zásobení mozku 
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(Thomas Willis 1621 – 11.11.1675, Willis T. Cerebri Anatome. Londoni: typis Ja. Flesher, 
impensis Jo. Martyn and Ja Allestry; 1664,. Willis T. Pathologiae Cerebri. Oxonii: 
excudebat Guil. Hall, impensis Ja. Allestry; 1667,. Willis T. De Anima Brutorum. Oxonii: 
e Theatro Sheldoniano; impensis. R. Davis; 1672., Willis T (Translated by Pordage S). The 
remaining medical works of that famous and renowed physician Dr Thomas Willis. 
London: T Dring, C Harper, J Leigh, S Martyn; 1681.)  
 
Z circulus arteriosus Willisi vznikají tři skupiny tepen: tepny korové, tepny basální 
a arteriae chorioideae. 
 
Arteriae vertebrales [Lang J., 1992], [Francke J.P. et al., 1980], [George B., Laurian C., 
1987] začínají po odstupu z arteriae subclaviae jako jejich první větve a pak vstupují v 
oblasti C6, výjimečně C5, do kostěných otvorů – foramina costotransversaria krčních 
obratlů, takže je tvořen za sebou do série řazených 4-5 kostních prstenců objímajících obě 
tepny. V jejich okolí se nalézá žilní pleteň, která obě tepny doprovází i při průchodu 
kostními prstenci (pružná trubice pulsující obalená pletení tenkostěnných trubic v tenké 
vrstvě a na ni navlečených pět kostěných prstenců – tlumič?). Pak vytváří tepny oblouk 
dorsálně v oblasti C3-2 a v oblasti průchodu otvorem atlasu se ohýbají medioventrálně a 
leží ve žlábku vytvořeném na laterální části oblouku atlasu (C1), pak pronikají 
několikavrstevnou vazivovou membránou atlantookcipitální tvrdé pleně, kterou prochází. 
Tvrdá plena zde tvoří vazivový prstenec kolem tepny. Po proniknutí do subarachonidálního 
prostoru intrakraniálně a do cisteren této oblasti se na přední ploše mozkového kmene 
spojují v jedinou tepnu arterii basilární – je to výjimečný typ spojení dvou tepen do jediné, 
běžně se tepny větví. 
 

Obrázek 2.2 – Původní dřevotisk circulus arteriosus Willisi 
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Průměr artérie basilární je dle Langa 3,0 (2,5-4,3)·10-3 m, přičemž zevní 3,81(2,16-
5,52)·10-3 m, vnitřní průměr 3,2(1,73-4,85) ·10-3 m, u artérie vertebrální dle Francke (1980) 
je průměr vnitřní 4,5·10-3 m, vpravo 4,3·10-3 m, vlevo 4,7·10-3 m [Lang J., 1992], [Francke 
J.P. et al., 1980]. 
 
Tepna basilární vybíhá po přední ploše mozkového kmene kraniálně a z ní vycházejí tepny 
– a. cerebelli posterior oboustranně, tepny oblongaty, pontu, arteria cerebrelli anterior 
oboustranně a areteriae cerebelli superiores oboustranně, následně pak četně perforátorů 
(25-40) do fossa intercruralis. Basilární tepna se větví na dvě své konečné arteriae 
posteriores a spojuje se tak s tepnami z povodí karotického do Willisova arteriálního 
okruhu na spodině lebeční. Vlastní výstup všech velkých tepen vstupujících do okruhu – 
arteriae carotis internae oboustranně a arteria basilaris – tvoří trojúhelník malé plochy na 
spodině mozku. Jedná se o rovnostranný trojúhelník o straně 15-20·10-3 m [Hemza J., 
2003]. 

Obrázek 2.3 – Preparát mozku s circulus arteriosus Willisi – tepny červeně 
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Od tohoto trojúhelníku je délka směrem frontálně, rostrálně a směrem okcipitálně kaudálně 
stejná – 80-85·10-3 m [Hemza J., 2003]. 
 
Arteria cerebri media, tedy směr laterálně ke spánkovému laloku a do oblasti fossa cerebri 
lateralis – sylvické brázdy – dosahuje délky 80-85·10-3 m [Hemza J., 2003], [Pokorný J., 
Hemza J., 1993-1996] v oblasti větvení v insule. 
 
Jedná se pouze o stručný popis tepenné části mozku, zejména z důvodů použití hodnot 
naměřených parametrů tepen ve výpočtech. Podrobněji viz dodatek č. 1. 
 
V hloubce mozkové tkáně se sbíhá rete kapilární do žilního systému, který se postupně 
spojuje do větších žilních struktur v bílé hmotě. Žíly pronikají mozkovou tkání pod koru a 
přes ni pod pia mater. Pak vystupují přes pia mater na povrch mozku a doprovázejí tepny 
na jeho povrchu. 
 
V oblasti blízko střední čáry a na bázi lební pronikají subarachnoidální arachnoendoteliální 
vrstvou přemosťující žíly do žilních splavů.  
 
Z anatomického hlediska se dělí na několik skupin: povrchové – venae cerebri externae – 
a hluboké – venae cerebri internae. 
 
U mozkových žil rozlišujeme dva typy: tenkostěnné a tuhé či splavy mozkové, jejichž 
stěna je tvořena tvrdou plenou mozkovou a které jsou velmi málo poddajné, 
nekolabovatelné. 

2.2 Žilní systém mozku 
Vzhledem k tomu, že žíly vybíhají na povrch mozkové tkáně nejen na konvexitu, ale i na 
spodině mozku a v komorách, se dělí žilní systém mozku na povrchový a hluboký 
z anatomického pohledu. 
 
K povrchovým žilám se řadí: 
1. Venae cerebri superiores, které po zevní ploše hemisféry sbírají krev a jdou šikmo 

vzhůru a ústí do sinus sagitalis superior. 
2. Vena cerebri media superficialis, oboustranně se nalézá v 74%, často bývá zdvojena či 

ztrojena, průměr cévy činí 1,85-10-3 m (1,2-2,810-3 m ), vlevo je širší 2,06·10-3 m (1,0-
3,0.10-3 m), je uložena v oblasti sylvické brázdy – fossae cerebri lateralis. Ústí do sinus 
sphenoparietalis nebo do předního či zadního okraje sinus cavernosus. Vpravo ústí do 
sinus sfenoparietalis nebo sinus cavernosus v 50%, vlevo v 62%. Ve 14% se mění 
v dlouhou přemosťující žílu a jde do parakavernózního splavu na bázi střední jámy 
lební, který v 100% ústí do transversálního sinu nebo horního kolénka sinus 
sigmoideus. Sbírá krev ze zevní strany hemisféry. Velmi často tvoří anastomosu 
s venou cerebri superior kolem precentrální či postcentrální krajiny, čímž vzniká vena 
anastomotica superior, magna (Trolard) – Trolardova žíla. Tato anastomosa je vpravo 
v 48% šiřší než 1,1·10-3 m (0,4-2,1·10-3 m) a užší v 34%. Vlevo je zdvojena v 18%, 
vpravo ve 14%. Je to přímá spojka mezi sinus cavernosus a sinus sagitalis superior. 
Velmi často je vyvinutá další žilní spojka mezi vena cerebri media superficialis a vena 
temporalis superficialis inferior (Labbé) – Labbého žíla, spojující sinus cavernosus se 
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sinus transversus. Šíře anastomosy je 1,09·10-3 m (0,8-2,2 10-3 m). Anastomosa bývá 
ve 4% zdvojená. Vpravo se vyskytuje v 52%-74%, vlevo v 38%-64%) [Lang J., 
Schneider W., 1989]. Vena temporalis superficialis ústí velmi variabilně do sinus 
transversus, sinus sigmoideus či do tentoriálního sinu. Je velmi často vícečetná a 
v zadní části mnohdy přechází do vena occipitalis superficialis inferior [Hacker, H., 
1968], [Lang J., Schneider W., 1989], [Lang J., 1992]. 

3. Vena cerebri media profunda leží hluboku ve fossa cerebri lateralis a běží paralelně 
s tepnou. Přijímá přítoky z krajiny operkulární i insulární, má spojky s vena cerebri 
media superficialis a ústí do vena basalis (Rosenthali). 

4. Venae cerebri inferiores sbírají krev na bázi mozkové a vyúsťují do sinus petrosus 
superior a sinus transverusus (vena temporalis superficialis inferior, vena occipitalis 
superficialis inferioir atd.), část žil sbírá na spodní ploše čelního laloku krev v krajině 
substantia perforata anterior a postupně konstituuje žílu, která obemyká penduculi 
cerebri, přibírá větve ze spodní plochy hypothalamu i z fossa interpeducularis. Tato žíla 

Obrázek 2.4 – Žilní systém mozku – MRI zobrazení 
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se nazývá vena basalis (Rosenthali) a ústí do začátku vena magna cerebri (Galleni). 
Vena Rosenthali či vena basalis se tvoří z hluboké cerebrální žíly a přední cerebrální 
žíly laterálně od vnitřní krkavice při horním okraji sinus cavernosus, častěji je spojení 
ventrální vlevo než vpravo. Žíly, hluboká cerebrální mediální a přední, drénují 
insulární oblast, hypothalamickou přední oblast, laminu terminalis, gyrus rectus 
a okolní struktury. Spojují se v oblasti rostrální části substantia perforata. Do hluboké 
cerebrální žíly ústí venae thalamostriatae inferiores, především dolní centrální větve, 
které drénují capsula externa, přední část putamen, capsula interna, hlavu nucleus 
caudatus a laterální hypothalamickou oblast. Tvoří se subependymálními žilami 
v laterálním komoře mozkové intracerebrální anastomosy spolu s vena thalamostriata 
superior, to tvoří spolu komunikaci žilní mezi povrchovým a hlubokým systémem. 
První úsek vena basalis má průměr 1,5-2,5.10-3 m [Lang J., 1992], [Lang J. et al., 
1981]. 

5. Vena basalis spolu s venae cerebri anteriores a dalšími větvemi tvoří v oblasti spodiny 
mozku laterálně od tepen další cévní okruh venozní okruh Trolardův – circulus venosus 
Trolard [Shane-Tubus R. et al., 2008], který je žilní paralelou ciculus arteriosus Willisi. 

 
Hluboké žíly mozkové 
Venae cerebri internae jsou dvě žíly uložené na stropu III. mozkové komory. Každá z nich 
je tvořena soutokem tří žil: 

1. vena septi pellucidi, anterior a posterior, která sbírá krev ze septum pellucidum a 
z caput nuclei caudati, 

2. vena chorioidea, superior, která sbírá krev z plexus chorioideus ventriculi lateralis, 
3. vena thalamostriata, superior (vena terminalis), prosvítající ve stria terminalis 

a sbírající krev z corpus striatum, z capsula interna a největší části thalamu. Do ní 
se sbírají vena atrii ventriculi lateralis medialis a vena atrii ventriculi lateralis 
lateralis, venae nuclei caudati. 

 
Obě venae internae se spojují pod splenium corporis callosi v nepárovou vena magna 
cerebri (Galleni), asi 10-20·10-3 m dlouhou [Francke J.P. et al., 1980], [Lang J. et al., 
1981], která ústí do sinus rectus. Na spodní straně vena cerebri magna je vaskularizované 
ztluštění arachnoidey, tzv. corpus arachnoideae suprapineale (Clark Le Gros). Do vena 
cerebri magna ještě ústí venae directae laterales, vena corporis callosi posterior a vena 
corporis callosi dorsalis.  
 
Žíly mozečkové lze rozdělit do dvou skupin: 
1. venae cerebelli superiores, venae hemispheriae superiores, vena vermis superior, na 

horní ploše mozečku, které odvádějí krev mediálně do vena cerebri magna, laterálně do 
sinus transversus a sinus petrosus superior, 

2. venae cerebelli inferiores, venae hemispheriae inferiores, vena vermis inferior, vena 
preacentralis cerebelli, vena petrosa Dandy, na dolní a laterální ploše mozečku, které 
vtékají do sinus transversus, sinus petrosus inferior, sinus sigmoideus. V oblasti hrotu 
pyramidy dorsálně od nervus trigeminus je tvořena jedna významnější žíla vena petrosa 
Dandy, která je nejvýznamnějším odtokem z oblasti mozečku a kmene. Dále venae 
mesencephalicae – vena pontomesencephalis anterior, venae pontis, venae medulae 
oblongatae, vena recessus lateralis ventriculi quarti. 
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Žíly z prodloužené míchy a Varolova mostu jsou spojeny s žilami míchy hřbetní, zpravidla 
jsou tvořeny dvěmi mediánními žilami – přední a zadní. Zadní odtéká do sinus occipitalis, 
z přední jdou větvičky podél nervů, zejména n. nervus hypoglossus do žil v canalis 
hypoglossi. Žíly mostu tvoří síť na basální straně, která kaudálně souvisí se žilami 
prodloužení míchy, kraniálně se žilami v oblasti kolem pedunculi cerebri, po stranách 
a vzadu pak s žilami mozečkovými.  
 
Vena jugularis interna odvádí téměř všechnu krev z dutiny lebeční. Začíná na bázi lební 
v laterální část foramen jugulare rozšířením zvaným bulbus superior venae jugularis 
internae. k foramen jugulare se sbíhají nitrolební žilní splavy. Bulbus superior tvoří v os 
petrosum jámu fossa jugularis. Bulbus superior naléhá ke spodině dutiny středoušní a může 
se do ní i vyklenovat. Vena jugularis interna sestupuje na krku podél vnitřní krkavice ke 
krkavici společné, zprava zezadu od ní a potom laterálně, a nakonec ventrolaterálně od 
tepny. Má průsvit 8 – 18.10-3 m, vlevo bývá užší. Před soutokem s vena subclavia se 
rozšiřuje ve vřetenovitý bulbus inferior venae jugularis internae, opatřený jednoduchou, 
někdy dvojitou, chlopní, často insuficietní. Do vena jugularis interna vstupují žíly z lebky, 
ze zevní báze lební, z horní části krku a krčních orgánů, a žíly obličejové [Sturz,G., 1988]. 
 
Lze je systémově rozdělit na přítoky intrakraniální a extrakraniální. 
 
Mezi intrakraniální přítoky patří sinus durae matris, venae meningeae, venae emissariae, 
venae diploicea, venae labyrintní, venae ophthalmicae. 

2.3 Žilní nitrolební splavy – sinus durae matris 
Splavy lební, sinus durae matris, jsou široké žilní kanály zavzaté do dura mater, tvrdé 
pleny mozkové, která vystýlá vnitřní plochu lebečních kostí.  
 
Za vývoje se tvoří z žilních pletení, uložených v mesenchymu obklopujícím mozek. Teprve 
s diferenciací dura mater jsou do ní přijaty a přitlačeny k lebečním kostem. 
 
Mají endoteliální výstelku a jejich stěny neobsahují hladké svalstvo, ale jen fibrilární 
vazivo, takže neustále zejí na průřezu. Stěna je tuhá, málo elastická, málo poddajná. 

Obrázek 2.5 – MRI zobrazení splavů a přemosťujících žil mozku 
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V sinech chybí chlopně. Uvnitř sinus sagitalis superior a sinus transversus jsou rozepjaty 
tuhé vazivové trámce různého typu – chorda Willisi (Willis, 1664), kryté endotelem, 
v sinus cavernosus tvoří trámečky hustou síť. 
 
Chorda Willisi (Thomas Willis, 1664) jsou struktury vazivového charakteru umístěné 
v lumen sinus sagitalis superior. Tyto struktury vzhledem k uložení a různým typům 
ovlivňují hemodynamiku odtoku krve. 
 
Chordae Willisi dělíme na typy: 
1. trabekulární 
2. longitudinální – podélný 
3. „podobnou chlopni“ – tzv. „valvelike“ typ  akcesorní – přídatnou chordu v malém 

procentu případů 
4. akcesorní - přídatnou chordu v malém procentu případů 

 
Žilní mozkové splavy jsou: 
 
A. Nepárové: 
1. sinus sagitalis superior, 
2. sinus sagitalis inferior, 
3. sinus rectus, 
4. sinus occipitalis, 
5. sinus basilaris. 

 
B. Párové: 
6. sinus transversus dexter et sinister, 
7. sinus sigmoideus dexter et sinister, 
8. sinus petrosus superior dexter et sinister, 
9. sinus petrosus inferior dexter et sinister, 

10. sinus sphenoparietalis (Brescheti) dexter et sinister [Diego S. et al., 2004]. 
 
C. Speciální: 
11. sinus cavernosus a sinus intercavernosi anterior et posterior tvoří kolem hypofýzy tzv. 

circulus venosus Ridleyi či sinus circularis Ridleyi. 
 
Anatomie sinus cavernosus [Lang J., 1992], [Wallace S. et al., 1967], [Pribram H.F.W. et 
al., 1966], [Leclercq TA, Grisoli F., 1983], [McConnell E.M., 1953], [Rhoton A.L et al., 
1977], [Reisch R. et al., 1987], [Hemza J., 1995], [Hemza J., 2003], [Valarezo Chuchuca 
Alberto, 2004a], [Valarezo Chuchuca Alberto, 2004b]. 
 
Anatomicky se dělí paraselární oblast spodiny lebeční v místě kavernózního splavu na tří 
podregiony, které se dále dělí na části: 
 
a) Paraselární subregion :  

1. anteromediální trojúhelník, 
2. paramediální trojúhelník, 
3. okulomotorický trojúhelník, 
4. Parkinsonův trojúhelník. 
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b) Subregion střední lebeční jámy: 

5. anterolaterální trojúhelník, 
6. laterální trojúhelník, 
7. posterolaterální Glasscockův trojúhelník, 
8. posteromediální Kawaseho trojúhelník. 

 
c) Paraklivální subregion: 

9. inferomediální trojúhelník, 
10. inferolaterální trigeminální trojúhelník: 

i) kostní porce, 
ii) tentoriální porce. 

2.4. Přemosťující žíly mozku 
Přemosťující žíly mozku jsou ty žilní struktury, které navazují na povrchové žíly mozku 
a vytvářejí spojení mezi jimi a žilním systémem nekolabovatelným – siny mozkovými. 
Tyto žíly se nacházejí v oblasti parasagitální oboustranně falxu na konvexitě, dále na 
spodině mozku v oblasti pterionální, ve střední jámě lební v místě sinus sigmoideus 
a v oblasti zadní jámy lební. Je popsána pravidelně vystupující žilní struktura typu 
přemosťující žíly v oblasti lamina cribrosa jednostranně či oboustranně, která vstupuje do 
lamina cribrosa a spojuje tak extrakraniální žilní systém se žilním systémem 
intrakraniálním, v 15% je vyvinuta velmi výrazně, vždy ale jednostranně, probíhá do 
žilního systému podél bulbus a tractus olfactorius. Procházejí arachnoidální vrstvou mezi 
trabekulami. Navazují na povrchový žilní systém mozku, který leží pod vrstvou 
arachnoidální na pia mater. Jsou tenkostěnné. Některé navazují na specifické žilní systémy 
mozku, na anastomosy – Trolardovu horní žilní anastomosu, Labbého dolní žilní 
anastomosu či v oblasti kmene a mozečku je konstituována Dandyho žíla, která běží 
variabilně stranově v oblasti kolem nervus trigeminus směrem k petrosnímu splavu. Je 
v podstatě jedna z nejdůležitějších odtokových systémů kmene a mozečku. 
 
V oblasti kolem kmene a mozečku se nacházejí četné žilní spojky do oblasti splavů na 
konvexitě mozečku (horní ploše, vermis, laterálních plochách), kolem hlavových nervů 
(postranního smíšeného systému, nervus hypoglossus) a spolu s některou vertebrální 
arterií, vzácněji jde přemosťující žíla v oblasti přes velkou cisternu (asi v 7-10%).  
 
Mezi přemosťující žíly tak patří i vena magna cerebri Galleni. 
 
Klasifikace povrchové venozní drenážní cesty v sylvické brázdě [Suzuki Y., Matsumotoa 
K., 2000]. 
 

1. Sfenoparietální typ: (54%) – drenáž do tzv. sfenoparietálního sinu 
2. Emissární typ: (12%) běží podél malého křídla sfenoidálního, otáčí se dolů a 

dosahuje ke spodině střední jámy lební, spojující se se sfenoidální emissární žílou, 
prochází skrz spodinu a vstupuje do pterygoidálního plexu. 

3. Kavernózní typ: (7%) přímo drénuje do přední části kavernózního splavu. 
4. Horní petrosální typ: (54%) běží podél malého křídla a ještě před vstupem do 

kavernózního splavu se otáčí a sestupuje dolů podél přední vnitřní stěny střední 
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jámy lební, kdy běží podél její spodiny dovnitř k foramen ovale a vstupuje do sinus 
petrosus superior. 

5. Basální typ: (2%) běží podél malého křídla, otáčí se dolů podél přední stěny střední 
jámy lební, kdy běží po spodině laterálně od foramen ovale nad pyramidu kosti 
skalní, pravděpodobně se spojuje do transversálního sinu přes laterální tentoriální 
sinus nebo sinus petrosus superior. 

6. Skvamosní typ: (2%) otáčí se přímo vzad podél vnitřní části spánkové squamy, běží 
vzad a vstupuje do transversálního sinu nebo laterálního tentoriálního sinu. 

7. Nevyvinutý typ: (9%) chybějící. Superficiální drenáž sylvické brázdy je skrze 
široké kanály, které jdou vpřed, nahoru, nahoru a vzad nebo dolů a vzad do sinus 
sagitalis superior nebo sinus transversus. 

 
Anatomické variace sylvických žil a cisteren byly studovány během pterionálního přístupu 
v 750 operačních případech [Kazumata K. et al., 2003] s různou patologií. Ve studii jsou 
klasifikovány variace sylvických žil dle jejich větvení a drenážních zákonitostí: 
 

Obrázek 2.6 – Variety žilních anastomos mozku 
[Kazumata K. et al., 2003] 
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Typ I: fronto-orbitální (frontosylvické), fronto-parietální (parietosylvické) a přední 
spánkové (temporosylvické) žíly drénují do jedné sylvické žíly. 

 
Typ II: dvě povrchové sylvické žíly s oddělenou basální žílou drénující do 

sfenoparietálního a Rosenthalovy basální žíly. 
 
Typ III: dvě povrchové sylvické žíly drénující se do sfenoparietální a povrchové petrosní 

žíly. 
 
Typ IV: hypoplastická superficiální sylvická žíla a hluboká žíla. 
 
Viz obrázek 2.6 

Čtyři typy sylvické venózní variace jsou definovány následně.  
 
Typ I se vyskytuje v 52,8% (n = 396), typ II je nalezen v 19,2% (n = 144), typ III byl 
popsán v 18,2% (n = 137) a typ IV nebo hypplastická a hluboká forma byly objeveny 
v 9,8% (n = 73) pacientů. 
 
Průběh sylvické žíly byl na temporální straně (temporální průběh) v 62,4% případů 
(n = 469), na frontální straně (frontální průběh) u 25% pacientů (n = 187) a v 9% případů 
(n = 67) v hluboké lokalizaci (hluboký průběh). Jen 3,6% případů (n = 27) ukazuje 
smíšený průběh. 
 
Variabilita sylvických cistern byla klasifikována do 3 typů, podle vztahů mezi laterálním 
fronto-orbitálním gyrem a horním temporálním gyrem (T1).  
 
U sylvického typu jsou frontální a temporální laloky volné (sylvický typ A – široký 
a prostorný, nebo přiléhající (sylvický typ B – uzavřený a úzký) se přibližuje povrchu, 
čímž kryje materiál sylvické cisterny. 
 
U frontálního typu, proximální část laterálního fronto-orbitálního gyru se vnořuje do 
temporálního laloku. 
 
U temporálního typu, proximální část horního temporálního gyru (T1) se vnořuje do 
laterálního fronto-orbitálního gyru.  
 
Variace sylvické cisterny u 750 pacientů s různou patologií byly následující: v 47,7% 
(n = 358) sylvický typ A, u 27,2% (n = 204) sylvický typ B, u 16,3% (n = 122) frontální 
typ a v 8,8% (n = 66) temporální typ. 
 
Povrchové žíly mozku dle Langa a Schneidera (1989) [Lang J., Schneider W., 1989], žíly 
prefrontální laterální horní (venae prefrontales superficiales laterales superioires) o 
průměru 1,51.(0,8-3,0)·10-3 m, počet 3, výskyt v 60%, vena precentralis superficialis 
lateralis o průměru 1,88 (0,6-3,9)·10-3 m  v počtu 1, výskyt 64%, vena centralis se 
vyskytuje v 62% o průměru 1,77 (1,0-3,1)·10-3 m, 2 žíly parietální povrchové laterální 
horní (venae parietales superficiales laterales superiores) se vyskytují v 52%, průměr 
1,78 (0,3-3,5)·10-3 m, 2 žíly okcipitální povrchové laterální horní (venae occipitales 
superficiales laterales superiores) ve vyskytují v 44% o průměru 1,53 (0,8-3,2)·10-3 m.  
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Dále 2-3 okcipitální žíly povrchové dolní (venae occipiteles superficiales interiores), 
výskyt 42%, průměr 1,30 (0,6-2,5)·10-3 m, 2 žíly spánkové povrchové dolní (venae 
temporales superficiales interiores), které se vyskytují v 60%, průměr 1,58 (0,6-3,0)·10-3 m, 
žíla střední povrchová mozková (vena media superficialis cerebri) vyskytuje se v 74% 
oboustranně vpravo má průměr 1,85 (1,2-2,8)·10-3 m,  vlevo 2,06 (1,0-3,0)·10-3 m, vpravo 
je v 8% zdvojená vlevo v 10%, vpravo v 18% chybí, vlevo v 16%.  
 
Dále se v rámci povrchového žilního systému vyskytují 2 významné anastomosy: 
 
1. Trolardova anastomosa (vena anastomotica superior) – vpravo o průměru  

1,10 (0,5-1,9)·10-3 m se vyskytuje v 34%, ve 14% je zdvojená, vlevo o průměru  
1,08 (0,4-2,1)·10-3 m se vyskytuje v 48% a zdvojena je v 18%. 

2. Labbého anastomosa (vena anastomotica inferior Labbé) – vpravo má průměr 1,09 
(0,8-1,9)·10-3 m s výskytem v 38% a ve 4% je zdvojená, vlevo 1,09 (0,8-2,2)·10-3 m 
s výskytem v 52% [Lang J., Schneider W., 1989], [Lang J., 1992]. 

 
Dle studie Langa, Kötha a Weisse a Langa a Schneidera [Lang J., 1992], [Lang J. et al., 
1981] jsou povrchové žíly dvě prefrontální povrchové mediální horní (venae prefrontales 
superficiales medii superiores) s výskytem 40%, případně tři v 18%, čtyři v 10%, nebo pět 
v 2%, o průměru 1,06 (0,6-2,2)·10-3 m,  v 68% se vyskytuje vena precentralis superficalis 
medii superior o průměru 1,16 (0,5-1,7)·10-3 m, dále vena gyry olfactorii, která se objevuje 
v 80%, vena cerebri anterior v 88%, dále žíly do sinus sagitalis inferior 3-5. Vena centralis 
superficailis media superior, 2-3 venae parietales superficialies medii superiores a venae 
occipitales superficiales medii. 

2.5. Dělení žilního systému 
Na základě studie histologické lze rozdělit výtokové části přemosťujících žil na 4 typy. 
 
Dělení výtokové části přemosťujících žil: 
1. krytí arachnoidálními klky, 
2.se zvětšením průřezu, 
3.se zmenšením průřezu [Vignes J.R. et al., 2007], 
4.s vytvořenou chlopní (chorda Willisi). 

 
Vignes a spoluautoři udávají jeden typ junkce mezi přemosťujícími žilami a splavem, typ 
č. 3 se zmenšením průřezu, a popisují zde i námi nalezená ztluštění v místě vstupu, které 
popisují jako možný svalový svěrač [Vignes J.R. et al., 2007]. Pang udává typ č. 3 
s následným rozšířením typ č. 2 v serii, ale v animálním modelu [Pang Q. et al., 2001]. 
 
Celý žilní systém mozku vzhledem k biomechanickým parametrům a vlastnostem 
jednotlivých části lze rozdělit na 2 základní skupiny – tenkostěnné kolabovatelné 
a silnostěnné nekolabovatelné. Ve vztahu k prostředí, v němž se tenkostěnné kolabovatelné 
trubice nacházejí, jej lze rozčlenit do 3 skupin. 
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Dělení žilního systému mozku 
a) Tenkostěnný kolabovatelný systém: 

1. subpiální žilní systém, 
2. povrchový či hluboký žilní systém – je na povrchu mozkové tkáně – kora či 

povrch komor, 
3. Přemosťující žíly 

 
b) Silnostěnné nekolabovatelné – žilní splavy – systém s tuhou, nekolabovatelnou stěnou 

Dělení je dáno vlastnostmi stěn žilního systému a biomechanickými vlastnostmi prostředí, 
v němž se žíly nacházejí (bílá hmota mozková, obaly mozkové, liquorové prostory, 
subpiální prostor, subarachnoidální prostor – různost hustoty materiálu a biomechanických 
vlastností prostředí). 
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3 Historie studia pohybu mozku a hemodynamiky mozku  
Teorie a studium hemodynamiky a pohybů mozku má dlouhou historickou tradici. 
 
Celá historie se rozpadá na období, kdy byl pohyb mozku uznáván, na období, kdy byl 
zatracován – což se paradoxně dělo na počátku fyziologických studií – a pak následovalo 
období znovuobrození teorie pohybu mozku a hemodynamických studií [Moskalenko E., 
Naumenko A.I., 1973], [Klosovski B.N., 1973]. 
 
Jedním z prvních, kdo se zabýval tímto problémem a po němž se dochovaly i písemné 
odkazy, byl Galen (131-201 A.D.), který popisoval pulsace mozku a vyvodil hypotézu 
o existenci vakua mezi povrchem mozku a durou. Před ním některé poznámky k obsahu 
cévního systému, zejména žil a některé další významné anatomické objevy, učinil 
Herophilos, někdy latinsky uváděn jako Herophilus (335-280 př.n.l.) (nedochovaly se 
písemné nálezy, jen odkazy pozdějších autorů). Od něj některé znalosti čerpal i Galén. 
200 let po Galénovi popsal pulsační pohyb mozku s dýcháním a pulsem srdce Oribasius, 
ale až Fallopius (1562) vytvořil termín a popsal pulsace mozku. Pohyb mozku u úrazů 
a během vivisekce pozoroval Vesalius (1600). Antonio Pacchioni (1665-1726) a Baglivi 
popisují, že se dura mater chová jako srdce mozku a způsobuje pohyb mozku. Schlichten 
(1750) pak doplnil tento názor o příčinu, že pohyb způsobuje otok mozku při pulsační vlně 
srdce. Posledním v této etapě souhlasu s pohybem a pulsací mozku byl Senak (1749), který 
udává jako příčinu změny průměru velkých cév na bázi mozku – dilatace při systole, 
konstrikce při diastole 
 
Během prvních experimentů zaměřených na studium a sledování intrakrania během života 
jedince Ravina (1811) v experimentu pozoroval přes trubici fixovanou do lbi pohyb 
pomocí sloupce vody, ale nepodařilo se mu jej prokázat. Experiment ukončil závěrem, že 
u savců pulsace mozku neexistuje. Tomu kontrovali experti v experimentální fyziologii –
Magendie (1825), který čerpal ze svých sledování rytmické alterace objemu mozku, a 
stejný názor vyslovil později i Contugno (1864). Magendie (1834) jako zakladatel 
experimentální fyziologie ze svých zvířecích experimentů poukazuje na příčinu – pulsace 
mozku je dána transferem tekutin v něm, mechanismus je dán dýcháním – při inspiriu 
dochází k venostáze ve spinálních pleteních. Tomu oponují Muller (1839) a Bourguignon 
(1839), kteří na základě svých experimentů dokazují, že mozková pulsace neexistuje 
v hermeticky uzavřené lebce, jen v otevřené. Podobné experimenty prováděli i další autoři, 
např. Pelehtan u svého experimentu se skleněnou trubicí do lbi psů popsal, že při uzavření 
trubice se pulsace vodního sloupce zastaví. Někteří autoři vymysleli důmyslné laboratorní 
systémy k prokazování tohoto fenoménu: Bourguignon (1839) „encephalokinoscope“, 
Donders (1851) průhledné okénko do lbi – při hermetickém uzavření nejsou pulsace, jen 
pohyb při dýchání a Valsalvově pokusu. Dalšímu Ehrmannovi se nedaří najít pohyb mozku 
u uzavřené lbi a Kussmaul, Tener (1857), Akerman (1859), Leyden (1866) a další popisují, 
že kompletně uzavřená lebka pulsaci mozku neumožňuje.  
 
Leyden (1866): „At the present time almost all physiologists are convinced that the brain 
does not pulsate in the close skull“ 
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3.1 Monroe - Kellyova teorie (1823-1824)  
V této vědecké vřavě se objevuje významná teorie, ze které pak jako základního axiomu 
lze vyjít při dalších studiích hemodynamiky, ale i klinické praxe, fyziologie 
i patofyziologie mozku s dalšími doplňky a úpravami, vlastní smysl teorie zůstává 
nezměněn. Je to Monroe-Kellyova doktrína, která říká, že součet objemů tkání 
(mozkové, mozkomíšního moku, cévního systému a krve) v lebce je vždy konstantní.  
 
Byla publikována: 

Alexander Monroe, secundus (1733-1817): Observation on the structure and function of 
the nervous system, Edinburgh, Creech and Johnson 1823, s. 5 
 
George Kelly (1758-1829): An account of the appearances observed in the dissection of 
two of the three individuals presumed to have perished in the storm of the 3rd, and whose 
bodie were discovered in the vicinity of Leith on the morning of the 4th November 1821 
with some reflections the pathology of the brain. The Transactions of the Medico-
Chirurgical Society of Edinburgh,1824, 1, s. 84-169 
 
Asi 20 let po svém zveřejnění je doplněna s kritickým náhledem Burovem (1846) a po 
doplnění a kritice tak vzniká teorie Monroe-Kelly-Burovova. Z této teorie je dobře patrno 
kolik vzájemně propojených hemodynamických kompártmentů lze v mozku vysledovat. 
Pomocí nich lze i kvantitativně posuzovat množství krve proudící mozkem a hodnotit 
případné odchylky od fyzziologického stavu. 
 
Monroe-Kellyova doktrínu  (Monroe – Kelly – Burov) lze formulovat jako bilanci  
celkového objemu mozku  
 ( ) ( ) ( )VK=VC t +VB t +VCSF t . (3.1) 
Pulzace celkového objemu VK(t) jsou generovány pulzacemi páteřního kanálu Vp(t) 
pulzacemi foramen magnum Vfm(t), tj., 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )VK t +Vp t +Vfm t =VC t +VB t +VCSF t . (3.2) 
Další kompármenty jsou tvořeny následovně, např. levá strana rovnice (3.2) 
 ( )VK t =Vst+Vit+Spin  (3.3) 

 ( )Vp t =Vspin+Vms+Va+v+Vep×p+Vlp , (3.4) 
podobně i na pravé strany rovnice (3.2) 
 ( ) ( ) ( ) ( )VB t =Va t +Vkap t +Vv t . (3.5) 
V pravé části rovnice (3.5) lze ještě rozepsat kompartmenty Vv(t) 
 ( )Vv t =Vvt+Vvsup+Vvb+Vs+Vcs  (3. 6) 
Na pravé straně  rovnice (3.2) můžeme ještě specifikovat další kompártmenty  
 ( )VC t =Vmv+Vmm+Vmk  (3.7)  

 ( )VCSF t =Vlst+Vlit+Spin  (3.8)  
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Seznam použitých zkratek pro použité mozkové komparmenty: 
 
VK  – konstantní objem 
VC  – objem mozku 
VB  – objem krve 
VCSF – objem mozkomíšního moku 
t – čas 
Vp – objem páteřního kanálu   
Vfm – objem foramen magnum   
Va  – objem arteriální krve   
Vkap  – objem kapilární krve 
Vv  –  objem žilní krve 
Vst  – objem supratentoriálního kompartmentu 
Vit – objem infratentoriálního kompartmentu 
Vspin – objem spinální kompartmentu 
Vvt  – objem žil mozkové tkáně a subpiálních žil 
Vvsup  – objem žil povrchu mozkové tkáně 
Vvb  – objem přemosťujících žil   
Vs  – objem mozkových žilních splavů 
Vcs  – objem kavernozního splavu 
Vmv  – objem velkého mozku 
Vmm  – objem malého mozku 
Vmk  – objem mozkového kmene 
Vlst  – objem supratentoriální mozkomíšního moku 
Vlit  – objem infratentoriální mozkomíšního moku 
Vspin. – objem mozkomíšního moku v páteřním kanále 
Vms  – objem míchy 
Va+v  – objem arterií a žil míchy 
Vep.p. – objem epidurálních žilních pletení  
Vlp  – objem tukové tkáně, vazivových struktur páteřního kanálu atd. 
 
Donders popsal na základě sledování, že cévy na povrchu mozku se při inspiriu dilatují. 
 
Kussmaul a Tender ve svých experimentech s exsanquinací a strangulací zvířat dokazují 
překrvení mozkových cév. Akerman studoval a popsal vasodilatace piálních cév při 
dýchání, ale při uzavření lbi poukazuje na dramatické změny kalibru cév a absence pulsace 
mozku. Berlin popsal, že při zvýšení intracerebrálního objemu krve postihuje se změna 
poměru krve a moku zvýšením resobce moku. Akerman, Althan a Donders (1871) objevili, 
že tento jev je reverzní při systole, kdy prochází plasma kapilární stěnou, a při diastole 
dochází k reabsorpci z interstitiální tekutiny. Navalichin (1874) ve své práci poukazuje na 
jím zjištěný fakt, že změny krevního mozkového objemu nezpůsobí pulsace v případě 
zvýšení tlaku v lebce. Grasheim (1887) poprvé popisuje biomechanické vlastnosti mozku – 
stlačitelnost mozkové substance je nižší než vařící vody. Monroe-Kelly-Burovova teorie 
popisuje tři nestlačitelné komponenty, které obsahuje dutina lebky (nervová tkáň, mok, 
krev) a fakt, že poměr mezi krví a mokem musí být konstantní. Mosso (1881) 
znovuobjevuje, že pulsace mozku je i v intaktní lbi zjištěním pulsací krevního výtoku 
v jugulární žíle. Nagel (1889) udává, že pulsace neexistuje jen u mozku, který adheruje 
k duře, ale že při změnách objemu komunikuje prostor moku s páteřním kanálem. Sepp 
(1927) publikoval tři základní činitele – speciální strukturu mozkových kapilár s elastickou 
membránou, existenci pulsace v uzavřené lbi a skutečnost, že mok se podílí na výživě 
mozkové tkáně. Snesarev, Anochin, Klosovski, Forbes a Cobb demostrovali absenci 
elastické membrány kapilár histologicky. 
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V dalším, třetím období historicky dochází opět k návratu k teorii pulsace a pohybu 
mozku. Pfeifer (1928-1930) publikuje, že mozková cirkulace probíhá na základě 
angioarchitektoniky mozku a skládá se ze tři částí – derivační, nutriční, regulační 
(„Saugarterien“, „Druckvenen“, „Drosselsthcke“); mozková pulsace je synchronní 
s pulsní a respirační vlnou. Nagel (1927) vyzvedává význam subokcipitální membrány, 
venózních lakun, venózních plexů a spinálního kanálu jako míst k absorpci tlaku. Forbes, 
Copp a Clark publikují, že piální cévy mění průměr, což vytváří problémy s detekcí 
mozkové pulsace. Až teprve Alov (1949) objasňuje definitivně příčiny problémů s detekcí 
pulsace mozku u techniky okénka v lebce, které byly způsobeny tlakem lokálním v oblasti 
okénka na mozkovou tkáň, a tím fokálnímu zastavení pulsací a pohybu mozku. Pudenz a 
Shelden (1944, 1946) publikují své pokusy s úrazem mozku a sledování technikou okna, 
změny piálních cév i při emočních excitacích zvířat, pulsace mozku. Při studiu mají 
problém s odstraněním části přemosťujících žil, což ovlivňuje jejich výsledky. Klosovski a 
Balašov (1948) se věnoval studiu pohybů mozku a hemodynamiky, průkazu pohybů 
mozku, sestrojil „kapilaroskop“. Kosmarskaja (1949) poukázala na rozdílnou amplitudu 
pulsní vlny u tepen těla a mozku a Moskalenko a Naumenko vytvářejí první ucelenou teorii 
hemodynamiky mozkové cirkulace. 

3.2 Modelování a žilní problém mozku (Starlingův rezistor)  
Shapiro (1966) v rámci studií zjistil morfologické změny kolapsu cév mozku (žil a splavů) 
u intrakraniální hypertenze, Shulman (1966) pak studoval změny cerebrovaskulární 
rezistence v odpovědi na ICP (intrakraniální tlak). Když Miller (1972) vytvořil koncept 
mozkového perfusního tlaku a komprese cév během intrakraniální hypertenze a Yada 
(1973) zjistil změny žilní cirkulace u experimentální hypertenze, pak Luce (1982) 
s využitím Starlingova resistoru modeloval žilní venózní výtok u psů a následně Zagzoule 
a Vergnes (1986) [Jrings T. et al., 1999] vytvářejí globální matematický model mozkové 
cirkulace člověka. Ve všech případech nebyly stanoveny biomechanické vlastnosti žil 
mozku [Piechnik S.K. et al., 2001], [Zagzoule M., Marc-Vergnes J.P., 1986], [Gao E. et 
al., 1982], [Luce J.M. et.al., 1982]. 
 
Změny v sinus sagitalis superior u dětí při elevaci hlavy, jugulání kompresi a PEEP studuje 
Grady (1986), Auer (1987) pak studuje efekt ICP na přemosťující žíly u krys. Chapman 
(1990) provádí telemetrickou studii vztahu mezi tlakem moku v komorách a polohou těla 
u normálních subjektů a subjektů s ventrikuloperitoneálním a ventrikulovenózním zkratem. 
První teoretický model cerebrální hemodynamiky aplikované na studii AVM vytváří Gao 
(1997). 
 
O jednoduchý matematický model interakcí mezi intrakraniálním tlakem a mozkovou 
hemodynamikou se pokouší Ursino (1997) [Ursino M., Lodi C.A., 1998]. A opět Gao 
(1998) [Gao E. et al., 1982] vytváří matematický důvod pro modelování mozkové 
auroregulace krevního toku k systémovému tepennému tlaku. 

3.3 Kolabovatelné trubice – studie 
Katz (1969) studuje tok skrz kolabovatelné trubice a Holt (1969) tok kolabovatelnými 
trubicemi a skrz žíly in situ. V tomtéž roce Conrad (1969) pak poukazuje na vztah tlak-tok 
u kolabovatelných trubic. Kresch (1977) studuje změnu příčného průřezu flexibilních 
trubic a Lyon (1980) zdůrazňuje vztah toku přes kolabovatelnou trubici a nízké 
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Reynoldsovo číslo. Bertram (1986) popisuje nestabilní rovnovážné chování 
u kolabovatelných trubic a Elad (1992) pak ustálený tok přes kolabovatelné trubice 
s měřením toku a geometrie. Heil (1996) publikuje široké deformace po rozšíření 
cylindrického pláště transportující viskózní tekutinu. Heil (1997) modeluje dobu toku 
u kolabovatelných trubic s výpočtem a experimentálně. Pendley (1998) poprvé modeluje 
tok a oscilace u kolabovatelných trubic [Hemza J., 2002] , [Luce J.M. et.al., 1982], [Thiriet 
M., 2000], [Schiller B., 2004].  

3.4 Studie k modelování a interpretaci žilního výtoku 
Johnston (1974) studuje problém zvýšení ICP a mozkový krevní tok, zejména venózní 
výtokový trakt v podmínkách tlakové a vaskulární rezistence u experimentální 
intrakraniální hypertenze. Podobnou studii, ale u benigní intrakraniální hypertenze a poruše 
CSF absorpce, studuje Janny (1981). Pak vzniká série prací Czonyka (1994) 
o monitorování cerebrospinální dynamiky s použitím analysy ICP a CPP u úrazů hlavy, 
1996 monitorování mozkové autoregulace u pacientů s úrazem hlavy a v témže roce ještě 
testování cerebrospinální kompenzatorní rezervy u pacientů se zkratem a bez něj: návod 
k interpretaci základu sledovací studie. Pak Czosnyk (1997) publikuje příspěvek 
k matematickému modelování a interpretace bedside testů cerebrovaskulární autoregulace. 
Neinvazivní potvrzení ICP křivky užitím transkraniální Doppler ultrasonografie 
v závislosti na křivkách krevního tlaku publikuje Schmidt (1997) [Piechnik S.K. et al., 
2001], [Jrings T. et al., 1999], [Zagzoule M., Marc-Vergnes J.P., 1986], [Gao E. et al., 
1982], [Luce J.M. et.al., 1982], [Thiriet M., 2000], [Schiller B., 2004], [Pranevicius M., 
Pranevicius O., 2002]. 
 
Piechnik (1998) dává ukazatele pro pokles mozkového krevního toku, kontrola 
a modelovací studie, D‘Urso (1999) vytváří cerebrovaskulární biomodelace a následuje 
pak Piechnik (2001) s cerebrálním žilním krevním výtokem jako teoreticky základním 
modelem v laboratorní simulaci s použitím rezistence při výtoku. Egnor (2002) publikuje 
model pulsace u komunikujícího hydrocephalu. Všechny tyto práce však při studiu 
nepoužívají konkrétní biomechanické vlastnosti žilního systému mozku. 
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4 Elastické vlastnosti tepen a žil 
Materiálové vlastnosti živých tkání určujeme většinou empiricky, přičemž všechna 
provedená měření splňují zákony bilance hmotnosti, hybnosti, momentu hybnosti, energie 
a jsou podřízena II. zákonu termodynamiky. Vzhledem k tomu, že nás zajímají vlastnosti 
materiálu v jeho původním (referenčním) stavu, je výhodné formulovat zákony bilance 
v materiálovém popisu.  
 
Bilance hmotnosti má tvar  

 , det ,
i

i i
o I I I

xj j F F
X

∂
ρ = ρ = =

∂
 (4.1) 

 
kde 0 ,r r  jsou postupně hustoty v počátečním-referenčním stavu a ve stavu aktuálním, tj. 

po deformaci charakterizované deformačním gradientem 
i

i
I I

xF
X

∂
=

∂
. Biologické tkáně 

mohou být i stlačitelné materiály, takže při deformaci dochází ke změně objemu. Změna 
objemu je charakterizovaná rozdílem (1 )j− , pro 1j =  jde o materiály nestlačitelné 

a velikost změny objemu je úměrná velikosti tlaku 2 3N/m J/mp ⎡ ⎤=⎣ ⎦ , kde koeficient 
úměrnosti K  je modul stlačitelnosti 
 

 ( )1 1 op K j K ⎛ ρ ⎞
= − = −⎜ ⎟ρ⎝ ⎠

. (4.2) 

 
Bilance hybnosti – rovnováha objemových a povrchových sil – je vyjádřena rovnicí 
  

 u , u ... je posunutí proti počátečnímu stavu
Ki

i i i i
o K

T x X
X

∂
ρ = = −

∂
&& , (4.3) 

 
vyjadřující rovnováhu setrvačné (objemové) síly ui

oρ && a síly povrchové. Setrvačná síla se 
při biomechanických procesech a v testovacích experimentech zanedbává, takže ve většině 
případů jde při experimentu jen o rovnováhu povrchových sil. Povrchové sily generují 
v tělese (ve tkáni) napětí, které má tenzorový charakter (síla ve směru x způsobí napětí jak 
ve směru x, tak i ve směrech kolmých (y, z). Rovnováhu povrchových sil na těleso objemu 

0V  zapíšeme v integrálním tvaru 

 1 0
o o

Ki k
Ki Ki ik

K k kK K

T xd T dA j T da t da
X X

−

∂ ∂ ∂

∂ ∂
= = = =

∂ ∂∫ ∫ ∫ ∫
V V V V

V . (4.4) 

Integrací přes objem oV  jsme získali rovnováhu povrchových sil ve všech směrech 
i = 1,2,3 v aktuálním (zatíženém) stavu. Rovnováha povrchových sil je pak vyjádřena 1. 
Piola-Kirchhoffovým tenzorem ( ), ,KiT X x t , který závisí jak na počátečním stavu X, tak 

i na stavu aktuálním x. Tenzor napětí v aktuálním stavu značíme ikt  a nazýváme ho 
Cauchyho tenzorem napětí. Jeho relace k původnímu 1. Piola-Kirchhoffovu tenzoru napětí 
je 
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Poslední rovnice definuje tzv. 2. Piola-Kirchhoffův tenzor napětí ( ),IKS x t , který vyjadřuje 
vlastnosti materiálu v referenčním stavu a neměl by tedy záviset explicite na časovém 
průběhu konkrétního pohybu ( , ), pro , 1,2,3i i Ix x X t i I= = . Jak bude uvedeno dále, bude 
tento tenzor záviset jen na Greenovu tenzoru deformace  
 

 ( )
3

1
( , )

l l l l
I l l T

KL K LK L K L KL
l

x x x xC X t F F F F
X X X X=
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= = = =

∂ ∂ ∂ ∂∑ , (4.6) 

 
popř. na jeho invariantech. Používáme Einsteinova značení, tj. přes dva stejné indexy 
objevující se v součinu budeme sčítat. 
 
Vedle Greenova tenzoru deformace je pro referenční stav používán Lagrangeův tenzor 
deformace  
 2 ( , ) ( , )I I

KL KL KLE X t C X t= − δ  (4.7) 
 
a pro deformaci v aktuálním stavu Eulerův tenzor relativních deformací 
 

 ( , )
K L

i
kl KL k l

X Xe x t E
x x

∂ ∂
=
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. (4.8) 

 
K popisu materiálových vlastností tkání můžeme použít kterýkoliv z tenzorů (4.6), (4.7), 
(4.8). Mezi všemi tenzory existují vzájemně jednoznačná zobrazení. 
 
Bilance vnitřní energie – I. zákon termodynamiky – má tvar 
 

 0
K
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vQu T
X X
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&  (4.9) 

 
a dává do relace změnu vnitřní energie (teploty tkáně) jednak následkem přivedeného tepla 

2

J
m

KQ ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

 a jednak v důsledku mechanické energie dodané při deformaci tkáně. 

Mechanická energie je vyjádřena členem 3

v W
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II. zákon termodynamiky vyjadřuje reálnost všech procesů transformace energie a látek 
(chemických reakcí). Nedílnou součástí těchto přeměn je nevratnost procesů popsaná 
nerovností, tzv. produkcí entropie ( )S∑ , popř. disipací mechanické a chemické energie 
na teplo. V materiálovém popisu má tvar 
 

 ( ) ( ) 3
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Abychom mohli materiálové vztahy tkání formulovat nezávisle na pozorovateli 
(v libovolné souřadné soustavě) pomocí vhodných a měřitelných nezávislých proměnných 
veličin , KLT C , tj. teploty a deformace, zavedeme skalární funkci, tzv. volnou energii 

( ), KLf T C  

 ( ) ( ) ( ), , ,KL KL KLf T C u T C Ts T C= − . (4.11) 
 
Tato funkce nám umožní vyjádřit materiálové vlastnosti nezávisle na tom, zda je měříme 
v referenčním stavu, či po deformaci ve stavu aktuálním.  
 
Deformaci tkáně v nějakém referenčním stavu vyjádříme pomocí Greenova tenzoru 
deformace (4.6), který je symetrický v indexech KL. Jeho materiálová derivace 
charakterizuje rychlost deformace 
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Pomocí volné energie lze nerovnost (4.10) přepsat do explicitního tvaru 
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Splnění této nerovnosti je ekvivalentní II. zákon termodynamiky. Můžeme ji splnit 
zavedením následujících definic: 

– entropii definujeme vztahem 
 

 ... popisuje vliv teploty a změny struktury (degradaci)
KLC

fs
T

∂⎛ ⎞= −⎜ ⎟∂⎝ ⎠
 (4.14) 

 
– tenzor napětí rozdělíme na dvě části 

 

 popisuje jen elastické změny včetně
2  ...  

velkých deformací a anisotropie.
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Z této definice plyne, že elastická část tenzoru napětí nezávisí na rychlosti deformace. Tím 
je explicitně vyjádřeno, že všechny nevratné procesy (viskozita, plasticita, degradace 
apod.) budou zahrnuty do disipativní části tenzoru napětí Kl

disT . Tato skutečnost je 
formulována pomocí tzv. disipativní nerovnosti  
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tj. trvalá deformace, chemické přeměny apod. musí splňovat tuto nerovnost. 

4.1 Nejčastěji používané modely elastických materiálů 
Pro popis elastických vlastností homogenních isotropních materiálů je nejpopulárnější tzv. 
St. Venant-Kirchhoffův model, popisující stlačitelný materiál. Jeho volná energie je 
součtem elastické energie uložené ve formě stlačení či expanze a elastické energie ve 
formě krutu (smyku), takže její tvar je  
 

 ( )2
(1) (1) 11 22 22

0 0

( , ) , zde je
2KL KL KL llf E t E E E E E E E Eλ μ

= + = = + +
ρ ρ

. (4.17) 

 
Veličina (1)E  vyjadřuje změnu objemu; v případě malých deformací platí 
 

 (1)1o Eρ
−

ρ
. (4.18)  

 
Podle vztahu  má odpovídající 2. Piolův-Kirchhoffův tenzor tvar 
 

 2 2 2 , pro 2KL o o II KL KL KL KL KL
KL KLT T

f fS E E E C
C E

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂
= ρ = ρ = λ δ + μ = − δ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (4.19) 

 
kde λ η,  jsou, tzv. Laméovy koeficienty. Tento materiálový model přechází v aktuální 
konfiguraci na Hookův materiálový model 
 

 2 ,
K L

kl ii kl kl kl KL k l

X Xt e e e E
x x

∂ ∂
= λ δ + μ =

∂ ∂
, (4.20) 

 
kde kle  je Eulerův tenzor relativních deformací. 
 
V obvyklé formulaci Hookova modelu jsou od sebe odděleny čistě objemové změny 
a distorze (změny tvaru beze změny objemu). V takovéto formulaci má Hookův zákon tvar 
 

 ( )

( )

1 2
o

kl kl klt Ke e= δ + + μ . (4.21) 
 

Zde jsme označili objemovou deformaci ( )

3

1
1

ii ii
i

e e e
=

= = ∑  a čistě tvarovou deformaci bez 

objemových změn jako 
( ) ( )1

3

o

kl kl kl

e
e e= − δ . Při deformačních testech se obvykle měří 

Youngův modul pružnosti E a Poissonovo číslo 3322

11 11

ee
e e

σ = =  (kontrakce při tahu). Tyto 

veličiny jsou v následujících relacích k Lamého koeficientům 
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( )( ) ( )

,
1 1 2 2 1

E Eσ
λ = μ =

+ σ − σ + σ
 (4.22) 

V Hookově zákonu  (4.21) vystupuje objemový modul k a smykový modul μ , které lze 
vyjádřit pomocí měřitelných veličin ,E σ  následujícím způsobem 

 
( ) ( )

,
3 1- 2 2 1

E EK = μ =
σ + σ

. (4.23) 

 
Druhým velmi často používaným modelem, především pak pro nestlačitelné elastické 
materiály typu pryží je, tzv. neo-Hookův model, jehož volná energie je rovna energii 
distorze (čistě tvarové deformace)  
 

 ( )2/3 2
(1)( ( , )) 3 , pro det

2
I

KL KLf C X t j C j C−μ
= − = . (4.24) 

 
Odtud je patrno, že v případě konstantní hustoty tkáně ( j =1) je stopa Greenova tenzoru 
velkých deformací 2 2 2

(1) 11 22 33 (1) (2) (3)C C C C λ λ λ= + + = + +  měřítkem změny tvaru. Zde jsou 

(1) (2) (3), ,λ λ λ  protažení v hlavních směrech deformace. μ  je smykový modul podobně jako 
v Hookově zákonu.  
 
S ohledem na definici 2. Piolova-Kichhoffova tenzoru napětí (4.19) dostáváme  
  

 (1)2 /3 1 1, platí
3 2KL KL KL KL

KL

C j jS j C C
C

− − −⎛ ⎞ ∂
= μ δ − =⎜ ⎟ ∂⎝ ⎠

, (4.25) 

 

kde 1
K L

KL k l

X XC
x x

− ∂ ∂
=

∂ ∂
 je tenzor deformace inverzní ke Greenovu tenzoru deformace (někdy 

se nazývá Piolův tenzor). Transformací do aktuálního stavu dostáváme vztah pro 
Cauchyho tenzor napětí 
 

 (1)1 5/3 1 1, kde
3

i k i k
ik KL ik ik ik

I L L L

Cx x x xt j S j c c
X X X X

− − − −⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
= = μ − δ =⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 (4.26) 

 
Označili jsme 1ikc− inverzní tenzor k Cauchyho deformačnímu tenzoru  
 

 ( , ) 2
L L

i
kl kl klk l

X Xc x t e
x x

∂ ∂
= = δ −

∂ ∂
. (4.27) 

 
Velikost vlastních čísel Cauchyho tenzoru (4.27) (velikost deformace v hlavních směrech) 
je rovna převrácené hodnotě vlastních čísel k tenzoru 1 ikc− . Odtud již můžeme vyvodit 
souvislost s velikostí relativních deformací, kterou popisuje Eulerův tenzor kle . Invariant 
Greenova tenzoru deformace je vyjádřen pomocí protažení v hlavních směrech deformace, 
tj., 2 2 2

(1) (1) (2) (3)C λ λ λ= + + . 
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Volná energie neo-Hookova materiálu (4.24) je často využívána k popisu tepen a žil, což 
jsou anisotropní materiály se dvěma významnými a specificky orientovanými směry 
[Holzapfel G.A. et al., 2000]. Volná energie se rozdělí na část homogenní isotropní, která 
je popsána tvarem (4.24), a na část anisotropní, která zahrnuje odlišné elastické vlastnosti 
v předem definovaném směru, viz obrázek 4.1. Vedle invariantů (1),j C  bude volná energie 
ještě záviset na invariantech (4) (6),C C , vyjadřujících elastickou energii ve směrech 
jednotkových vektorů 4 6,N N  
 

 
2 /3 2 2 2 2 2

(4) 4 4 (4, ) (4, ) 4 (4, ) 4

2/3 2 2 2 2 2
(6) 6 6 (6, ) (6, ) 6 (6, ) 6

cos sin ,

cos sin .

K L
KL f x y

K L
KL f x y

C j C N N

C j C N N

−

−

= = λ = λ β + λ β

= = λ = λ β + λ β
 (4.28) 

 
Směry kolagenových vláken jsme vymezili úhly 4, 6β β  a deformace vzhledem pevným 
souřadnicím ( , )x y  protažením ,x yλ λ . Konečný tvar volné energie pro anizotropní 
materiál je  
 

( ) ( ) ( )2 2

(4) (6)4, 6,2 /3
(1) 4 62 2

4 6

1 1
( ( , )) 3 ln 1 ln 1

2 2 2
f fI

KL m m
m m

C C
f C X t j C J J

J J
−

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− −μ μμ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥= − − − − −
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

  (4.29) 
kde 4, 4 6, 6, , ,f m f mJ Jμ μ  jsou postupně smykové moduly a limitní roztažnosti (extensibility) 
postupně vláken ve směru 4 a 6. Platí-li, že vlákna obou směrů mají stejné mechanické 
vlastnosti, tj. 4, 6, 4 6 4 6, ,f f f m m mJ J Jμ = μ = μ = = β = −β = β , pak má volná energie tvar 
 

Obrázek 4.1 – Zobrazení dvou směrů kolagenních vláken ve stěně tepny, popř. žíly; šedá 
oblast je homogenní matrice [Horný L. et al., 2008] 
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 ( ) ( )2

(4)2 /3
(1) 2

1
( ( , )) 3 ln 1

2
I

KL f m
m

C
f C X t j C J

J
−

⎡ ⎤−μ ⎢ ⎥= − − μ −
⎢ ⎥
⎣ ⎦

. (4.30) 

 
Tento model byl s úspěchem použit ke stanovení materiálového modelu tepenných stěn 
v práci [Horný L. et al., 2008]. Naměřená hodnota smykového modulu za předpokladu 
Neo-Hookova materiálového modelu byla 26kPaμ = , limitní roztažnost [ ]1.464 1mJ = , 
úhel vláken 37.2°Cβ = . 

4.2 Deformace tepen a žil 
Pro kvalitativní analýzu pulzačního proudění v elastických trubicích obecně, kterou lze 
provádět jen v 1D aproximaci (závislost jen na čase t a podélné souřadnici z ), je třeba 
nalézt vhodný vztah mezi deformovatelným průřezem ( , )A z t  trubice, tloušťkou její stěny 

0h a elastickými parametry materiálu trubice. Předpokládejme, materiál stěny tepny je 
popsán Hookovým zákonem (4.20). Bilance hybnosti (4.3) zahrnuje jen setrvačnou sílu 
a sílu povrchovou (tj. vnitřní a vnější tlaky na tepnu, popř. její podélné předpětí), takže ji 
lze psát ve tvaru  
 

 
2

2 ,ij i

j

t u
x t

∂ ∂
= ρ

∂ ∂
 (4.31) 

 
kde jsme jak tenzor napětí klt , tak i vektor posunutí u  převedli do válcových souřadnic. 

Předpokládáme posunutí jen ve směru radiálním ( ) ( )( ), , ,0,0 ,r z ru u u u zϕ= =u  dosazením 
do (4.31) odvodíme rovnici 
 

 ( )
2 2

02 2 22r r ru u uh p p h h
z r t

∂ ∂
μ + − = λ + μ + ρ

∂ ∂
, (4.32) 

 
která nám bude sloužit ke stanovení alespoň přibližného konstitutivní vztahu pro 1D 
aproximaci [Štembera V. et al., 2005].  
 
Za předpokladu malých deformací můžeme posunutí stěny trubice nahradit změnou jejího 
průřezu, tj. ( )22

0 rA r R u= π = π +  0 0 rA S u+ , 0S  bude obecně označovat vnitřní obvod 
tepny o poloměru 0R .  
 
Za těchto předpokladů přechází vztah (4.32) pro bilanci sil v radiálním směru na hledaný 
konstitutivní vztah 
 

 ( )2 2
0

02 2
0 0 0

2
1

2
h Ah A h Ap p

S z R A S t
λ + μμ ∂ ρ ∂⎛ ⎞+ − = − +⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

, (4.33) 

 
který můžeme již porovnat s běžně užívaným vztahem (5.8) [Hayashi S. et al., 1998]. 
Tlumící člen ve vztahu (5.7) je nahrazen setrvačným členem na pravé straně rovnice (4.32)
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. Porovnáním jednotlivých členů v rovnicích (4.33) a (5.7) můžeme nalézt alespoň 
přibližný materiálový vztah  
  

 ( ) 1

0 0 0 0 0

2
1 , t.j.,

2 4 (1 2 )(1 ) 2 (1 2 )p

hA A hE hK
A R A R R

−⎡ ⎤λ + μ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ μ⎢ ⎥Φ = − = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ − σ + σ − σ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 (4.34) 

 
mezi elastickou konstantou Kp, Youngovým modulem E a Poisseuillovou konstantou σ , 
popř. smykovým modulem, viz relace (4.22). 
 
Pro naměřenou hodnotu smykového modulu 26kPaμ =  u tepny poloměru 0 1cmR = a 
tloušťky 0 1cmh = pro 0.45σ = vychází 13kPapK = . Roztažený stav pružné trubice 
s koeficientem elasticity KE nebyl studován.  

4.3 Vlastnosti tenkostěnných cév při konečných deformacích 

Vlivem rozdílných tlaků ep p−  dochází u tepny jednak k inflaci a jednak ke kolapsu. 

Vlivem tenze zT  v podélném směru dochází k prodloužení z
Z

∂
λ =

∂
 a obecně i k torzi γ , 

která je obvykle definována jako poměrné zkroucení rad 
mZ

∂ϑ ⎡ ⎤γ = ⎢ ⎥∂ ⎣ ⎦
. Výhodnější se jeví 

zavést torzi pomocí torzního úhlu [ ]radRτ = γ  (protože arctg /Rz z Rτ = γ = γ ). 

Deformace je popsána vztahy 
 ( ) , ,r r R Z z Z= ϑ = θ + γ = λ  (4.35) 
 
Mírou této deformace je deformační gradient (4.1) 
 

Obrázek 4.2 – Inflace, torze a extenze cévy; materiálový bod se z polohy ( ), ,X R Z= θ  

posune vlivem deformace do polohy ( ), ,x r z= ϑ , např. [Humphrey J.D., 2002] 
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. (4.36) 

 
Budeme předpokládat, že materiál cévy je nestlačitelný, tj. det 1i

IF = , pak platí navíc 
relace 

 1, tj. r r r R
R R R r

∂ λ ∂
⋅ = =

∂ ∂ λ
 (4.37) 

 
Dosazením do (4.36) dostáváme Greenův tenzor deformace (4.6) pro nestlačitelný materiál 
a jeho konečný tvar je 
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 (4.38) 

 
Lagrangeův tenzor deformace  je 
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 (4.39) 

 
K výpočtu Eulerova tenzoru deformace potřebujeme inverzní gradient deformace 
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 (4.40) 
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Potom podle transformačního vztahu (4.8) dostáváme 
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 (4.41) 

 
Odtud můžeme podle vztahu (4.27) nalézt Cauchyho deformační tenzor 
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 (4.42) 

 
a k němu inverzní tenzor (tzv. Fingerův tenzor) 1

ijc−  vystupuje v neo-Hookově modelu 
nestlačitelného dobře deformovatelného materiálu. Tento model je často používán pro 
popis dobře ohebných materiálů (guma, pryže, biologické tkáně). Tudíž konečný tvar 
Fingerova tenzoru deformace cévy je 
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 (4.43) 

 
Uvážíme-li, že I. invariant Greenova tenzoru deformace (4.38) je  
 

 ( ) ( )
2 2

22
11 22 331

R rC C C C r
r R

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + = λ + γ + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟λ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (4.44) 

 
je Cauchyho tenzor napětí pro neo-Hookův model (4.26) definován vztahem 
 

 ( )11

3
ij ij ij

C
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 (4.45) 
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Nenulové složky tenzoru napětí jsou 
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 (4.46) 

 
Konkrétní relace mezi deformací cévy a okrajovými podmínkami, tj. tlakem in ep p−  
a tenzí zT , stanovíme z rovnic rovnováhy sil (4.3). V případě Cauchyho tenzoru napětí 
dostáváme 
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 (4.47) 

 
Za předpokladu, že ( )ikt r je funkcí jen souřadnice r (závisí na poloměru), je rovnováha 
v radiálním směru 

 0rrrr t tt
r r

ϑϑ−∂
+ =

∂
 (4.48) 

 
rovnováha v azimutálním směru 
 

 ( )2
2

1 0rr t
r r θ

∂
=

∂
 (4.49) 

 
a rovnováha v podélném směru 
 

 ( )1 0rzrt
r r

∂
=

∂
 (4.50) 

 
Ze vztahů (4.49) a (4.50) pro složky tenzoru napětí plyne 
 

 2 , z
r r zr rz

d dt t t t
r r

θ
ϑ ϑ= = = = . (4.51) 

 
S ohledem na definici napětí (4.46) jsou konstanty 0zd dθ = = . 
 
Integrací rovnice (4.48) přes tloušťku stěny cévy 
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označíme 
 , ,,rr e e rr int p t p= − = −  (4.53) 
 
vnější a vnitřní tlak1) .  
 
Rovnováha sil v radiálním směru za předpokladu, že nedochází ke zkroucení, tj. 0γ = , je 
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Zavedeme substituci rr
R

=%  a integrací dostáváme vztah 
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1 1
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e in e o
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e o e in

r r R Rp p
R R r r

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞μ ⎢ ⎥− = − + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ λ λ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
, (4.55) 

 
ve kterém musíme ještě uplatnit zákon zachování hmoty, který má pro válcovou cévu tvar 
 
 ,   platí 2 2e o o e in o o inR R h r r h R h r hπ π= + = + =  (4.56) 
 
Dosazením do rovnováhy sil (4.55) a užitím přibližných vztahů 
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 (4.57) 

 

a zanedbáním členů 2. řádu 
2 2

,o o

o in

h h
R r

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 odvodíme 

 

 
2 2 4

2 2 41o o in o
e

o in o in

h R r Rp p
R r R r

⎡ ⎤⎛ ⎞μ
⎢ ⎥− = + − −⎜ ⎟λ λ⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

. (4.58) 

 
Vnitřní průřez tepny před deformací označíme oA  a po deformaci a, tedy 

 
 2 2,o o inA R A rπ π= = . (4.59) 

                                                 
1) Vzhledem k orientaci stěn ve směru vnější normály působí tlak opačným směrem, proto jsou znaménka 
minus. 
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Obrázek 4.3 – Závislost průřezu cévy na  rozdílu vnitřního a vnějšího tlaku pro různé materiálové 
modely 

Konečný tvar rovnováhy vnějších sil (tlaků) na vnitřní a vnější stěně cévy (4.54) 
s elastickými silami cévní stěny je 
 

 

2

2 2 2 2

1 11 1 1

,          pro 

o o o o
e

o o o

NH
o o

h A A hAp p
R A A A R

A A
A A

⎛ ⎞μ μ ⎡ ⎤⎛ ⎞− = + − − = − α + − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥λ λ αλ α⎝ ⎠⎣ ⎦⎝ ⎠
⎛ ⎞

= Φ α =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (4.60) 

 

Průběh veličiny 

( )e o

o

p p R
h

−
μ  charakterizující inflaci či kolaps je pro neo-Hookův materiál 

(4.45) patrný z obr. 4.3. Odtud je i zřejmé, že pro tento typ materiálů může céva (obecně 
trubka) expandovat či kolabovat i při poklesu vnitřního tlaku. Tento model je vhodný 
k popisu výdutě, která může jak růst, tak se i zmenšovat, aniž dochází k nárůstu vnitřního 
tlaku. Důvodem je skutečnost, že při nárůstu průřezu se zmenšuje stěna cévy a pro 
zachování rovnováhy sil se musí snižovat vnitřní tlak (vnitřní tlak p může být vzhledem 
k předpětí ve stěně tepny i nižší než tlak vnější ep .  
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Poněkud jiný vztah dostaneme z prostého rozdílu tlaků (4.53) na vnější a vnitřní straně 
cévy. Tento rozdíl je roven hustotě mechanické energie bez uvažování jeho elastických 
deformací. Použitím stejného postupu jako při odvozování vztahu (4.58), tj. zachování 
hmoty (4.56) a zjednodušení (4.57) dostáváme 
 

 
2

eq2

2 1 1

2 1 11 1

o o o
e

o o

o

o o

h A AAp p
R A A A

h A
R A

⎡ ⎤μ ⎛ ⎞− = − − − − =⎢ ⎥⎜ ⎟λ ⎝ ⎠⎣ ⎦
⎛ ⎞μ ⎡ ⎤⎛ ⎞= − − α − − = Φ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥λ α α⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎝ ⎠

 (4.61) 

 

Průběh normalizovaného tvaru ( )e o

o

p p R
h

−
μ

 této veličiny je uveden na obrázku 4.4. Odtud 

je zřejmé, že proces inflace odpovídá nárůstu vnitřního tlaku a kolaps jeho poklesu. 
 
Pro stanovení rychlosti vedoucí ke kolapsu tepny je třeba stanovit derivaci (5.22). Pro 
závislost (4.61) dostáváme  
 

 
1/ 2 1/ 21/ 2

eq eq
eq 2

1

21 11o o

o

A hc
A R

α=

⎛ ⎞∂Φ ∂Φ ⎡ ⎤⎛ ⎞ μ ⎛ ⎞= = = +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ρ ∂ ρ ∂α ρ λ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎣ ⎦⎝ ⎠
 (4.62) 

  
a pro závislost (4.60)  

 
1/ 21/ 2

2

1 1o NH o
NH

o

A hc
A R

⎡ ⎤⎛ ∂Φ ⎞ μ ⎛ ⎞= = −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ρ ∂ ρ λ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎣ ⎦
 (4.63) 

 
Využití posledních dvou vztahů k výpočtu podmínek kolapsu cévy je uvedeno 
v následující kapitole. 
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5 Pulzační proudění v tepnách a žilách – 1D aproximace 
   Pro účely studia samobuzených pulsací a kolapsu tenkostěnných elastických trubic 
(cév) byl sestrojen hydraulický systém, viz obr. 5.1. Hlavní částí je tenkostěnná studovaná 
elastická trubice o délce l  a tloušťce h , přičemž je předpokládáno, že h l<< . Elastická 
trubice je obklopena dvěma tuhými kanály s patřičným hydraulickým odporem, jejichž 
cílem je tlumit tlakové poruchy generované při vzniku pulsací. Vstupní tuhý kanál má 
délku ul  a výstupní kanál má délku dl . Plocha průřezu je označena ( ),A x t , plocha průřezu 
tuhé části je označena 0A . 
 

 
Tekutina proudí z rezervoáru při konstantním tlaku Sp . Výstupní pevná část je zakončena 
restriktorem, který spojuje systém s jeho okolním prostředím, kde je nulový tlak. Pružná 
část trubice je umístěna v kazetě, kde je konstantní tlak ep . 

5.1. Matematická formulace 1D proudění elastickou trubicí 
Model zahrnuje tři rovnice – zákon zachování hmoty, hybnosti a odpovídající konstitutivní 
materiálový vztah. Zákon zachování hmoty pro nestlačitelnou tekutinu o hustotě ρ  
v elastické trubici, která má plochu průřezu ( ),A A x t= , je  
 

 ( )v
0,

AA
t x

∂∂
+ =

∂ ∂
 (5.1) 

 
kde ( )v v ,x t=  je rychlost tekutiny v trubici. Zákon zachování hybnosti je vyjádřen ve 
tvaru 
 

 0

0

v v 1v v v ,
8

fSp
t x x A

λ∂ ∂ ∂
+ + = −

∂ ∂ ρ ∂
 (5.2) 

 

Obrázek 5.1 – Model experimentálního zařízení v ÚT AVČR využívaného ke studiu 
samobuzených pulzací; zařízení slouží jako fyzikální realizace Starlingova resistoru 
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kde ( ),p p x t=  je tlak tekutiny, 0 0S D= π  je periferní délka vnitřního povrchu. Efekt 
předpokládaného odtržení proudu je nahrazen vazkým třením podél trubice. Koeficient 
tření fλ  je vyjádřen jinak pro laminární proudění ( Re Recrit< ) (odvozen za předpokladu 
platnosti Poiseuilleova zákona) a jinak pro turbulentní proudění ( Re Recrit≥ ) (užitím 
empirického vztahu, viz [Colebrook C.F., 1939]) následujícím způsobem 
 

 
( ) 2.5

64
 for  Re ReRe ,
 for  Re Re

1.02 log Re

crit
f

crit−

⎧
<⎪λ = ⎨ ≥⎪ ⎡ ⎤⎣ ⎦⎩

 (5.3) 

 
lokální Reynoldsovo číslo je uvažováno ve tvaru 
 

 
0

vRe= ,
2

A
Rν

 (5.4) 

 
kde ν je kinematická viskozita tekutiny.  
 
Proudění v přední a zadní tuhé části trubice je modelováno následujícími dvěma 
obyčejnými diferenciálními rovnicemi  
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0

0
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v v v ,  
8

v v v ,
8

fu I u
u u

u

fd d E
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d

d p p S
dt l A

d p p S
dt l A

λ−
= −

ρ
λ−
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ρ

 (5.5) 

 

 2 2
0

1 v ,   v v .
2S I u E d dp p p RA= + ρ =  (5.6) 

 
R je odpor restriktoru. Tlak vně trubice je nulový. 
 
Viskoelastické vlastnosti stěny elastické trubice v 1D aproximaci jsou popsány rovnicí  
 

 
2

2
0 0

,e
T A A Ap p
D x A t

⎛ ⎞∂ ∂
+ − = Φ + γ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

 (5.7) 

 
která je zobecněním rovnice bilance hybnosti trubky  . Zde γ  je tlumení trubice a T  je 
tenze trubice a ep p−  je tzv. transmurální tlak. Konstitutivní materiálový vztah  je použit 
podle Hayashi S. a kol., 1998 a byl získán více empirickou cestou než přímým analytickým 
odvozením [Hayashi S. et al., 1998].  Druhý člen v rovnici  vyjadřuje tahovou sílu, která 
zahrnuje zakřivení stěny trubice.  
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Elastická část konstitutivního vztahu  je popsána funkcí ( )zΦ   

 ( )

3
2

0 0

0 0

1  pro kolabující stav 0 1,

1      pro expandující stav 1 ,         

p

E

A AK
A A

z
A AK
A A

−⎧ ⎡ ⎤
⎛ ⎞⎪ ⎢ ⎥− < ≤⎜ ⎟⎪ ⎢ ⎥⎪ ⎝ ⎠⎢ ⎥Φ = ⎣ ⎦⎨

⎪ ⎛ ⎞⎪ − <⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩

 (5.8) 

 
kde PK  a EK  jsou tuhosti pružné trubice v kolabujícím, popř. expandujícím stavu. Relace 
těchto parametrů k parametrům používaných v obecných materiálových modelech (viz 
kapitola 4.1), plyne z rovnic a 
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1 , t.j.,

2 (3 4 )
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p
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λ + μ μ + μ
= = = =

− σ + σ − σ

. (5.9) 

 
Zde je pro úplnost uveden i modul stlačitelnosti K . Koeficient EK  pro popis 
expandujícího stavu (aneurysma) vychází podle navržené teorie roven PK . Na rozdíl od 
vztahu  je vztah  možno použít jak pro kolaps, tak i pro expanzi. 
 
Podobně získáme vztah pro tenzi ve stěně trubky v podélném směru 
 

 0
2

N J
m m

hT μ ⎡ ⎤= =⎢ ⎥π ⎣ ⎦
, (5.10) 

 
vyjadřující hustotu mechanické energie v příčném řezu stěny. Hodnota  platí pro 
nepředpjatou trubku. Ve fyziologických podmínkách je tepna či žíla vždy předpjata, takže 
reálná hodnota T  je vždy větší.  

5.2 Numerická simulace pulsačního proudění cévami 
V práci [Štembera V. et al., 2005] bylo provedeno numerické řešení soustavy rovnic . Pro 
kontrolu řešení byly použity čtyři odlišné metody časové integrace; Eulerovo schéma, 
schéma Crankové-Nicholsona a metoda dělení časového kroku (Fractional Step Method). 
Všechny použité metody dávají přijatelně shodné výsledky. v závislosti na volbě 
materiálových konstant PK  určující elasticitu trubice a T definující podélnou tenzi ve 
stěně. 
 
Systém vykazuje numericky tři odlišně kvalitativní chování: kolaps elastické trubice, 
tlumení a samobuzené oscilace. Frekvence samobuzených oscilací se snižuje se zvýšením 
materiálových konstant ,PK T , tj. s Youngovým modulem E  v jisté oblasti parametrů, viz 
obr. 5.2 a 5.3. 
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Obrázek 5.3 – Pulsace velikosti průřezu přemosťující cévy při periodickém buzení při 
rychlosti proudění krve 5 mm/s. Parametry získané z měření tahem za předpokladu 

Hookova materiálového modelu byly 41.92 10 Paλ = ⋅  a 41.92 10 Paμ = ⋅ , poloměr je 

0 1mmR =  a tloušťka stěny 0 0.15 mmh = . Podle vztahu  je 4,32 kPapK = . z obrázku 5.3 
jsou zřejmé samobuzené pulsace o frekvenci přibližně 5Hz. 

 

Obrázek 5.2 – Pulsace velikosti průřezu tepny při periodickém buzení pro parametry 
naměřené v práci [Holzapfel G.A. et al., 2000], tj. 13kPaPK =  Pa v poloze 0.955x =  m 

při rychlosti proudění krve 1m/s 
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5.3 Analýza kolapsu přemosťujících cév 
Rovnice, která je rovnicí bilance hmoty, a rovnice (5.2) která je rovnicí bilance hybnosti, 
reprezentují nestacionární průtok krve cévou. Při jistých hodnotách průtoku (rychlosti 
krve) dojde k náhlému poklesu tlaku uvnitř cévy a následkem toho se její stěna zbortí 
a céva kolabuje. Podmínku kolapsu cévy můžeme alespoň přibližně stanovit z kvalitativní 
analýzy řešení těchto rovnic. Zásadní význam pro stanovení podmínky kolapsu má 
konkrétní tvar konstitutivního vztahu, resp.. Tento vztah dává do relace transmurální tlak, 
tj. rozdíl tlaku p uvnitř cévy a tlaku vně cévy ep  
 

 e
o

Ap p
A

⎛ ⎞
− = Φ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5.11) 

 
a efektivním průřezem cévy A(x). oA  je nějaký referenční klidový průřez, kdy krev 
neproudí. 

v rovnici (5.2) nahradíme tlakový gradient z konstitutivního vztahu (5.11) 
 

 2 21,  popř. ,  pro o o
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p A p A Ac c
x A x x A x A

∂ ∂Φ ∂ ∂ ∂ ∂Φ
= = =

∂ ∂ ∂ ρ ∂ ∂ ρ ∂
. (5.12) 

 
Rovnice  a (5.2) přejdou s ohledem na (5.12) na rovnice pro ( ) ( ), , v ,A x t x t , tj. 

 vv 0A A A
t x x

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂
 (5.13) 
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8
fo

o o

c A S
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+ + = −

∂ ∂ ∂
. (5.14) 

 
Pravá strana rovnice (5.14) vyjadřuje tření, které může působit jen jako tlumení proudu. 
Kvalitu proudění popisují levé strany rovnic (5.13), (5.14) 
 

 2

vv 0

v vv 0o

o

A A A
t x x

c A
t x A x
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+ + =

∂ ∂ ∂
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+ + =
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. (5.15) 

 
Soustavu těchto rovnic budeme linearizovat, tj. předpokládáme, že 

Obrázek 5.4 – Průběh kolapsu cévy, v konečné fázi se může průřez zcela uzavřít, tj. 0A =
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( ) ( )
( ) ( )

v , v v ,

, ,
o

o

x t x t

A x t A A x t

′= +

′= +
, (5.16) 

 
kde v ,o oA  jsou nějaké konstantní hodnoty rychlosti a průřezu. Soustava nelineárních 
rovnic (5.15) přechází na soustavu lineárních parciálních diferenciálních rovnic 
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A A A
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∂ ∂ ∂
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. (5.17) 

 
Řešení budeme předpokládat ve tvaru postupných harmonických poruch 
 

 ( ) 2 2, ,
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i kxA A
e k

T
ω−′ ⎛ ⎞⎛ ⎞ π π

= ω = =⎜ ⎟⎜ ⎟′ λ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (5.18) 

 
o amplitudě , vA , s periodou T a vlnovou délkou λ. Hledáme podmínku, při které budou 
poruchy , vA′ ′  určené soustavou lineárních algebraických rovnic 
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nenulové. Podmínka existence nenulového řešení je 
 

 ( )2 2 22

v ,
det v 0

, v

o o

o oo
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k kA
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ω − −
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− ω−
. (5.20) 

 
Tedy pro fázovou rychlost poruchy musí platit 
 

 vo oc
k T
ω λ

= ± = . (5.21) 

 
Pro zkolabovanou trubku je T → ∞  a to platí v případě, že střední rychlost proudění 
splňuje podmínku 
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MUDr. Jan Hemza Biomechanická problematika tenkostěnných žil mozku 51

Pro Hookův materiálový model cévy popsaný vztahem (5.9), pro který je p

o

K
A A

∂Φ
=

∂
 je 

rychlost krve nutná ke kolapsu 
 

 ( )3 4

3 3
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2 10 10
p

o

K
c

−

−

⋅ + ⋅ ⋅
= = =

ρ ⋅ ⋅
. (5.23) 

 
Za předpokladu, že materiál stěny cévy je popsán Hookovým modelem, nemůže za 
normálních podmínek u zdravé přemosťující cévy ke kolapsu dojít. Důvodem je nižší 
rychlost krve v těchto žílách. Podle měření pomocí MRI je rychlost v rozmezí 25 – 50 
cm/s. V případě, kdy je poloměr cévy 0,5cmoR  tloušťka stěny klesne na 0,08 mm 
a materiálové parametry ,λ μ  (viz vztah 5.9) na hodnotu 104 Pa, může parametr pK  
klesnout a tím klesne i rychlost kolapsu oc  
 

 ( ) ( )5 4
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h h
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−
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. (5.24) 

 
Tedy ani při náhlém zvýšení intrakraniálního tlaku ep  nemůže přemosťující céva 
zkolabovat. Pro vysvětlení kolapsu cévy je třeba použít jiného materiálového vztahu než 
vztah. Do úvahy je třeba vzít i případné protažení či smrštění cévy, které je vyjádřeno 
poměrem 0/L Lλ = . 
 
Použijeme materiálové modely (4.62) a (4.63) . Pro vztah, který vyjadřuje jen silové 
poměry na stěnách cévy, platí  
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Velikost rychlosti, při které by mělo dojít ke kolapsu, je srovnatelná s rychlostí (5.23) a je 
tudíž nereálná. Naproti tomu pro neo-Hookův model při nepatrném zkrácení cévy, např. 
jen o 5%, tj. pro 0.95λ = , dostáváme rychlost 
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hc
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−

−

⎡ ⎤μ ⋅ ⋅⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − = − =⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ρ λ ⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
, (5.26) 

 
která zcela odpovídá podmínkám, existujícím v cévě. Je tudíž reálné, že při nějakém 
prudším pohybu hlavy, či úderu do hlavy, může k přechodné kontrakci dojít. Tudíž kolaps 
- angiosynizesis - může nastat při zvýšení intrakraniálního tlaku v liquorovém či 
mozkovém kompartmentu. Zkrácení délky těchto cév v prostoru, v němž se nacházejí, lze 
rovněž očekávat.  
 
 
 
Pozn: Ponecháme tyto kapitoly s výpočty za sebou pro větší přehlednost problematiky. 
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6 Metodika a výsledky 
Experimentální výzkum přemosťujících žil v mozku byl rozdělen do následujících na sebe 
navazujících kroků:  
 
1. anatomicko-histologická studie přemosťujících žil mozku 
2. kvantitativní studie a studie geometrie přemosťujících žil 
3. kvalitativní studie vlastností žil – biomechanické charakteristiky mozkového žilního 

systému 
4. modelování a chování venózního systému a jeho dělení. 

6.1. Anatomicko-histologická studie přemosťujících žil mozku 
Ve studiu vlastností přemosťujících žil mozku jsme provedli nejprve histologickou studii 
stěny žilní.  
 
Materiál byl odebrán z maximálně 24hodin starých 5 dospělých kadaverů různého věku, 
provedeno klasické zpracování materiálu s fixací v 10% formaldehydu pufrovaném 
(neutrální pH). Pak po provedení řezů a jejich zpracování na sklíčku provedeno barvení. 
 
Prvním krokem je fixace tkáně. Standardem fixační úrovně je formalín. Dalším krokem 
bylo tkáň nakrájet na co nejtenčí řezy. Optimální metodou jak tkáň nejlépe nakrájet bylo 
zalití do vhodného média – parafínu. Dalším krokem je krájení řezů pomocí mikrotomu. 
Nakrájené řezy je třeba zvýraznit, tedy nabarvit. K barvení bylo použito barvení 
standardní hematoxylin-eiosin, a barvení speciální na endothel pomocí faktoru FVIII. 
 
Metody barvení:barvení klasické hematoxylin-eosinem (HE), barvení k průkazu endotelu 
pomocí FVIII a,b (FVIII a,b). Techniky barvení a barvící protokol viz doplněk č. 2. 
 
Po obarvení byl materiál odečten na mikroskopu Nikon s digitálním skenováním obrazu 
s optickou charakteristickou okuláru 10/2,2, objektivu 4/0,10 10/0,25 20/0,40 40/0,65, 
s použitím zvětšení 40, 100, 200 a 400krát. 

6.2. Výsledky histologického vyšetření 
Při studiu žil jsme nejprve provedli studium histologické. Barvili jsme 2 typy barvení, 
i když by bylo možno použít daleko větší spektrum metod. Pro naše účely byly vybrané 
typy barvení plně dostačující, aby popsaly struktury žil a charakterizovaly endotel, 
podrobněji viz doplněk 2. 
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Obrázek 6.2 – Histologický řez přemosťujícími žilami s arachnoideou – bavení F VIII, 
zvětšení 200x 

Obrázek 6.1 a) a b) – Příčný řez přemosťující žilou – zvětšení 10x, barvení HE 

a) 

b) 
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Obrázek 6.3 – Řez v oblasti Parcchinoských granulací – barvení HE, zvětšení 400x – 

zřetelná povrchová skupina buněk – nahlučení buněk v tvrdé pleně 
 

 
Obrázek 6.4 – Řez v oblasti splavu – zachycení úponu chorda Willisi – barvení HE, 

zvětšení 10x 
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Na histologických řezech je zřetelná šíře stěny a její vrstvení na endotheliální 
a subendoteliální vrstvu, které tvoří asi 1/5 tloušťky stěny, dále povrchová arachnoteliální 
vrstva, která rovněž tvoří asi 1/5 tloušťky stěny, a střední vrstva, která je tvořena vazivově 
svalovou vrstvou s malým počtem svalových vláken hladkého svalstva; tato tvoří 3/5 
tloušťky stěny. V oblasti vstupu do žilního splavu prochází cévy stěnou splavu, který je 
tvořen pevnou vazivovou tkání – tvrdou plenou. 
 
Délka průchodu je 1,0-1,5.10-3 m, což tvoří část žilního kanálu, který je velmi omezeně 
roztažitelný a stlačitelný. V některých místech průchodu nalézáme ztluštělá místa 
nahlučených buněk z tvrdé pleny. V řezu splavem nalézáme fixaci úponu Willisovy chordy 
do stěny splavu. Na řezech v oblasti výtoku přemosťujících žil je nalezeno několik variant 
této části, jinak je výtok v oblasti arachnoidálních klků, jednak se ve stěně splavu zužuje 
vytvoření ostrůvků nahloučení buněk tvrdé pleny, jednak dochází k rozšíření průřezu 
vytvořením výběžků do jednotlivých lamel stěny splavu, jednak je překryt vstup žilní 
některým z typů chorda Willisi.  
 
Dělení výtokové části přemosťujících žil: 

1. krytí arachnoidálními klky, 
2. se zvětšením průřezu, 
3. se zmenšením průřezu, 
4. s vytvořenou chlopní (chorda Willisi). 

6.3. Kvantitativní studie a studie geometrie přemosťujících žil 
Kvantitativní studie byly prováděny dvojím způsobem. Jednak pouze vnitřní průměr na 
žilní angiografii magnetické rezonance, jednak pomocí přímého měření žil pod 
mikroskopem. Byl použit přístroj magnetické rezonance Siemens Magnetom 
Symphony 1,5 T a k přímému měření zkušebních položek je používán stereomikroskop 
NIKON SMZ 1500 umožňující kvalitní prozkoumání povrchů, lomových ploch i struktury 
testovaných vzorků. Pro záznam a zpracování obrazu pozorovatelného v mikroskopu byl 
použit digitální fotoaparát NIKON COOLPIX E995 a vyhodnocovací software LUCIA 
NET. 
 
Při studiu na angiografii a venografii magnetické rezonance je využíván tzv. fenomén 
průtoku.  
 
Při zobrazování a měření v MRI se jedná o fázové a frekvenční zobrazení, na principu 
Fourrierovy transformace, voxel v obraze je již kalibrován, měření je provedeno přímo 
v mm s přesností na jedno desetinné místo. 
 
V obraze přímo na konzole u MRI je zobrazení a jeho další zpracovávání se surových dat, 
na dalších výstupech je pak upraveno na data bezrozměrná odstřihnutím frekvenčního 
zobrazení. 
 
Při převedení do 3D se pohled blíží kulovitému zobrazení, které se transformuje do plochy. 
Jedním z hlavních primárních parametrů, který může být využit k tvorbě modulace obrazu 
magnetické rezonance (MR), je průtok excitovaných jader charakterizovaný rychlostí 
jejich pohybu. Obecně platí, že pohyb rezonujících jader způsobuje změny v amplitudě 
a fázi vektoru magnetizace. Průtok se tak projevuje jako vnitřní kontrastní médium při MR 
zobrazení. Tato atraktivní vlastnost umožnila rozšíření techniky neinvazivního zobrazení 
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cévního řečiště promocí MR angiografie či venografie – zobrazení průtoku krve 
a zobrazení spojení s průtokem mozkomíšního moku (CSF- cerebrospinal fluid). 
 
Tok krve cévním řečištěm reprezentuje kvaziperiodický typ pohybu v zobrazené scéně. 
Celkový objem krve protékající daným místem cévního řečiště ve zvoleném časovém 
intervalu je charakterizován průtokovým objemem Q (bulk flow) (cm3·s-1) Průměrnou 
rychlost krve lze stanovit ze vztahu [Ehlich E. et al., 2003] 
 
 vave = Q/A [cm·s-1] (6.1) 
 
kde A reprezentuje plochu ortogonálního řezu cévou v cm2. 
 
Dále bylo provedeno měření 10 jednotlivých vzorků s použitím stereomikroskopu NIKON 
SMZ 1500 umožňujícího kvalitní prozkoumání povrchů, lomových ploch i struktury 
testovaných vzorků. Pro záznam a zpracování obrazu pozorovatelného v mikroskopu byl 
použit digitální fotoaparát NIKON COOLPIX E995 s vyhodnocením pomocí softwaru 
LUCIA NET. Při tomto způsobu zpracování vzorků bylo provedeno jejich měření 
a stanovení geometrických parametrů, zejména tloušťky stěny a šíře, které následně 
sloužily jednak k porovnání výsledků s metodou měření na histologickém preparátu 
a metodou měření v MRI obraze. Výsledky měření v obraze magnetické rezonance ve 
srovnání s měřením stereomikroskopem mají minimální diferenci.   
 

 
Obrázek 6.5 – Měřítko ke kalibraci pro měření na digitálním fotoaparátu NIKON 

COOLPIX E995 s vyhodnocením pomocí softwaru LUCIA NET 
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Obrázek 6.6 – zobrazení přemosťující žíly v digitálním fotoaparátu NIKON COOLPIX 

E995 s vyhodnocením pomocí softwaru LUCIA NET – střed cévy 
 

 
Obrázek 6.7 – Zobrazení přemosťující žíly v digitálním fotoaparátu NIKON COOLPIX 

E995 s vyhodnocením pomocí softwaru LUCIA NET – konec cévy 
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Obrázek 6.8 – Měření v obraze MRI geometrie přemosťujících žil – horizontální řez 

 

 
Obrázek 6.9 – Měření v obraze MRI geometrie přemosťujících žil – horizontální řez 
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Geometrie přemosťujících žil mozku byla měřena na MRI zobrazeních žilního systému 
mozku. Bylo uskutečněno 1087 měření na MR-VG – mozková venografie magnetické 
rezonance (Siemens Magnetom Symphony1,5 T). Měření bylo provedeno u 50 objektů, 
z toho 32 mužů a 18 žen. 
 
Celkem bylo změřeno 643 přemosťujících žil, z toho v. Galeni 46, která se řadí 
k hlubokému žilnímu systému. Na jeden objekt bylo v průměru 13,7-29 přemosťujících žil, 
z toho do SSS (sinus sagitalis superior) bylo v průměru 5,7-9 přemosťujících žil, 
temporopolárně 1-3, venae Labbé ústící do sinus sigmoideus 1-6, tentoriálních – 
supratenroriálních 2-3, infratentoriálních 2-5 a venae Dandy 1 -2.  
  
 

Obrázek 6.10 – Měření v obraze MRI geometrie přemosťujících žil – koronární řez,  
sagitální řez, pravý šikmý – při 3D rotaci obrazu na MRI zobrazení 



MUDr. Jan Hemza Biomechanická problematika tenkostěnných žil mozku 60

Tabulka 6.1 – Průměrné hodnoty u přemosťujících žil – měřeno na MRI-VG 
(pod průměrnou hodnotou minimální a maximální naměřená hodnota v dané sérii) 
  vnitřní průměr

[mm] 
délka 
[mm] 

úhel vstupu 
do splavu 

[°] 

Celkem 1,94 
0,40-5,85 

13,35 
3,93-25,63 

74,63 
11,60-161,84 

Celkem s v. Galeni 2,05 
0,40-9,81 

13,09 
3,63-21,63 

74,63 
11,6-161,84 

muži 1,82 
0,40-5,85 

20,74 
3,93-25,63 

75,025 
15,27-161,84 

s v. Galeni 2,76 
1,2-5,42 

11,8 
4,88-19,62 

61,7 
25,13-111,62 

ženy 1,89 
0,40-4,58 

12,83 
3,93-20,63 

71,73 
11,60-140,36 

  

s v. Galeni 3,16 
0,99-9,81 

10,80 
3,63-21,3 

55,82 
39,10-137,28 

6.4. Studium biomechanických charakteristik mozkového venózního systému 
Při studiu biomechanických charakteristik mozkového venózního systému byl materiál 
odebírán z kadaverů do 24 hodin po úmrtí. Byl testován na testovacím zařízení MTS 858.2 
Mini Bionix do 3-6 hodin po odběru vzorků. Podrobněji viz dodatek č. 3. 
 
Jako transportní medium byl použit sterilní Hartmannův roztok (mmol/l = Na+ 129,5; K+ 

5,3; Ca2+ 1,8; Mg2+ 2,0; laktát- 29,6; Cl – 111,7; mosmol/l  276,0).  
 
Pro srovnání složení tohoto transportního média je obsah jednotlivých chemických složek 
v plasmě (mmol/l: Na+ 135-144; K+ 3,8-5,0; Ca2+ 2,24-2,84; Mg2+ 0,66-0,91; laktát- 0,6-
2,4; Cl – 95-107; mosmol/l 275-295,0), v mozkomíšním moku (mmol/l: Na+ 145-165; K+ 
2,40-3,40; Ca2+ 1,09-1,37; Mg2+ 1,04-1,06; laktát- 1,1- 1,9; Cl – 113-131; mosmol/l 275-
295,0) oproti složení tzv. fyziologického roztoku (mmol/l: Na+ 155,1; Cl – 155,1; mosmol/l 
310,0 ). Viz tabulka 6.2. 
 
Tabulka 6.2 – Tabulka složení transportních roztoků, plasmy a mozkomíšního moku 

Roztok Na+ 
[mmol/l] 

K+ 

[mmol/l]
Ca2+ 

[mmol/l]
Mg2+ 

[mmol/l]
Laktát – 

[mmol/l]
Cl – 

[mmol/l] 
Osmolarita
[mosmol/l]

Hartmannův 129,5 5,3 1,8 2,0 29,6 111,7 276,0 
Plasma 135-144,0 3,8-5,0 2,24-2,84 0,66-0,91 0,6-2,4 95-107,0 275-295,0 

Mozkomíšní 
mok 

145-165,0 2,40-3,40 1,09-1,37 1,04-1,06 1,1-1,9 113-
131,0 

275-295,0 

Fyziologický 
roztok 

155,1 0 0 0 0 155,1 310,0 
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Vlastní fyziologický roztok je vlastně hyperosmolární, hyperchloremický 
a hypernatremický vůči tekutinám těla. Hartmannův roztok sice obsahuje větší koncentraci 
laktátu, což ale vzhledem k odebrané tkáni není významné. Ionálním složením se velmi 
blíží jak plasmě, tak i mozkomíšnímu moku, což je výhodné vzhledem k tomu, že 
u přemosťujících žil se vnitřní plocha žíly – endotel – nalézá v plasmě a zevní plocha žilní 
stěny je uložena v mozkomíšním moku arachnoidální vrstvy mozku. U splavů je to velmi 
podobné, i když zevní vrstva splavu má s mozkomíšním mokem kontakt vzdálenější 
vzhledem k histoanatomickému vrstvení obalů (Haines, al-Mefty) [Haines, D.E., 
Frederickson R.G., 1991]. 
 

Ke zjištění elastických parametrů přemosťujících žil byla použita tahová zkouška v 
otestovacím systému MTS 858.2 Mini Bionix s použitím siloměru 10 N, hydraulických 
čelistí se sadou kruhových vložek včetně speciálních přípravků pro tahové zkoušky. 
 
Provoz tahové zkoušky byl dán těmito podmínkami: 

rychlost zatěžování: 10mm/min 
rychlost odlehčení: -10mm/min 
vzorkování:        10 Hz 
přítlak v čelistech:   5 MPa 
řídící program: Tah zil A.000, Tah zil D.000 
adresa s daty: TMZ_20080227, TMZ_20090211 
hmotnost dolní čelisti s kroužkem mč´= 19,51g, F0 = 0,2N 

Testování bylo vedeno při startovací teplotě 23,0 a konečné teplotě 24,1°C, a při startovací 
teplota 23,7°C a konečné 22,8°C. Relativní vlhkost v době testování byla na počátku 
27,2% a konečná 26,1% a při dalším testování 26,2% a 33,7%.  
Hmotnost dolní čelisti mč = 19,50 g, tj. F0 = 0,2 N. 
 
Schéma zatížení bylo 10x zatížení a odlehčení a pak po 30 sekundách maximální zatížení 
do destrukce, podrobněji viz dodatek č. 3. 
 
Bylo provedeno celkem měření 30 objektů, z tohoto souboru měření byly vyloučeny 
výsledky, kde došlo k selhání měření, a pro výsledné výpočty bylo pak využito 15 objektů.  
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Obrázek 6.11 – Grafický výsledek tahové zkoušky u přemosťující žíly; 

osa x = Δt [s], osa y = [ ]310 ml −Δ  
 
 

 
Obrázek 6.12 – Grafický výsledek tahové zkoušky u přemosťující žíly; 

osa x = Δt [s], osa y = [ ]310 ml −Δ  
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Obrázek 6.13 – Grafický výsledek tahové zkoušky u splavu; 

osa x = Δt [s], osa y = [ ]310 ml −Δ  
 

 

 
Obrázek 6.14 – Grafický výsledek tahové zkoušky u splavu; 

osa x = Δt [s], osa y = [ ]310 ml −Δ  
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Následně bylo provedeno matematické zpracování výsledků s provedením výpočtu jednak 
normálového napětí σ (N/m2 = Pa) a jednak výpočtu konstanty úměrnosti E, Youngova 
modulu pružnosti v tahu. Předpokládáme, že v dostatečné vzdálenosti od konců měřeného 
vzorku je silové pole rovnoměrně rozprostřeno podél celého příčného průřezu, a tedy 
nezávisí na konkrétním způsobu, jakým je síla F na konci realizována. Pro řešení je nutno 
vzít v úvahu tento velmi důležitý Saint-Venantův princip, který umožňuje zjednodušit 
skutečné okrajové podmínky úlohy. Podle tohoto principu stav napětí a deformace 
působením vnější síly, je téměř stejný, nahradíme-li jedno rozložení sil jiným o stejné 
výsledné síle a stejném výsledném momentu sil. Dle tohoto principu lze zanedbat vliv 
svorek, na upnutí vzorku, na způsob, jakým jsou síly F a – F na vzorek přenášeny. S je 
plocha průřezu vzorku, F, – F je tahová síla, l je délka vzorku a Δl je prodloužení v tahu.  
K výpočtu bylo využito Hookova zákona pro tah. Byl vypočtenYoungův modul pružnosti 
a normálové napětí. 
 
V Hookově materiálovém modelu se elastický modul ve smyku určuje pomocí úhlu smyku 
γ . Za předpokladu, že koeficient tgk γ=  je kladný a blížící se k nule, lze použít Hookův 
model v přiblížení malých deformací.  
Vlastní model popisuje i anizotropní materiály. V našem případě, vzhledem k složení 
stěny, která nemá kolagenní vlákna orientovaná do několika specifických směrů (jsou 
orientována chaoticky) jej lze považovat za izotropní materiál.  

6.5. Měření vnitřního průměru prováděné na magnetické rezonanci. 
Měření vnitřního průměru bylo prováděno na magnetické rezonanci, ale i pomocí 
stereoskopické metody. Bylo provedeno ještě měření pomocí stereomikroskopu NIKON 
SMZ 1500. K výpočtu  zatěžovací plochy Sstěny , viz . obr. 6.15, na přemosťující žíle byl 
použit vzorec: 
 

 2
stěny 2 2 m

2
DS A B h h π⎛ ⎞ ⎡ ⎤= ⋅ = ⋅ +⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎝ ⎠

 (6.2) 

kde h je tloušťka stěny žíly a D je její průměr. Byla naměřena tloušťka stěny cévní 0,205-
0,106·10-3 m. Střední vnitřní průměr činí 1,94-2,05· 10-3 m. 
Při měření bylo zjištěno, že poměr tloušťky stěny k průměru žíly je 1:10 až 1:20. Tloušťka 
stěny přemosťující žíly je 0,106 – 0,205.10-3 m. Výsledky se shodují u obou měření. i 
u měření pomocí stereomikroskopu NIKON SMZ 1500. Diference mezi stereoskopický 
měřením a měřením v magnetickém obraze je v řádu mm a lze z tohoto pohledu obě 
metody srovnat. 
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Obrázek 6.15 – Schéma výpočtu zatěžované plochy vzorku 

 
Kvalitativně ve stěně žíly je malá, tenká, spíše nesouvislá vrstva svalová – nahloučené 
krátké svalové buňky hladkého svalstva. Vnitřní vrstvu tvoři endotel, zevní pak vazivo 
přecházející do arachnoidálních trámců. 
 
Z provedených tahových měření byly vypočteny jak velikosti elastických parametrů 
přemosťujících žil a žilních splavů, do kterých přemosťující žíly vyúsťují tak i další 
biomechanické vlastnosti (maximální napětí před přetržením, relativní prodloužení apod.), 
viz kap. 6.6. 
 
Na grafech na obr. 6.11 až obr. 6.14  je zřetelná oblast opakovaného zatěžování 
a koherentní křivka materiálu s posunem na časové ose x, osa y je síla zátěže až do stupně 
destrukce. 
 
Průměrná hodnota destrukční síly:  

u přemosťujících žil je 1,05285 N,  
u žilních splavů 4,6825 N. 

  
Průměrná hodnota meze pevnosti u přemosťujících žil je 1,2534·106 Pa. 

6.6. Výsledky materiálových vlastností přemosťujících žil 
V souboru vzorků přemosťujících žil byly experimentálně zjištěny některé další  
materiálové vlastnosti:  
 

• Průměrná hodnota délky měřených objektů byla 10,8611·10-3 m, mediánní hodnota 
10,425· 10-3 m. 

• Průměrná síla zatížení 0,27064 N, mediánní 0,30051 N. 
• Průměrné prodloužení objektu v experimentu 0,2706.10-3 m, mediánní,025831·10-3 m. 
• Průměrné relativní prodloužení při zátěži v experimentu 0,2767·10-3 m, mediánní 

0,2556·10-3 m. 
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• Průměrná hodnota Youngova modulu pružnosti 0,43991·106 Pa, mediánní 0,41139·106 
Pa. 

• Průměrný tenzor napětí 23,5831·106 N/m2, mediánní 23,4282·106 Pa. 
 
Podrobnější přehled jednotlivých objektů viz dodatek č. 3. Zhodnocení jednotlivých 
sloupců hodnot pomocí t-testu udává statisticky nevýznamné rozdíly. Soubor je velmi 
homogenní ze statistického hlediska, viz. Tabulka 6.3 v dodatku č. 3.  
 
Výsledky provedených experimentů lze shrnout do následujících závěrů: 
• hodnoty Lameových konstant u přemosťujících žil jsou λ = 1,92616·104 Pa, a 

 μ = 1,92526 ·104 Pa  
• hodnota modulu stlačitelnosti K = 6,42656 · 105 Pa. 
 
Při studiu byla provedena i studie žilních splavů mozku vzhledem k tomu, že přemosťující 
žily do tohoto silnostěnného a tuhostěnného systému vstupují, ale vždy pod tupým či 
ostrým úhlem. Úhel vstupu žil do splavu je 74,63° (11,60° – 161,84°). Z přední části 
vstupují žíly pod ostrým úhlem směřujícím ventrálně, v zadní části pod úhlem zavírajícím 
se dorsálně. Hranicí mezi změnou úhlu je nulová rovina pohybu mozku (jde paralelně 
s klivem a prochází skrze foramen Monroi). 

6.7. Biomechanické vlastnosti žilních splavů: 
Splavy mají vysokou tuhost, malou pružnost materiálu. Ve srovnání s biomechanickými 
vlastnostmi žilního mozkového splavu a přemosťující tenkostěnné žíly je významný rozdíl. 
Podrobněji viz dodatek č. 3. 
 
Prodloužení je 663krát menší u žilního splavu než u přemosťující žíly, je nutná 16krát větší 
tahová síla, Youngův modul pružnosti je velmi vysoký a udává nízkou pružnost stěn 
splavu, který je tvořen 3 stěnami z tvrdé pleny, tahové napětí je 12000krát větší.  

6.8. Kapacitní rezerva odtokového traktu mozku 
Využitím hodnot rychlostí roků v přemosťujících žilách v závislosti na intrakraniální 
hodnotě tlaku, kdy se i hodnoty rychlostí toku mění – viz tabulka 6.3. Použitím rovnice 
kontinuity je možno vypočítat  kapacitní rezervu odtokového žilního systému mozku, tedy 
přemosťujících žil mozku. Objemový průtok s jednotkou m3s-1  vypočteme ze vztahu  
 
 v konst.vQ S= =  (6.3) 
 
kde v je rychlost toku kapaliny v průřezu S, ρ hustota. Odpovídající hmotnostní tok je Sρv 
s jednotkou kg s-1. 
 
Za zjednodušujícího předpokladu jednorozměrného proudění lze psát 
 

 1 2

2 1

ν konst.
ν

S
S

= =  (6.4) 

 
kde S1, S2 jsou průřezy v různých místech trubice v nichž jsou v1, v2 odpovídající rychlosti 
toku.  
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Obrázek 6.16 – Srovnání kapacity (rezervy) přítoku a odtoku v průměru při různém ICP 
(intrakraniálním tlaku) 

Výpočet provedeme při různých intrakraniálních tlacích (ICP) jak ve skupině mužů, tak ve 
skupině žen tak i pro celé skupiny bez ohledu na pohlaví. Pro různé měřené vzorky je 
změna kapacity cévního systému uvedena na obr. 6.16 až 6.22. V grafech jsou uvedeny 
sumární průřezy cévami vypočtené ve vzestupném pořadí dle velikosti. (tedy 1.-27. vzorek 
u žil , 1.-25. vzorek u tepen). Rychlosti toku v žilách jsou uvedeny v tabulce 3 se 
statistickým zhodnocením. Vzorky udávají pořadí jednotlivých průřezů cév uspořádaných 
dle velikosti viz tabulka 3 doplňku D-4. 

 

Tabulka 6.3 – Rychlost toku v přemosťujících žilách v závislosti na ICP 
ICP 17,8 ± 9,8 

mmHg 
50,0 ±16,8 

mmHg 
 p<0,001 

Stř. arteriální tok v a. cer. 
media 

175 ± 54,5 .10-2 

m/s 
264 ± 72,6. 10-2

m /s 
 p<0,01 

Rychlost žilního tok ve v. 
Rosenthali – maximum 

17,4 ± 6,6 . 10-2

m/s 
25,1 ± 12,5.10-2 

m/s 
NS  

Rychlost žilního toku – 
maximum 

27,3 ±6,7. 10-2 
m/s 

65,9 ± 29,5.10-2 

m/s 
 p<0,001 

Rychlost žilního toku – 
časový průměr – střední 
tok 

25,0 ± 4,5. 10-2

m/s 
55,9 ± 28,3.10-2

m/s 
 p<0,001 
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Obrázek 6.17 – Srovnání kapacity přítoku a odtoku u mužů při různém ICP 
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Obrázek 6.18 – Srovnání kapacity přítoku a odtoku u žen při různém ICP 
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Obrázek 6.19 – Srovnání kapacity průtoků artériemi a žilami mozku  
při různém intrakraniálním tlaku 

Obrázek 6.20 – Srovnání kapacity průtoku arterie – žíly a dle pohlaví 
při ICP 17,8 mm Hg 
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Obrázek 6.21 – Srovnání kapacity přítoku a odtoku při různých intrakraniálních tlacích 
(v log) 
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Obrázek 6.22 – Srovnání kapacity průtoků žilami a tepnami při různých ICP 
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Obrázek 6.23 – Srovnání kapacity průtoků – artérie a žíly – při různých ICP a dle pohlaví 
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Na obrázku 6.23 je zóna arteriálního vtoku velmi diskrétně viditelná a nad ní se nachází 
zóna zvýšení toku při zvýšení intrakraniálního tlaku. 
 
V tabulce, viz dodatek č. 4 a ve výše uvedených grafech je zřetelně viditelný gendrový 
rozdíl mezi ženami a muži. Uvedenou metodou, viz vztahy (6.3) a (6.4) bylo vypočteno, že 
poměr muž:žena je 2,9:8 v odtokové části, tedy 2,7x vyšší u žen. Důvodem mohou být 
některé fyziologické funkce – těhotenství a porod, kdy dochází na delší dobu k zvýšení 
intrakraniálního tlaku a uzávěrem části žilních struktur by mohlo dojít k výraznému 
ohrožení existence ženy, dále se na rozdílu může podílet malou částí (asi 2-5%) i velikostní 
rozdíl. Hodnoty vypočtených poměrů je průměr 102,75 u mužů 33,4, u žen 94,7. Hodnota 
je bezrozměrná.    
Dále na základě studia byla vypočtena: 

průměrná plocha 0,4919091cm2,  
průměrný objem 1,21747 L,  

průměrná objemová změna 1,27065 L u přemosťujících žil mozku. 
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7  Struktura a elastické vlastnosti žilních stěn a jejich porovnání s údaji 
v literatuře 

7.1 Histologické vyšetření 
Při studiu žil jsme nejprve provedli studium histologické. Barvili jsme 2 typy barvení, 
i když by bylo možno použít daleko větší spektrum metod, Pro naše účely byly vybrané 
typy barvení plně dostačující, aby popsaly struktury žil a charakterizovali endotel, 
podrobněji viz dodatek č. 2. 
 
V literatuře je histologický popis přemosťujících žil mozku velmi omezený. Charakterizují 
se žíly piální, intracerebrální, meningeální, ale přemosťující nejsou histologicky 
popisovány ani na animálních modelech [Edvinsson L. et al., 1983], [Lange W., Halata Z., 
1979], [Roggendorf W., Cervos-Navarro J., 1978], [Roggendorf W. et al., 1978], 
[Roggendorf W., Cervos-Navarro J., 1983], [Takahashi M., 1968], [Walter G.F. et al., 
1983], [Auer, L.M. et al., 1987], [Pang Q. et al., 2001], [Pang Q. et al., 1986]. 
 

Popisované žíly intracerebrální jsou děleny na sběrné či kolektorové venuly a muskulární 
venuly, muskulární jsou od velikosti 50-100μm až po piální [Walter G.F. et al., 1983]. Na 
tyto pak navazují přemosťujících žíly, které by dle tohoto dělení patřily k muskulárním. Ze 
základního přehledu vlivů na kontraktilitu žil piálních je zřetelné, že fyzikální vlivy, a to 
elektrické stimuly, mají výraznější vliv na stěnu žilní, konkrétně na její hladké svalstvo, 
než humorální vlivy – viz kapitola 7.3. Jsou- li přemosťující žíly pokračováním piálních ve 
vyšším řádu, bude vliv na jejich stěnu pravděpodobně stejný. Jedná se tak o žíly 
muskulárního typu, na rozdíl od žil meningeálních, které nemají svalovou vrstvu vůbec 
vyvinutou. 
 
Vignes (2007) a kolektiv [Vignes J.R. et al., 2007] popisuje hypotézu s rozšířením venózní 
části před vstupem do sagitálního splavu mozku a v místě před vstupem vyvozuje 
hypoteticky vytvoření tzv. sfinkteru, na základě rozdílné orientace kolagenních vláken 
a studia myoendotheliální junkce v místě průchodu žíly stěnou splavu – viz obrázek 7.1. 
Pang a kolektiv (2001) [Pang Q. et al., 1986] popisují anatomický nález u 7 dánsko-
yorkshirských prasat, kde v místě vstupu do dury popisují tzv. Výtokový manžetový 
segment a na něj následující ampulu, tedy rozšíření před vstupem do splavu. Popisují tak 
v obráceném pořadí tento nález – viz obrázek 7.2. Ve většině prací popisujících stěnu cévní 
je střední vrstva charakterizována jako vazivová s malým počtem hladkého svalstva v ní 
uloženého, tedy stejný nález jako v našem případě.   
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Obrázek 7.1 – Schématický diagram ilustrující hypotézu mechanismu regulace dle 

Starlingova rezistorového modelu s anatomickou představou ukončení žilního systému 
mozku do sinus sagitalis superior dle Vignes a kol. 

 

 
Obrázek 7.2 – Anatomická představa výtokového úseku přemosťujících žil u yorshirsko-

dánských prasat dle Panga [Pang Q. et al., 1986] 



MUDr. Jan Hemza Biomechanická problematika tenkostěnných žil mozku 74

7.2. Zobrazování a měření v MRI 
Při zobrazování v magnetické rezonanci je několik problémů, které mohou výsledky 
významné ovlivnit a zkreslit [Dastich, A., 2004]. 
 
Jedná ze o fázové a frekvenční zobrazení na principu Fourrier transformace, voxel v obraze 
je již kalibrován, měření je v provedeno pak přímo v mm s přesností na jedno desetinné 
místo, podrobněji viz dodatek č. 4. 
 
V obraze přímo na konzole u MRI je zobrazení a jeho další zpracovávání surových dat, na 
dalších výstupech je pak upraveno na data bezrozměrná „odstřihnutím“ frekvenčního 
zobrazení. 
 
Ve 3D se zobrazení blíží kulovitému tvaru, který transformuje do plochy. 
 
Jedním z hlavních primárních parametrů, který může být využit k tvorbě modulace obrazu 
magnetické rezonance (MR), je průtok excitovaných jader charakterizovaný rychlostí 
jejich pohybu. Obecně platí, že pohyb rezonujících jader způsobuje změny v amplitudě 
a fázi vektoru magnetizace. Průtok se tak projevuje jako vnitřní kontrastní médium při MR 
zobrazení. Tato atraktivní vlastnost umožnila rozšíření techniky neinvazivního zobrazení 
cévního řečiště promocí MR angiografie či venografie – zobrazení průtoku krve 
a zobrazení spojení s průtokem mozkomíšního moku (CSF- cerebrospinal fluid). 
 
Tok krve cévním řečištěm reprezentuje kvaziperiodický typ pohybu v zobrazené scéně. 
Celkový objem krve protékající daným místem cévního řečiště ve zvoleném časovém 
intervalu je charakterizován průtokovým objemem Q (bulk flow) (cm3.s-1) Průměrnou 
rychlost krve lze stanovit ze vztahu 
 
 ( )1v cm save Q A −= ⋅  (7.1) 
 
kde A reprezentuje plochu ortogonálního řezu cévou (cm2). V závislosti na rozdělení 
rychlosti krevních částic napříč cévou vykazuje krevní tok různé typy proudění:  

• laminární, 
• jednorozměrné (válcové), 
• turbulentní. 

 
Laminární proudění je charakteristické pro normální cévy, vykazuje parabolický charakter 
závislosti rychlosti na vzdálenosti napříč cévou 
 
 ( ) ( )2 2

maxv v 1r r R= −  (7.2) 
 
kde R je poloměr lumen cévy. 
 
Pokles rychlosti směrem od středu cévy je způsoben třením o stěny cévy. Průměrná 
rychlost proudění je v tomto případě  
 
 maxv v 2ave = . (7.3) 
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Válcové prodění je charakterizováno konstantní rychlostí napříč cévou  
 ( ) maxv v v konst.aver = = =  (7.4) 
Tento model proudění byl použit ke studiu pulzaci a kolapsu cév v kapitole 5. 
Turbulentní (plug) proudění je charakterizováno pro abnormální charakter cévy nebo při 
náhodném pohybu krevních částí (např. bifurkace), které vykazují zpětný tok. Zařazení do 
laminárního nebo turbulentního proudění je možno provést pomocí bezrozměrného 
Reynoldsova čísla Re, keré vyjadřuje poměr setrvačných a cvazkých sil, tj.,  Re = (hustota 
x rychlost x 2R)/viskozita. Je-li Re < 2100, je průtok laminární, v opačném případě 
turbulentní.Při studiu proudění lze použit i jiné hodnoty, které mohou přiblížit 
biomechanické vlastnosti sledovaného objektu. 
 
Naše studium biomechanických vlastností lze často jen obtížně srovnat s údaji v literatuře, 
neboť tyto údaje se vyskytují v literatuře jen velmi vzácně. Metody používané v literatuře 
jsou často odlišné  a proto i  biomechanické hodnoty žil mozku jsou odlišné. V naší studii 
jsme se soustředili především na materiálové vlastnosti přemosťujících žil ve srovnání  se 
splavy. 
Některé parametry uváděné vzácně v literatuře jsou spíše teoreticko-hypotetické 
a vycházejí ze studovaných vlastností žil těla, především dolní duté žily a žil dolních 
končetin.  

7.3. Některé parametry o žilách z literatury - pro ilustraci k naší studii 
Z publikací King A.I. a kolektiv: WSU Brain Injury Model [King A.I. et al., 2003], 
Omoriko K. a kolektiv: Effect of cerebral vasculature on mechanical response of brain 
tissue: a prelimitary study, [Omori K. et al., 2000] a Löwenhielma P., Strain tolerance of 
the vv. cerebri sup. (bridging veins) calculated from head-on collision tests with cadavers 
[Löwenhielm P., 1974] jsou tyto hodnoty (nejsou všechny publikována v SI soustavě – 
ponechány v původních hodnotách) :  
 

• Koeficient napětí žil 1,061 – 1,179 
• Elasticita stěny cévy 133,0 Pa                                           
• Mezní úhlové zrychlení  

(ruptura žilní stěny) 4 500 rad/s2 
• Změna úhlové rychlosti   

(ruptura žilní stěny) 50 rad/s 
• Poměrný smykový koeficient 0,79 
• Smykové napětí 560 kPa 
• Rychlost toku v žilách max . 35,4 cm/s 
•  střední 27,3 cm/s 
• Rychlost toku v žilách při ICP 24mm Hg (32,64cmH20 = 32,64.10-3 kPa) 

 5,4 cm/s 
• Fluktuace CSF 2 – 4 mm H20 
• Tlakový přenos  

stěnou žily s malou ztrátou 10 -15 % 
 
Ve srovnání s naší studií vzhledem k provedeným mechanickým zkouškám vlastností 
pouze přemosťujících žil mozku a splavů, jsou výsledky v některých parametrech rozdílné.  
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Tabulka 7.1 – Materiálové parametry dle literárních údajů 
(dle WSU Brain Injutry model) [King A.I. et al., 2003] 

Tkáň Materiálový 
model 

Objemová 
hmotnost ρ 

(kg /m3) 

Youngův 
modul E 
(MPa) 

Poissonovo 
číslo ν 

mozek Viskoelastický 1140 0,0667 0,48 

CSF Lineárně 
elastický 

1040 0,012 0,49 

Komory Lineárně 
elastický 

1040 0,012 0,49 

Žíly Viskoelastický 1120 0,056 0,42 

Dura mater Lineárně 
elastický 

1133 31,5 0,45 

Siny Lineárně 
elastický 

1133 31,5 0,45 

 
Naše výsledky ukazují rozdílné hodnoty oproti hodnotám používaným k modelování 
v literatuře. 
 
Delye a kolektiv (2006-2010) [Delye, Hans, 2010] provádí rovněž u 9 kadaverů tahovou 
zkoušku, ale na preparátu splavu s přemosťující žilou. Střední výsledky jejich práce jsou 
průměrné lomové napětí a mez deformace 4,99 ± 2,55 MPa a 24,79 ± 8,22% vzájemně. 
Střední mez průtažnosti a hodnota napětí 4,13 ± MPa a 18,43 ± 6,68% vzájemně. Střední 
hodnota Youngova modulu pružnosti 30,69 ± 19,40 MPa. Podobný experiment zatím není 
v literatuře popisován. Hodnoty jsou ovlivněny jednak délkou od úmrtí a odběru tkáně, 
jednak tím, že k provedení testu byl použit kombinovaný materiál – splav a přemosťující 
žíla. Z tohoto důvodu se výsledky v tomto jediném experimentu liší od výsledků naší 
studie. Youngův modul se spíše blíží hodnotě durální dle literárně udávaných údajů, které 
jsou ale použity z žil tělních či animálních (viz tabulka 7.1, 7.5). 
 
Srovnání výsledků, které jsou používány v práci Kinga a kol. [King A.I. et al., 2003], 
a výsledků používaných v modelování dle prací Zagroule a Gao [44,45], se liší Youngův 
modul pružnosti o dva řády, tedy o 102. V naší studii leží hodnota uprostřed mezi nimi 
a představuje průměrnou hodnotu Youngova modulu pružnosti 0,43991.106 Pa, mediánní 
0,41139.106 Pa. 
 
V literatuře není žádná zmínka o podobné studii biomechanických vlastností 
přemosťujících žil mozku. Výše uvedená studie Delye [Delye, Hans, 2010] má velmi 
obtížně srovnatelné výsledky s naší studií pro způsob provedení studia biomechanických 
vlastností, kdy dochází k sumaci vlastní přemosťující žíly a dury. 
 
V naší studii vychází hodnota Youngova modulu pružnosti 0,41139 .106 Pa a hodnota 
prodloužení v podélné ose 0,02556 .10-3 m, mezní napětí σ = τ je 23,4282·106 Pa . 
Hodnoty Lameových konstant u přemosťujících žil jsou λ = 1,92616·104 Pa, μ = 1,92526 . 
104 Pa. 
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Naměřené hodnoty rychlosti toku byly prováděny pomocí Dopplerova jevu. K tomu slouží 
speciální ultrazvukové sondy k měření toku v mozkových cévách. Výpočet a měření lze  
provést i z magnetické rezonance (viz výše). 
 
Tabulka 7.2 – Rychlost toku v přemosťujících žilách v závislosti na ICP [Schiller B., 2004] 

ICP 17,8 ± 9,8 
mmHg 

50,0 ±16,8 
mmHg 

 p<0,001 

Stř. arteriální tok v a.cer. 
media 

175 ± 54,5 cm/s 264 ± 72,6 
cm /s 

 p<0,01 

Rychlost žilního tok ve v. 
Rosenthali – maximum 

17,4 ± 6,6 cm/s 25,1 ± 12,5 
cm/s 

NS  

Rychlost žilního toku – 
maximum 

27,3 ±6,7 cm/s 65,9 ± 29,5 
cm/s 

 p<0,001 

Rychlost žilního toku – 
časový průměr – střední 
tok 

25,0 ± 4,5 cm/s 55,9 ± 28,3 
cm/s 

 p<0,001 

 
Rychlost se zvyšujícím intrakraniálním tlakem zvětšuje. Pokud přihlédneme k rovnici 
kontinuity, pak s postupnou redukcí průřezu dochází k zvýšení průtoku, aby byla 
zachována konstanta objemová nebo hmotnostní, Qv či Qm. 
 
To poukazuje na vlastnost tenkostěnného systému přemosťujících žil mozku. Pokud je 
vybavena magnetická rezonance programem k měření průtoků, pak lze, dle literárních 
údajů, provádět různá měření s různou mírou validity v oblasti zobrazovaných struktur. 
 
Příkladem mohou být předložené křivky s takovýchto studií. Na předložených grafech z   
publikace Krings T. a kolektiv: MR Blood Oxygenation Level–Dependent Signal 
Differences in Parenchymal and Large Draining Vessels: Implications for Functional MR 
Imaging, [Jrings T. et al., 1999] jsou viditelné pulsní vlny průtoku parenchymem, 
sulkálními žilami a přemosťujícími žilami při různých hodnotách v čase, viz obr. 7.3. Je 
možno provádět i některé studie patofyziologické ve smyslu trakce žilní v obraze MRI, na 
které byl vytvořen modelový vzorec: 
 
 ( )1 2Vf N M= +  

 ( )
2
N M

Vf Vi
N Si
+

=
⋅

 (7.5) 

• 0 < N ≤ Q  906M ≤ Q, 
• translace orthogonálně k vektoru N a paralelně k M nebo vice versa, 
• Si – volní koeficient, 
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Obrázek 7.3 – Grafy a vizualizace výpočtu z MRI průtoků – parenchym, sulkální žíly, 

přemosťující žíly [Holzapfel A.G., 2000] 
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Tabulka 7.3 – Geometrické parametry v závislosti na ICP 
[Nakagawa Y. et al., 1974], [Yu Y. et al., 2009] 

ICP  

cm H2O  mmHg  kPa  

Vnitřní průměr 
přem.žil 
mm 

18  13,25  174,6 .10-3 2,3 
2,05 – 2,55 

20  14,72  194 . 10-3 3,5 
3,02 – 3,65 

22  16,192  213,4 . 10-3 1,6 

23  16,928  223,1 . 10-3 1,36 

25  18,4  242,5 . 10-3 1,1 

 
Při studiu hodnot naměřených vnitřních průměrů přemosťujících žil bylo využito 
Dopplerovského efektu a měření ultrazvukem, ale kolmo k lebce. Tím rovněž téměř kolmo 
na povrch přemosťujících žil. V tabulce je zřetelné zmenšení vnitřního průměru se 
zvyšujícím se intrakraniálním tlakem. V první části tabulky dochází jakoby k dilataci žil, to 
je ovšem vzhledem ke způsobu měření při převedení do prostoru dáno tím, že měříme 
pouze v rovině kolmé k povrchu žíly, jedná se o kolmý vektor k tangenciální ose povrchu 
žíly. Tím, že v první fázi dochází ke stlačení žíly proti tuhé lebce, dochází k rozšíření 
průměrů – z kruhu se stává elipsa – a měříme tak větší osu elipsy. V další části pak již 
dochází k výrazné kompresi žilní stěny a tím k jejímu kolabování a zmenšení průměru. 
 
Hodnoty udávané v literatuře, ve smyslu rozměrů a rychlostí toku, měřené Doplerovským 
jevem a shodující se navzájem, jsme využili ke stanovení venózní funkční rezervy odtoku 
krve z mozku. 
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Obrázek 7.4 – Možný vztah výšky osoby a odtoku 

 
V literatuře jsou udávány i podmínky, které mění vlastnosti žil mozku. Ze studií vyplývá, 
že na piální žíly mají vliv jednak humorální a jednak fyzikální podněty.  
 
Fyziologické studie piálních žil: 

• Humorální podněty – adrenalin, noradrenalin, acetylcholin, ionty, zejména draselné) – 
velmi malá aktivita stěny 

• Fyzikální – elektrický stimul – reakce výraznější u hladkého svalstva stěny žilní než 
arteriální – v.s. Kompenzační reakce při malé a tenké vrstvě svalové ve stěně žilní. 

 
Z uvedeného základního přehledu je zřetelné, že fyzikální vlivy, konkrétně elektrické 
stimuly, mají výraznější vliv na stěnu žilní, a to na její hladké svalstvo, než vlivy 
humorální. 
 
Dalšími podněty, které se na reakci žil podílejí, jsou i hyperkapnie a hypokapnie, tedy vliv 
kysličníku uhličitého a jeho hladiny v krvi. Jejich vliv je vzhledem k tomu, že patří mezi 
humorální vlivy, velmi málo výrazný. 
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Tabulka 7.4 – Vasomotorická odpověď přemosťujících žil na ICP a pCO2  
[Pang Q. et al., 1998] 

  Střední tok
cm/s 

ICP 
mm 
Hg 

Pulsatilní 
index (PI)  

Index 
rezistence 
(RI) 

Průměr 
přemosťujících 
žil (mm) 

18,44 ± 9,93 10,93 
± 2,73

0,56 ± 0,25 0,36 ± 0,15 1,75 ± 0,24 

- 24% 
(P < 0,05) 

20 0,72 ± 0,46 
(P < 0,05) 

0,44 ± 0,19 
(P < 0,05) 

+ 14% 
(P < 0,001) 

Normo-
ventilace 
  

- 40% 
(P < 0,001) 

30 0,95 ± 045 
(P < 0,001) 

0,51 ± 0,17 
(P < 0,001) 

+ 21% 
(P < 0,05) 

14,37 ± 3,55 10,93 
± 2,73

0,53 ± 0,07 0,37 ± 0,05 1,71 ± 0,24 

- 18% 
(P < 0,05) 

20 0,60 ± 0,14 
(P < 0,05) 

0,41 ± 0,06 
(P < 0,05) 

+ 15% 
(P < 0,001) 

Hyper-
ventilace 

- 32% 
(P < 0,001) 

30 0,76 ± 0,19 
(P < 0,05) 

0,50 ± 0,09 
(P < 0,05) 

+ 20% 
(P < 0,05) 

 
V pracích o modelování jsou citovány údaje z prací Lazorthese, Blokova a Glezera, Van 
der Eeckena, Patureta, což jsou anatomické studie z let 1958-1976, a dále Hunzinkera 
a Schweizera, což jsou práce o anatomii kapilárního rete mozku a kortexu z let 1977-1979. 
Z rheologických prací jsou citovány práce Morikate, Nagasawa, Hayashi, Hudetz z let 
1974-1981, které se zabývají biomechanickými a rheologickými vlastnostmi artérií bez 
výjimky. 
 
Žilní vlastnosti jsou aproximovány ze studií animálních, zejména studií v oblasti dolní duté 
žily z potkanů typu Vistaria.  
 
Je publikována tabulka morfologických a rheologických dat používaných v modelech. Tato 
tabulka se traduje a je stejná u všech autorů. 
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Tabulka 7.5 – Morfologická a rheologická data použitá v modelech  
[Zagzoule M., Marc-Vergnes J.P., 1986], [Gao E. et al., 1982] 

Segment 
číslo 

Cévy Průřez  
A0 (cm2) 

Délka 
L (cm)

Elastance 
El (106 Pa)  

Počet cév  

1 a 2 a. carotis interna pod 
odstupem a. 
communicans posterior

0,14 25,0 13,67 1 

3 a 4 a. Vertebralis 0,09 25,0 13,67 1 
5 a.basilaris první část 0,19 2,0 27,35 1 
6 a.basilaris druhá část 0,09 2,0 27,35 1 
7 a 8 a.cerebri posterior 0,07 2,0 27,35 1 
9 a 10 a.communicans 

posterioir 
0,02 2,0 27,35 1 

11 a 12 a.carotis interna nad a. 
communicans 
posterioir 

0,14 2,0 27,35 1 

13 a14  a. cerebri anterioir 0,07 2,0 27,34 1 
15 a 16  a.cerebri posterior 0,07 25,0 30,08 1 
17 a 18 a.cerebri media 0,12 35,0 30,08 1 
19 a.cerebri anterior nad a. 

communicans 
posterioir 

0,112 25,0 30,08 2 

20 Hlavní větve 
mozkových cév 

0,55 10, 33,09 50 

21 Pilní rete 1,75 3,5 36,40 3900 
22 Intracerebrální artérie 4,74 3,5 40,04 35000 
23 Mikrocirkulace 38,0 0,5 44,04 202000 
24 Intracerebrální žíly 9,49 3,5 27,35 72000 
25 Piální žíly 3,86 3,5 13,0 3800 
26 Mozkové žíly 0,92 5,0 5,17 40 
27 Cerebrální žíly 0,33 5,0 5,00 10 
28 Sinus sagitalis 

superior: první část 
0,15 115,0 117,00 2 

29 Vény 0,49 15,0 5,00 10 
30 Sinus sagitalis 

superior: druhá část 
0,47 20,0 117,25 2 

31 Vény 0,29 10,0 5,00 30 
32 Transversální sinus 1,65 5,0 117,78 1 
33 a 34 Jugulární žíla 0,43 15,0 2,65 1 

 
V teoretických pracích o modelování hemodynamiky mozku [37,42,44,45,69,76] je 
prováděna aproximace s vyloučením některých faktorů. Práce Junga [Jung A., 2002] 
a Ursina a Lodiho [Ursino M., Lodi C.A., 1998] opomíjejí v systému při využití Monroe–
Kellyho doktríny objem mozkové tkáně a její změny, tedy pulsace či pohyb mozku, který 
vzniká na podkladě interference či spíše koherence vlnění v 3D modelu. Piechnik 
[Piechnik S.K. et al., 2001] při modelování využívá techniky zvýšení koncového odporu, 
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nikoliv zvětšení průřezu. V modelování by bylo možné využít matematické fraktálové 
modely větvení cév [Rybaczuk M. et al., 2002], viz obr. 7.5. 
 

 
Obrázek 7.5 – Model větvení pomocí fraktálového výpočtu. 
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8 Konkrétní výsledky práce 
Na základě studie lze rozdělit výtokové části přemosťujících žil na 4 typy: 
1. krytí arachnoidálními klky, 
2. se zvětšením průřezu, 
3. se zmenšením průřezu, 
4. s vytvořenou chlopní (chorda Willisi). 

 
Utváření výtoku z přemosťujících žil bude mít s velkou pravděpodobností vliv na 
hemodynamické vlastnosti této oblasti. Mechanismus regulace u mozkového žilního 
systému je obecně přirovnáván k modelu Starlingova rezistoru. V případě změn ve 
výtokové části se u zmenšeného průřezu projeví Venturiho jev.  
 
Celý žilní systém mozku vzhledem k biomechanickým parametrům a vlastnostem 
jednotlivých části lze rozdělit na 2 základní skupiny – tenkostěnné kolabovatelné 
a silnostěnné nekolabovatelné. Ve vztahu k prostředí, v němž se tenkostěnné kolabovatelné 
trubice nacházejí, je lze dále rozdělit do 3 skupin. 
Dělení žilního systému mozku: 
a)  Tenkostěnný kolabovatelný systém: 

1. subpiální žilní systém, 
2. povrchový či hluboký žilní systém – je na povrchu mozkové tkáně – kora či 

povrch komor, 
3. přemosťující žíly. 

b) Silnostěnné nekolabovatelné – žilní splavy – systém s tuhou, nekolabovatelnou   
stěnou. 

Biomechanické parametry přemosťujících žil  
E = 0,41139·106 Pa 
σ ´= τ = 23,4282·106 Pa 
Δl /l0 = 0,2556·10-3 m 
 
Hodnoty Lameových konstant u přemosťujících žil: λ = 1,92616·104 Pa, μ = 1,92526·104 
Pa a hodnota modulu stlačitelnosti K = 6,42656·105 Pa. 
 
vnitřní průměr = 1,94 (0,40-5,85) mm 
délka = 13,35 (3,93-25,63) mm 
průmerný úhel vstupu do splavu(°) = 74,63 (11,60-161,84)  
Tloušťka stěny přemosťující žíly je 0,106 – 0,205mm 
 
Průměrná hodnota destrukční síly:  

• u přemosťujících žil je 1,05285 N,  
• u žilních splavů 4,6825 N.  

 
Průměrná hodnota meze pevnosti u přemosťujících žil je 1,2534·106  Pa. 
 
Při studiu byla provedena i studie žilních splavů mozku z hlediska jejich spojení s 
přemosťujícími žilami. Ukázalo se, že přemosťující žíly vstupují do silnostěnného 
a tuhostěnného systému vždy pod ostrým úhlem ve vztahu k nulové rovině  pohybu 
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mozku. Průměrný úhel vstupu žil do splavu je 74,63° (11,60° – 161,84°) a mění se plynule 
ve směru kraniokaudálním.   
 
Splavy mají vysokou tuhost a malou pružnost materiálu. Ve srovnání s biomechanickými 
vlastnostmi žilního mozkového splavu a přemosťující tenkostěnné žíly je významný rozdíl. 
Prodloužení je 663krát menší u žilního splavu než u přemosťující žíly, je nutná 16krát větší 
tahová síla, Youngův modul pružnosti je 3,5krát menší a mezní napětí 12krát menší. 
 
Biomechanické parametry splavů žilních: 
E = 0,118956·109  Pa 
σ ´= τ = 1,932795·09 Pa 
Δl /l0·= 16,93733·10-3 m 
 
Dále na základě studia byla vypočtena: 

• průměrná plocha 0,49 cm2 
• průměrný objem 1,3 L (litru)  
• průměrná objemová změna 1,3 l u přemosťujících žil mozku. 

 
Využitím výpočtu pro rovnici kontinuity bylo zjištěno, že poměr muž:žena je 2,9:8 
v odtokové části, tedy 2,7x vyšší u žen. 
 
Zjištěné hodnoty biomechanických vlastností části žilního systému lze pak využít 
k modelování této části cirkulace mozku. 
 
Uvedené konkrétní hodnoty materiálových parametrů mozkových přemosťujících žil 
dokumentují, že plánovaných cílů práce bylo dosaženo. 
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9 Závěr 
Práce splnila předpokládané cíle – potvrdila existenci dvojího typu žilního systému mozku 
z biomechanického pohledu a jeho dělení. Dále zjistila materiálové vlastnosti 
přemosťujících žil, jejich srovnání s vlastnostmi používanými v literatuře. Modely 
využívaly hodnoty zjištěné v animálních studiích, rovněž i histologické studie jsou 
převážně na animálních podkladech. Histologické studie prováděné na lidském materiálu 
se soustřeďují na žilní strukturu v bílé hmotě a na pialní žíly mozku. Studie přemosťujících 
žil nebyly na lidském materiálu provedeny od roku 1945. 
 
V práci jsou studovány biomechanické vlastnosti chování přemosťujících žil ve vztahu 
k teorii tenkostěnných trubic, a analyzováno jejich chování za fyziologických a možných 
patologických podmínek. Zajímavým jevem se ukatuje existence trvalých vibrací stěny. 
Studie rovněž poukazuje, že z histologických nálezů je možné rozdělení výtokové části 
přemosťujících žil, na 4 typy. 
V následném studiu se nyní můžeme zaměřit na další modelování toků v žilních 
strukturách mozku a vyvíjení modelů hemodynamiky mozku, jako autonomního systému 
lidského těla. V modelech lze pak využít fraktálového modelu větvení mozkových cév 
[Jung A., 2002], [Ursino M., Lodi C.A., 1998], [Rybaczuk M. et al., 2002]. 
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Seznam nejpoužívanějších symbolů a zkratek 
a. – artérie 
aa. – artérie, množné číslo  
2D – planárně selektivní metoda 
3D – objemová technika  
A1,A2,M1,M2,C1-5  
 – označení segmentů mozkových tepen 
C1,2,3,4,5 – označení krčních obratlů 
F VIII – barvení faktor F VIII na endotel 
FOV – frekvenční kódování 
FSE – Fast Spin Echo imaging 
G1 a G2 – hydraulická konduktace proximálního a distálního segmentu artérie 
GRE – gradientní metoda buzení 
h – tloušťka stěny 
HE – hematoxylin eosin barvení 
ICP – intrakraniální tlak 
P1 a P2 – intravaskulární tlak odpovídající širokým a malým piálním tepnám 
P2 – intravaskulární tlak s příslušné oblasti piálních tepen 
Pa – střední arteriální tlak mozkových tepen (předpoklad, že se rovná 

systémovému arteriálnímu tlaku – SAP) 
Pc – tlak v mozkových kapilárách 
Pic – intrakraniální tlak 
pp – počet protonových jader 
Pv – tlak v mozkových žilách 
Pvs – tlak ve venózních sinech 
r – vnitřní poloměr 
RF signál – radiofrekvenční signál  
SE – spin echo pulssequens 
t – čas 
TE – echo time 
TOF – time of flight 
v – vény 
V1 a V2 – krevní objem obsažený v proximálním segmentu. 
V2 – krevní objem obsažený v distálním arteriálním segmentu  
Va – objem arteriální krve  
Va+v – objem artérií a žil míchy 
VB – objem krve  
VC – objem mozku  
Vcs – objem kavernózního splavu 
VCSF – objem mozkomíšního moku 
Vep.p. – objem epidurálních žilních pletení  
Vfm – objem foramen magnum  
Vit – objem infratentoriálního kompartmentu 
VK – konstantní objem  
Vkap – objem kapilární krve  
Vlit – objem infratentoriální mozkomíšního moku 
Vlp – objem tukové tkáně, vazivových struktur páteřního kanálu etc. 



MUDr. Jan Hemza Biomechanická problematika tenkostěnných žil mozku 93

Vlst – objem supratentoriální mozkomíšního moku 
Vmk – objem mozkového kmene 
Vmm – objem malého mozku 
Vms – objem míchy 
Vmv – objem velkého mozku 
Vp – objem páteřního kanálu  
Vs – objem mozkových žilních splavů 
Vspin – objem spinálního kompartmentu 
Vspin. – objem mozkomíšního moku v páteřním kanále 
Vst – objem supratentoriálního kompartmentu 
Vv – objem žilní krve 
vv. – vény, množné číslo 
Vvb – objem přemosťujících žil  
Vvsup – objem žil povrchu mozkové tkáně 
Vvt – objem žil mozkové tkáně a subpiálních žil 
γ – gyromagnetický poměr pro jádra udává v MHz rezonanční kmitočet 
ω – frekvence excitačního kvanta energie 
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DODATKY 

Dodatek 1: Cévní systém mozku 

D1.1 Tepenný systém mozku 
Oblast intrakrania je zásobena ze dvou povodí: karotického a vertebrálního, které každé má 
svá specifika jak anatomická, tak i funkční. 
 
Cévní systém mozku tvoří arteriální část, která běží po povrchu mozku a zanořuje se do 
mozkové tkáně pomocí perforátorů tepen pronikajících z povrchu do hloubky, a kapilární 
část, jež se pak sbíhá do žilní části. 
 
Mozek je zásoben z arteria carotis interna, která je párová, vystupuje z arteria carotis 
communis a arteria vertebralis, která je rovněž párová. 
 
Arteria carotis interna oboustranně se dělí na 5 částí. Pod bází leží tepna v měkkých 
strukturách, pak proniká do kostního kanálku v kosti skalní – canalis caroticus, kterým běží 
ventromediálně (úsek C5), pak vstupuje do kavernózního splavu (úsek C4), kdy je 
obejmuta vazivovou manžetou při vstupu – dolní prstenec-ring, poté ostrým ohybem 
vzhůru opouští kavernózní splav (úsek C3), kdy při výstupu je fixována k okolí pomocí 
dvou vazivových prstenců – vnitřní a zevní prstenec-ring. Ty se skládají ze dvouvrstvé 
tvrdé pleny mozkové, která tvoří stěnu kavernózního splavu, po vystoupení z kavernózního 
splavu vstupuje do subarachnoidálního prostoru (úsek C2) a směřuje okcipitálně, a pak 
novým ohybem dokončuje úsekem C1 své esovité zakřivení nazvané syfon (Moniz).  
 
Průměr této tepny je 3,3-5,4.10-3 m dle Hayreha a Dasse (1962), vnitrřní průměr je dle 
Struze 3,0-5,5.10-3 m, přičemž vpravo 4,08.10-3 m, vlevo 3,98.10-3 m, dle Langa vpravo 2,8 
(2,2-4,3).10-3 m, vlevo 3,3 (2,2-4,5) .10-3 m [Sturz,G., 1988], [Ring, B.A., Waddington 
M.M., 1967], [Lang J., 1992], [Lasjaunias P. et al., 1978], [Rhoton A.L et al., 1977]. 
 
Pak se dělí na střední tepnu mozkovou a přední tepnu mozkovou. Dozadu pod bifurkací 
odstupuje a. communicans posterior a a. chorioidea anterior, v oblasti v kavernózním 
splavu odstupuje: a. ophthalmica, truncus caroticocavernosus lateralis, posterior, medialis, 
arteria hypophyseos inferior anterior (Varolli), arteria hypophysealis inferior posterior, 
arteria hypophysealis superior, truncus meningohypophysealis a jeho první větev arteria 
tentorii (Bernasconi-Cassinari), arteria tentorii media [Le Fanu, W., 1962], [Bernasconi V, 
Cassinari V., 1956]. Tepny probíhající v kavernózním splavu mají undulující, vlnitý 
průběh, což umožňuje měnit přímou délku tepny při pohybu arteria carotis interna v 
kavernózním splavu [Francke J.P. et al., 1980], [Bernasconi V, Cassinari V., 1956]. 
  
Spojením obou arteriae anteriores na spodině mozku ve střední čáře interhemisferálně 
a obou a. communicantes posteriores spojujích karotické řečiště s řečištěm vertebrálním 
dotvářejí Willisův arteriální okruh (circulus arteriosus Willisi, circulus arteriosus cerebri, 
heptagon Willisi – 1664). 
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Obrázek D1.1 – Embryonální vývoj tepen hlavy a mozku 

 
Korové tepny, které probíhají v pia mater po povrchu mozku, vyživují mozkovou kůru 
a přiléhající části bílé hmoty mozkové [Sturz,G., 1988], [Lasjaunias P. et al., 1978]. 
 
Tepénky basální jsou vesměs velmi drobné, vystupují přímo z tepenného okruhu a zanořují 
se zespodu do mozku. Živí především basální ganglia s přilehlou bílou hmotou, 
mezimozek a část středního mozku. Hranice mezi povodím obou tepenných skupin je 
v bílé hmotě. Artérky obou povodí mají spolu jen nečetné anastomózy. 
 
Arteriae chorioideae jsou určeny pro výživu a funkci plexus chorioideus komory třetí 
a komor postranních a přiléhajících částí basálních ganglií. Vyskytují se ve dvou párech. 
 
1. Arteria chorioidea anterior vystupující z arteria karotis v místě pod arteria cerebri 

media, běží laterálně od chiasmatu po zevní straně tractus opticus, do něhož vydává 
větévky (proto vzniká při jejím uzávěru hemianopsie), klade se přes uncus a vstupuje 
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do tella chorioidea ventriculi lateralis. Svými větvemi se podílí také na výživě globus 
pallidus a části střední capsula interna. V plexus chorioideus ventriculi lateralis se větví 
v celém jeho rozsahu. 

2. Arteria chorirodea porterior začíná z posterolaterální skupiny jako basální artérie. Je 
velmi často dvojitá. Obkružuje pedunculi cerebri, jde po stranách čtverohrbolí a po 
straně corpus pineale, které živí, stejně jako pulvinar thalamu. Větví se ve stropu třetí 
komory do plexus chorioideus ventriculi tertii a anastromozuje s větvemi arteriae 
chorioidae anteriores.  
 

V přední části z tepen Willisova okruhu vybíhají četné perforující skupiny basálních 
tepének. Větvičky jsou mnohočetné a vesměs drobné. Lze je rozdělit na 4 skupiny: 
 
1. Skupina anteromediální, průměrně 3 cévy (0-10) začínající v oblasti arteriae cerebri 

anterior a z arteriae communicantes anterior. Cévy se vnořují v substantia perforata 
anterior a zevně od ní. Živí okolí chiasmatu, lamina terminalis, přední část 
hypothalamu a přední okraj thalamu. 

2. Skupina anterolaterální, průměrně 10,5 cév (4-21), ze začátku arteria cerebri media 
a arteria cerebri anterior. Vznikají laterálně od substantia perforata anterior a větví se 
v caput nuclei caudati, v putamen, přední části capsula interna a přední části globus 
pallidus. Jsou zahrnuty pod název rami striati, jedna z těchto arterií je značně 
variabilní, vine se zevní partií putamen, často dochází k jejímu prasknutí a je 
označována jako arteria haemorhagica (Charcoti) – tepénka Charcotova, další vybíhá 
ze začátku úseku A2 arteria cerebri anterior laterálně jako arteria striata media (Strong) 
a jiná, která živí caput nuclei caudati, se označuje jako arteria striata princes – arteria 
centralis longa – arteria recurrens anterior (Heubneri). Její začátek je velmi variabilní, 
může vznikat ze skupiny anteroletarální nebo anteromediální. Jednotlivé větvičky 
dosahují do spodních částí thalamu. 

3. Skupina posteromediální, průměrně 4,1 cév (0-15), vychází z arteria cerebri posterior, 
zčásti též ze začátku arteria communicans posterior. Její větve pronikají převážně do 
substantia perforata posterior. Větví se do thalamu, přední části hypothalamu, ale také 
do středního mozku, do tegmentum mesencephali a v něm do nucleus ruber. 

4. Skupina posterolaterální, průměrně 8 cév (4-12), začíná v počátku arteriae cerebri 
posterior, zásobuje vedle zadní části thalamu zadní rameno capsulae internae a corpora 
geniculata – arteriae thalamogeniculatae. 

 
Korové tepny jsou v periferním větvení mezi sebou spojeny, ale spojky se zpravidla 
neuplatní při uzávěru tepny v začátku hlavních korových tepen. 
 
Hlavní korové tepny mají 3 páry: 
1. Arteriae cerebri anterior. Arteria cerebri anterior běží z vnitřní karotidy v intrakraniu 

subarachoidálními cisternami na bázi mozku mediálním směrem, téměř paralelně se 
spodinou lebeční na spodině mozku ke střední čáře, označuje se jako úsek A1. 
V průběhu vydává četné perforující tepny do hlubokých struktur mozku a dále větve na 
spodinu čelního laloku. Arteria cerebri anterior se mediánně spojuje s druhostrannou 
přes a. communicans anterior, které dále běží mezi oběma hemisférami ventrorostálně, 
označuje se jako úsek A2, a obloukem kolem corpus callosum, úsek A3, pak se stáčí 
kraniokaudálně směrem okcipitálním, kde se nazývá arteria pericallosa. Z nich pak 
vybíhá četně cév na mediální plochu mozkových hemisfér, např. arteria 
cingulomarginalis. Při každém dalším větvení se úsek označuje jako A4, 5 atd.. Svými 
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větvemi zásobuje oblasti v kůře mediální část orbitální plochy čelního laloku, přes 
hranu hemisféry zasahuje na zevní plochu a zásobuje gyrus frontalis superior 
a variabilní část gyrus frontalis medius. Dále horní čtvrtinu gyrus praecentralis 
i postcentralis (tím korové okrsky pro dolní končetinu) a horní partie lobulus parietalis 
superior, celou mediální plochu hemisféry. Arteria cerebri anterior končí v oblasti 
praecuneus, kde se stýká s oblastí zásobení z arteria cerebri posterior. 

2. Arteria cerebri media je přímým pokračováním arteria carotis interna. Vkládá se do 
fossa lateralis cerebri (Sylvii) a zde se dělí na větší počet větví, které se rozbíhají po 
čelním, temenním, spánkovém a i na přední okraj laloku týlního. Tak zásobují větší 
část gyri orbitales, gyrus frontalis inferior, variabilní část gyrus frontalis medius, dolní 
tři čtvrtiny gyrus praecentralis i postcentralis, gyrus supramarginalis, gyrus angularis, 
valnou část temenního laloku – gyrus temporalis superior, medius a částečně i inferior 
– a pól temporálního laloku. Z praktického hlediska popisu se arteria cerebri media 
rovněž člení na úseky – první po dostupu z arteria carotis interna je M1, prvním 
větvením se mění na M2 a dále M3, M4 atd. V oblasti větvení mezi úseky M2-3 vzniká 
perforující tepna na mediální ploše pronikající do oblasti capsula interna, externa 
a extrema, claustra a striata. 

3. Arteria cerebri posterior, která tvoří zadní část Willisova okruhu, vzniká z povodí 
basilární tepny, tedy vertebrálního povodí. Tvoří poslední větve arteria basilaris. Zatáčí 
vzad okolo pedunculus cerebri, vydává větve do čtverohrbolí a větví se na spodní ploše 
laloku spánkového (laterálně gyrus temporalis inferior vto) a téměř po celém týlním 
laloku. Samostatnější větví je arteria calcarina, která se dělí v primárním korovém 
zrakovém centru. Průběh tepny je z praktického hlediska také členěn na úseky – první 
po větvení z arteria basilaris je úsek P1, další větvení je úsek P2, 3, 4 atd. 

 
Arteriae vertebrales [Lang J., 1992], [Francke J.P. et al., 1980], [George B., Laurian C., 
1987] začínají po odstupu z arteriae subclaviae jako jejich první větve, a pak vstupují 
v oblasti C6, výjimečně C5, do kostěných otvorů – foramina costotransversaria krčních 
obratlů, takže jsou uloženy v lůžku za sebou do série řazených 4-5 kostních prstenců 
objímajících obě tepny, v jejich okolí se nalézá žilní pleteň, která obě tepny doprovází i při 
průchodu kostními prstenci (pulsující pružná trubice obalená pletení tenkostěnných trubic 
v tenké vrstvě a na ni navlečených pět kostěných prstenců – tlumič?). Pak vytváří tepny 
oblouk dorsálně v oblasti C3-2 a v oblasti průchodu otvorem atlasu ohýbají se 
medioventrálně a leží ve žlábku vytvořeném na laterální části oblouku atlasu (C1), pak 
pronikají několikavrstevnou vazivovou membránou atlantookcipitální tvrdé pleně, kterou 
prochází. Tvrdá plena zde tvoří vazivový prstenec kolem tepny. Po proniknutí do 
subarachonidálního prostoru intrakraniálně a cisteren této oblasti se na přední ploše 
mozkového kmene spojují v jedinou tepnu arterii basilární – je to výjimečný typ spojení 
dvou tepen do jediné, běžně se tepny větví. 
 
Průměr artérie basilární je dle Langa 3,0 (2,5-4,3) 10-3 m, přičemž zevní  
3,81 (2,16-5,52)·10-3 m, vnitřní průměr 3,2(1,73-4,85)·10-3 m, u artérie vertebrální dle 
Francke (1980) je průměr vnitřní 4,5·10-3 m, vpravo 4,3·10-3 m, vlevo 4,7·10-3 m [Lang J., 
1992], [Francke J.P. et al., 1980]. 
 
Tepna basální vybíhá po přední ploše mozkového kmene kraniálně a z ní vycházejí tepny – 
a. cerebelli posterior oboustranně, tepny oblongaty, pontu, arteria cerebrelli anterior 
oboustranně a areteriae cerebelli superiores oboustranně, a následně pak četně perforátorů 
(25-40) do fossa intercruralis, a větví se basilární tepna na dvě své konečné arteriae 
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posteriores a spojuje se tak s tepnami z povodí karotického do Willisova arteriálního 
okruhu na spodině lebeční. Vlastní výstup všech velkých tepen vstupujících do okruhu – 
arteriae carotis internae oboustranně a arteria basilaris tvoří trojúhelník malé plochy na 
spodině mozku. Jedná se o rovnostranný trojúhelník o straně 15-20·10-3 m [Hemza J., 
2003]. 
 
Od tohoto trojúhelníku je délka směrem frontálně, rostrálně a směrem okcipitálně kaudálně 
stejná – 80-85·10-3 m [Hemza J., 2003]. 
 
Arteria cerebri media – tedy směr laterálně ke spánkovému laloku a do oblasti fossa cerebri 
lateralis – sylvické brázdy – dosahu délky 80-85·10-3 m [Hemza J., 2003], [Pokorný J., 
Hemza J., 1993-1996] v oblasti větvení v insule. 

D1.2 Žilní systém mozku 
Mozkové žíly se dělí na dva typy: tenkostěnné a tuhé. Splavy mozkové, jejichž stěna je 
tvořena tvrdou plenou mozkovou, jsou velmi málo poddajné, nekolabovatelné. 
 
Venae meningeae jsou úzké durální žíly provázející obdobné tepny. Nejmohutnější z nich 
je vena meningea media, zpravidla dvojitá. Ústí přes foramen spinosus spolu s arteria 
meningica do plexus pterygoideus. 
 
Venae emissariae jsou spojky, které spojují splavy žilní se žilami extrakraniálními přes 
otvory kostní v lebce, tzv. emissaria. Jsou to: 
 
1. emissarium parietale, spojující sinus sagitalis superior se žilami měkkých pokrývek 

lebních, 
2. emissarium mastoideum, které vede ze signus sigmoideus do vena occipitalis nebo do 

vena retroauricularis, 
3. emissarium occipitale (poměrně vzácné), jež spojuje confluens sinuum s některou 

z okcipitálních žil a přijímá často vena diploica occipitalis, 
4. emissarium condylare spojuje sinus sigmoideus castou canalis condylaris s plexus 

venosi vertebrales, 
5. plexus venosus foraminis ovalis ve foramen ovale spoluje sinus cavernosus do plexus 

pterygoideus, 
6. plexus venosus canalis hypoglossi, žilní síť opřádající nervus hypoglossus v canalis 

hypoglossus a jdoucí ze sinus occipitalis do konečné části sinus petrosus inferior, před 
jeho vyústěním do bulbus superior venae jugularis internae, 

7. plexus venosus caroticus internus opřádající arteria carotis interna v canalis caroticus, 
8. žilní spojky intrakraniálně extrakraniální, které se dochovaly vývojově – jsou to 

otvůrky na různých místech báze lební. Patří k nim spojky sinus cavernosus (nebo 
circularis) přes corpus ossis sphenoidalis, žilky do pleteně hltanové, spojky přes tzv. 
canaliculus inominatus Arnoldi atd. 

 
Venae diploicae jsou v kanálcích diploe kostí tvořících lebeční klenbu – calvarii, v tzv. 
canales diploici Brescheti. Probíhají vlnovitě a mají četné vtokové větve. Často překračují 
hranice jednotlivých kostí přes sutury, zejména pokud došlo k synostosis suturarum. Patří 
k nim vena diploica frontalis dextra et sinitra ústící do sinus sagitalis superior, vena 
diploica temporalis anterior v laterální okraji šupiny čelní, která ústí do sinus 
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sphenoparietalis i do venae temporales profundae. Vena diploica temporalis media je 
nekonstantní a ústí do sinus petrosus superior. Vena diploica temporalis posterior začíná 
v kosti temenní a ústí do sinus transversus nebo přes emissarium mastoideum. Vena 
diploica occipitalis ústí do sinus transverus, ale i do žilních otvůrků u kondylů týlních. 
 
Venae labyrinthi jsou žíly odvádějící krev z vnitřního ucha a jsou celkem tři, z toho dvě 
intrakraniální: 
1. vena auditiva interna seu vena labyrinthi jde cestou meatus acusticus internus a otvírá 

se do sinus petrosus interior, 
2. vena aqueductus vestibuli vede stejnojmenným kanálkem a ústí do sinus petrosus 

superior, 
3. vena canaliculi cochleae vyúsťuje extrakraniálně do konečné části sinus petrosus 

inferior nebo přímo do bulbus superior venae jugularis internae. 
 
Venae ophthlamicae odvádí krev z očnice. Jsou dvě: 
1. vena ophthalmica superior, která probíhá spolu s arteria ophthalmica. Začíná na 

mediální straně oční koule, křižuje optický nerv směrem laterálním, prochází skrze 
fissura orbitalis superior a ústí do sinus cavernosus. Má soutok s analogními větvemi 
arteria ophthalmica. Při mediálním koutku očním je na začátku spojena s vena 
nasofrontalis a vena angularis, a tím i s oblastí vena facialis. Přítoky žilní z koule oční 
jsou vena centralis retina, venae vorticosae, venae ciliares, 

2. vena ophthalmica inferior začíná ze žilní pleteně uložené pod oční koulí a mezi 
musculus rectus bulbi inferior a musculus rectus bulbi lateralis. Ve svých začátcích je 
spojena s oblastí vena ophthalmica superior, odvádí krev skrze fissura orbitalis inferior 
do plexus pterygoideus. Má spojky do vena facialis profunda. 

 
Venózní perfuzní nesoulad (porucha) mozku je velmi důležitým faktorem během 
pterionálního přístupu. 
 
(Bezpečné intraoperační vyhodnocení a ochrana sylvických žil, jež jsou chirurgickou pastí, 
je nepostradatelnou částí operace. Poznání anatomických variací sylvických žil a cisteren, 
detailní znalost mikrocévních vztahů a důležitost ochrany těchto žil na úrovni dovolí 
neurochirurgovi, věřícímu v minimální invazivní neurochirurgickou techniku, vytvořit 
lepší operační výsledek.) 
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Dodatek 2: Histologické metody 

D2.1 Hematoxylin–eosin barvicí protokol 
Princip: Oxidačním produktem hematoxylinu je hematin, který je aktivní složkou barvící 
směsi. Hematoxylin není klasifikované barvivo, od jehož molekuly je ovládán chromofor. 
In situ oxidace hematoxylinu je efektem přidaným silným oxidačním činidlem při barvení, 
v tomto případě jodid sodný. Hematin se projevuje jako indikátor vlastností – ve vodném 
roztoku alkalickém je modrý, v alkoholickém kyselém prostředí má barvu červenou nebo 
tmavší. V kyselém prostředí se hematin váže na lysinový zbytek v nukleárních histonech, 
vazba se uskutečňuje cestou kovového iontu mořidla, což je v tomto případě hliník. 
K zajištění nasaturování chemických vazeb barvení je aplikován déle než je nutné – 
výsledkem je přebarvení tkáně s více nespecifickým barevným pozadím. Toto nežádoucí 
barvení je selektivně odstraněno kontrolovaným vyluhováním v alkoholickém kyselém 
roztoku, proces je označen názvem diferenciace. Diferenciace je zastavena navrácením do 
alkalické lázně, na základě čehož hematin získá modrou barvu, tj. proces zmodrání. 
Hematin předvádí jádra buněk. 
 
Plný buněčný detail je získán přebarvením s eosinovou mixturou. Používají se 3 typy 
eosinu – eosin žlutý (tetrabromomfluoscein bisodná sůl CI 45380), eosin modravý (dinitro- 
dibromomderivát CI 45400), a eosin rozpustný v alkoholu (ethylderivát CI 45386), 
poslední je preferován. Zvýraznění barvy je dosaženo zesílením barvení floxinem, 
chemickým členem stejné skupiny jako eosin (halogenované fluoresceiny). Mechanismus 
jeho barvení není zcela známý, ale má se za to, že je to na principu elektrostatickém. 
Vizualizace je více přijatelná u histologických preparátů aplikovaných barvením v kyselém 
prostředí, pomocí čehož získáme intenzivnější specifické barvení. V mnoha kyselých 
tkáňových částech tvoří barva větší intenzitu, proto se přidává kyselina octová. 
 
Technický postup: 

1. přenést řez od destilované vody, 
2. barvení jádra s hematoxylinem – nezbytná délka pro přebarvení tkáně bude záviset 

na fixaci a typu kamencového hematoxylinu – normálně 5 minut, 
 

Tabulka D2.1 – Časový rozvrh barvení dle typu tkáně 
Typ tkáně Hematoxylin Kyselý alkohol 

0,3% 
Eosin Komentář 

Rutinní barvení 4minuty dle typu 
hematoxylinu –až 
5 minut 

2 minuty  

Renální biopsie 10 minut 1-2 sekundy 2-4 minuty kontrola barvení 
Otisk 10 minut 1-2 sekundy 30 sekund Kontrola barvení po 

zmodrání, krok se 
musí opakovat, jestli 
prodlužuje otisk 

  
3. opláchnout pod tekoucí vodou, 
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4. diferenciace s 0,3% kyselým alkoholem (okyselení provedeno kyselinou 
chlorovodíkovou) – nutno sledovat změny barvy – správný konec je, pokud při 
zmodrání dochází k odbarvení pozadí, 

5. opláchnout pod tekoucí vodou, 
6. opláchnout v tekoucím Scottově vodném roztoku (v 5 litech distilované vody 10mg 

bikarbonát sodný a 100 mg magnesium sulfuricum), 
7. opláchnout pod tekoucí vodou, 
8. barvení v eosinu 2 minuty – dioxin je dobře rozpustný ve vodě, přebarvení lze 

odstranit vypráním v tekoucí vodě., 
9. dehydratace, čištění a montování. Fixace kyselými fixativy tvoří více eosinofilický 

výsledek, kyselina pikrová ve fixativu zesiluje efekt barvení. Kyselý odvápněný 
roztok vytváří špatně probarvená jádra. 

 
Výsledek barvení: kolagen – světle růžový, sval tmavě růžový, acidofilická cytoplasma – 
červená, basofilická cytoplasma – purpurová, jádra – modrá, erytrocyty – višňově červené. 
 
Druhou metodou barvení k zobrazení endothelu byla metoda immnuohistochemická 
s použitím antigenu anti-F VIII. Řez se ohřívá v různých roztocích 0,01M pufrovaném 
citrátu (pH 6,0), 0,1M Tris-HCL (pH8,0) a 1 mM EDTA-NaOH roztoku (pH 8,0). Pak 
prochází třemi cykly mikrovlnného ohřívání po 5 minutách a vaření v přetlaku po 1-2 
minuty. Alkalická fosfatasa-anti-alkalická fosfatasa (APAAP) byla použita jako standardní 
detekční metoda. 
 
Lze použít i strepavidin-biotin komplex, (SABC) – immunoperoxidázovou techniku. Řez 
je zpracován pomocí enzymu 0,05% proteasou XIV při 37°C po 5 minut. Tlakové varové 
zpracování je konvenční a trvá 90 sekund. Vizualizace je provedena diaminobenzidinem za 
přítomnosti peroxidu vodíku. 
 
Výsledkem je hnědé zbarvení endotelu. 

D2.2 Metody barvení 
Tabulka D2.2 – Přehled barvení 

Hematoxylin-eosin nejčastěji 
používaná metoda 

jádra  – modrá (He) či purpurová 
cytoplasma – lehce růžová (Eo) 
kolagen – růžový (Eo) 
sval – červený (Eo) 

AZAN = azocarmin a 
anilinilonová modř 

např. měkké patro, 
slezina 

kolagen – modrý 
cytoplasma – purpurově šedivá 
jádra – červená 
RBC  – oranžově 
sval  – červený 

Makléry např. ret, fet. konč. kolagen – modrý 
sval  – oranžový 

Weigert – van Gieson  sval  – žlutý (kys. pikrovou) 
kolagenní vazivo – červené (fuchsinem) 
jádra  – temně modrá (železitým 
  hematoxylinem) 
RBC  – žluté  

RBC – červené krevní buňky – erytrocyty 
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Tabulka D2.3 – Speciální barvení (hranice mezi přehlednými a speciálními není zřetelná) 
Modifikovaný zelený 
trichrom (kombinace 
zeleného trichromu podle 
Massona s dobarvením 
elastiky Verhoeff. 
žel.hematoxylinem) 

např. artérie, žíly kolagen – zelený 
sval – červený, červenohnědý 
elast. vlákna – černá 

Vehoeffův železitý 
hematoxylin 

např. aorta, artérie elastická vlákna a jádra – černá 

Orcein např. epiglottis elastická vlákna – tmavě hnědá  
jádra dobarvena hematoxylinem 

Gomoriho impregnační 
metoda 

např. ledvina argyrofilí retikulární vlákna – černá 
(jádra lze dobarvit např. jádrovou 
červení) 

Gudde např. hypofýza acidofilní bb. – žluté 
basofilní bb. – modré 
chromofobrní bb. – neobarvené 
(šedivé nebo velmi světlé) 
 

Feulgenova reakce 
na chromatin 

 chromatin – červenofialový 

PAS (Periodik Acid Schiff)  znázornění mukopolysacharidů, 
polysacharidů – červenofialově 

 
Barvení krevního nátěru: barvení dle May-Grünwalda, dle giemsy, panoptické barvení dle 
Pappenheima. 
 
Kyselé komponenty buněk a tkání jsou bazofilní: jádro, jadérko, GER (obsah rRNA), ECM 
chrupavky (obsah kyselých GAG). 
 
Zásadité složky jsou acidofilní (nazývány též eosinofilní, eosin = nejčastější kyselé 
barvivo): cytoplasma, myofibrily. 
 
Složky s afinitou k oběma druhům jsou polychomatofilní (heterofilní, amfofilní). 
Ortochromatické barvení: struktura se zbarví tónem a barvou odpovídající barvivu. 
u metachomatického barvení nabírá tón odlišný (např. granula masocytů se toluidinovou 
modří barví červenofialově, tj. metachromaticky), než keton vlastního barviva. 
 
Faktor VIII related antigen (F VIII, von Willebrand factor) je produkován endoteliálními 
buňkami a megakaryocyty. Je-li endothel aktivován (např. cytokiny), začne během krátké 
doby produkovat prostaglandiny, adhezní molekuly a další proteiny. Jeho funkce je dvojí: 
za prvé, vytváří komplexy s antihemofilickým faktorem, známým jako koagulacní protein 
faktor VIII. Za druhé, jeho adhezní molekuly se uplatňují při agregaci krevních destiček. 
Antigen je vázán na Bierbeckova granula. V imunohistochemických metodách je 
enzymem, který je součástí detekčního systému, nejčasteji peroxidázy nebo alkalické 
fosfatázy. Enzym, který je navázaný na protilátku, se detekuje stejnými metodami, jako se 
prokazují enzymy endogenní. Imunohistochemické metody mají proti 



MUDr. Jan Hemza Biomechanická problematika tenkostěnných žil mozku 
 

dodatek 2-4

imunofluorescenčním metodám mají tu výhodu, že skýtají trvalé preparáty, které možno 
vyhodnocovat ve viditelném světle. 
 
Imunohistochemické i imunoflorescenční metody jsou přímé nebo nepřímé. Přímých 
metod s označenou specifickou protilátkou se nyní používá zřídka, většinou jsou to metody 
imunofluorescenční. Nepřímých metod je celá řada: u dvoustupňových metod je enzym 
nebo fluorofor navázaný na sekundární protilátku, která se naváže na specifickou protilátku 
primární. Předností nepřímých metod je i jejich větší citlivost, což je způsobeno tím, že na 
každou primární protilátku může být navázáno několik molekul značené sekundární 
protilátky. 
 
U metody PAP (peroxidáza-antiperoxidáza) se využívá rozpustný komplex skládající se ze 
tří molekul peroxidázy a dvou králičích protilátek proti peroxidáze (Kpap). Tento komplex 
je vázán na primární protilátku přemosťující protilátkou. Primární protilátka je králičí, 
proti lidským antigenum (K anti-hum), sekundární protilátka je zpravidla prasečí, 
zaměřená proti králičí, tedy primární protilátce (anti-K). 
 
Vícestupňové metody tak dovolí značně zesílit signál, tedy epitop s navázanou specifickou 
protilátkou, a tím zvyšují citlivost reakce Určitou obdobou dvoustupňových 
imunohistochemických metod je systém DAKO Envision, kde na polymerový nosič jsou 
navázány molekuly enzymu (HRP, peroxidáza) a sekundární protilátky. Přes sekundární 
protilátku se polymer spojí s primární protilátkou, navázanou na tkáňový antigen. 
 
V současné době se nejčastěji používají nepřímé metody ABC, SABC (avidin-biotin 
komplex). ABC metody využívají k detekci protilátek vysoké vazební afinity mezi 
avidinem a biotinem. Na primární specifickou protilátku naváže sekundární protilátka 
konjugovaná s biotinem. Třetím stupňem je komplex avidin — biotin — peroxidáza (nebo 
jiný enzym), který se na sekundární biotinylovanou protilátku pevně naváže a propujčí 
sestavě výrazné zesílení signálu. V dalším se pak vizualizuje vhodným systémem. 
 
Výraznému zesílení — amplifikaci – reakce lze dosáhnout použitím metod s tyraminem. 
Těmi se však zvýší i možnost nespecifické, neimunitní vazby protilátky, a tím i vzniku 
artefaktu. Vizualizace konjugovaného enzymu je posledním krokem 
v imunohistochemickém průkazu hledaného antigenu. Enzym, který je součástí detekčního 
systému, je ve tkáni odhalen a lokalizován zcela stejnými enzymovo-histochemickými 
metodami, jako jsou prokazovány tytéž enzymy endogenní. Bylo již uvedeno, že to jsou 
zejména peroxidáza a někdy i alkalická fosfatáza. Peroxidáza může oxidovat různé 
substráty – donory elektronu. Přítomnost donoru, který se v důsledku oxidace změní ve 
zbarvený produkt (proto též označení chromogen), je motorem katalytické reakce. 
Používanými donory elektronu jsou 3,3-diaminobenzidin teterahydrochlorid (DAB) nebo 
3-amino-9-etylkarbazol (AEC). Je třeba upozornit, že DAB má kancerogenní a mutagenní 
účinky. Dalším problémem bývá často vysoká endogenní peroxidázová nebo 
pseudoperoxidázová (hemoglobin!) aktivita ve studované tkáni, jež je zdrojem falešné 
reaktivity pozadí a kterou je nutno předem potlačit. Alkalická fosfatáza odštepuje 
a transferuje fosfátové skupiny z organických esterů, např. z alfa-naftylfosfátu. Aktivátory 
enzymu jsou Mg2+, Mn2+ a Ca2+. 
 
Užití alkalické fosfatázy v imunohistochemii umožnilo zavedení metody APAAP 
(alkalická fosfatáza-anti-alkalická fosfatáza), jejíž největší předností je nezávislost na 
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peroxidázové endogenní aktivitě a kromě toho ji lze použít při metodách s dvojím 
značením, tedy při detekci dvou různých antigenů v jednom řezu. Alkalickou fosfatázou 
v imunohistochemii je možno prokazovat celou radou metod, nejčastěji to bývá metoda 
tetrazoliová nebo azokopulační. Ke znázornění dvou antigenů v jednom řezu je 
nejvýhodnější, je-li každá z obou specifických protilátek připravena z jiného druhu, např. 
monoklonální myší protilátka proti jednomu antigenu a polyklonální králičí protilátky proti 
antigenu druhému. Pak je možno přidat primární i sekundární protilátky do jednoho 
inkubačního média a detekce se může provést též současně, třeba peroxidázou (výsledkem 
je hnědá sraženina) a alkalickou fosfatázou (červená či modrá barva podle zvoleného 
systému). Obdobně lze provést imunofluorecencní detekci obou antigenu, z nichž je 
protilátka proti jednomu označená fluoresceinem (zelená fluorescence) a druhou texaskou 
červení, rodaminem či Cy3 (červená fluorescence). 
 
Inkubace řezu v mikrovlnné troubě (MWT), tzv mikrovlnná stimulace, představuje metodu 
volby revitalizace antigenu ve formolem fixované tkáni. Mikrovlny jsou elektromagnetické 
vlny o frekvenci 300 MHz – 300 GHz, což odpovídá vlnové délce 1m až 1mm. Mikrovlny 
pronikají do roztoku a tkání různou rychlostí a tkáně dobře absorbují MW energii 
s kumulací tepla. Mikrovlnné záření je neionizující. 
 
K revitalizaci antigenu lze použít autokláv, tlakovou nádobu, nejčastěji však mikrovlnnou 
troubu. Může to být běžná mikrovlnná trouba určená pro domácnost pracující s frekvencí 
2,45 GHz, lepší jsou však profesionální, přímo k tomuto účelu zkonstruované mikrovlnné 
trouby, např. MVT Bio-Red H2500 Microwave processor. 
 
Imunostainery jsou zařízení k hromadnému zpracování řezů určených 
k imunohistochemickému vyšetření. 
 
Imunohistochemie 
Užívá se k průkazu řady polypeptidických hormonů, ale též k průkazu některých enzymů. 
Principem je vazba protilátky proti sledovanému antigenu (např. polypeptidu) a zobrazení 
této vazby. V zásadě je nutné získat protilátku proti sledovanému antigenu. Protilátku 
získáme imunizací zvířete (např. králíka) antigenem. Ze séra zvířat získáváme tzv. 
polyklonální protilátky. Druhou možností je příprava tzv. monoklonálních protilátek ve 
tkáňové kultuře, kde buňky (např. myšího) myelomu od imunokompetentních buněk 
imunizovaného zvířete získají kód pro tvorbu jediného typu protilátky. Každá z těchto 
technik má své výhody, ale i nevýhody. Všeobecně mají protilátky reagovat specificky, 
a to v co nejvyšším ředění.  
 
(Prvou technikou přímé imunizace můžeme získat protilátky o vysokém titru – sérum 
zvířat, která vždy spontánně tvoří velmi široké spektrum protilátek, můžeme tedy 
podstatně ředit tak, že tyto "nespecifické protilátky" se nemohou uplatnit, případně 
specifické protilátky můžeme ze séra izolovat. Druhá technika dává vysoce specifické 
protilátky, které však již nemůžeme tolik ředit a jsou velmi drahé.).  
 
Každá protilátka je schopná reagovat se třemi až osmi aminokyselinami (epitopy) v řetězci 
sledovaného antigenu. Malé molekuly (např. o molekulové hmotnosti méně než 4500) 
zpravidla nevyvolávají tvorbu protilátky. Proto musí být před imunizací navázány na nosič. 
Zakladatelem těchto technik je Albert H. Coons, který k vizualizaci vazby antigen-
protilátka užíval přímo FITC (fluoresceinisothiocyanátem) značenou primární protilátku, 
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nebo značil až protilátku sekundární (protilátku proti druhu dárce primární protilátky – 
v uváděném příkladu proti-králičí). Protože fluorescenční průkazy vyžadují vybavení 
laboratoře drahým fluorescenčním mikroskopem a preparáty nejsou trvalé, je v současné 
době užíváno značení např. křenovou peroxidázou (nebo jinými enzymy – alkalickou či 
kyselou fosfatázou nebo glukosooxidázou). Modifikací těchto technik je užívána celá řada. 
Na elektronmikroskopické úrovni se v současné době užívá jako marker koloidní roztok 
zlata, kde partikule jsou nejčastěji od 5 do 15 nm velké. 
 
Principiální provedení těchto technik je následující: Řez studovanou tkání se převrství 
kapkou primární protilátky (ve vlhké komůrce, aby nedošlo k vyschnutí preparátu). Během 
několikahodinové inkubace dojde k vazbě sledovaného antigenu s primární protilátkou.  
 
V další fázi průkazu, po dokonalém vyprání nenavázané protilátky, je řez převrstven 
sekundární protilátkou (namířenou proti imunoglobulinům dárce primární protilátky). Tato 
sekundární protilátka může být označena (FITC, křenovou peroxidázou, alkalickou 
fosfatázou apod.). Po této inkubaci a opětovném vyprání sekundární protilátky je v případě 
značení FITC preparát, po zamontování do glycerinu hotový a může být studován. 
V případě enzymatického značení je nutno ještě vazbu vizualizovat (např. u křenové 
peroxidázy diaminobenzidinem za přítomnosti peroxidu vodíku).  
 
V současné době bývá při průkazech užito ještě citlivějších metod, kdy sekundární 
protilátka se značí biotinem. Marker se naváže rovněž na biotin a vazbu biotinů zajistí 
avidin (avidin – biotin – peroxidasecomplex – ABC techniky). Pro možnosti arteficielně 
pozitivních nálezů je nutné současně provádět i některé kontrolní reakce (se sérem 
neimunizovaného zvířete a se sérem imunizovaného zvířete, které bylo předem vysyceno 
sledovaným antigenem). Nejmodernější jsou hybridizační techniky umožňující identifikaci 
specifických sekvencí DNA či RNA. Principem je schopnost jednopramenné nukleové 
kyseliny vázat předem značený komplementární jednopramenný řetězec o známé sekvenci 
nukleových kyselin. Tyto řetězce o známé sekvenci jsou nazývány sondy (proby). Sondy 
bývají značené buď radioizotopy, nebo biotinem. Podle způsobu značení jsou pak 
vizualizovány buď fotografickou emulzí (jako při autoradiografii), nebo např. peroxidázou 
navázanou na avidin (avidin a biotin se spolu spojují – je užíváno i v imunohistochemii). 
Hybridizační techniky pro identifikaci génových DNA nebo m-RNA jsou vysoce citlivé 
a jsou schopné identifikovat buňky chovající již více než 20 molekul m-RNA. 

 
Obrázek D2.1 – Koagulační faktor VIII, prokoagulační komponenta (hemophilia A) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:PBB_Protein_F8_image.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:PBB_Protein_F8_image.jpg


MUDr. Jan Hemza Biomechanická problematika tenkostěnných žil mozku 
 

dodatek 2-7

Faktor VIII je plazmatický glykoprotein a koagulační faktor o molekulové hmotnosti 330 
kDa. Patří mezi neenzymatické koagulační kofaktory, stejně jako FV. Je také označován 
jako antihemofilický faktor A. Patří mezi pozitivní reaktanty akutní fáze zánětu. Syntéza 
faktoru probíhá především v játrech (méně ve slezině, slinivce, ledvinách a ve svalové 
tkáni). Jde o glykoprotein tvořený ze dvou nekovalentně spojených řetězců (heterodimer): 
těžkého (složeného z domén A1-A2-B) a lehkého (A3-C1-C2 domény). Pro stabilitu 
heterodimeru jsou důležité Ca2+ a Cu2+ ionty. V plazmě koluje vázaný nekovalentní vazbou 
na Von Wilebrandův faktor (VWF) v poměru 1:1. Z této vazby se FVIII uvolní při 
kontaktu s negativně nabitými fosfolipidovými povrchy. Na molekule FVIII se tak 
zpřístupní vazebné místo pro fosfolipidy, které je v komplexu s VWF skryté. Volný faktor 
VIII je aktivován na FVIIIa působením trombinu (faktor IIa) nebo faktoru Xa. FVIIIa je 
složený z podjednotek A1, A2 a A3-C1-C2. Faktor VIIIa poté tvoří komplex (vnitřní 
tenáza) s faktorem IXa, membránovými fosfolipidy a Ca2+, který aktivuje faktor X na 
faktor Xa. Faktor VIII má v komplexu funkci kofaktoru – až 10000x urychluje aktivaci 
faktoru X. Činnost komplexu vnitřní tenáza je regulována. Komplex je inaktivován 
vyřazením kofaktoru VIIIa (disociace podjednotky A1) a také řízenou proteolýzou, kterou 
zajišťuje aktivovaný protein C spolu s proteinem S a membránovými fosfolipidy. 
Biologický poločas FVIII ve vazbě na VWF je 8-12 hodin. Biologický poločas volného 
faktoru VIII je 1-2 hodiny. Gen F8 pro jeho syntézu je na chromozómu X (Xq28). Defekty 
tohoto genu vedou ke krvácivému onemocnění hemofilii A, což je recesivní koagulační 
porucha vázaná na pohlavní chromozóm X. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Glykoprotein
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=FV&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Von_Wilebrand%C5%AFv_faktor&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vnit%C5%99n%C3%AD_ten%C3%A1za&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vnit%C5%99n%C3%AD_ten%C3%A1za&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein_C&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein_S&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemofilie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Recesivn%C3%AD&action=edit&redlink=1
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Dodatek 3: Měření mechanických vlastností tkání 

 
Obrázek D3.1 – Testovací zařízení MTS 858.2 Mini Bionix 

 
Laboratoř mechanických zkoušek 
Laboratoř mechanických zkoušek (LMZ) je pracoviště umístěné na Českém vysokém 
učení technickém v Praze, Fakultě strojní a je součástí Ústavu mechaniky, biomechaniky 
a mechatroniky. Laboratoř byla vybudována v rámci grantového projektu MŠMT ČR 
„Laboratoř biomechaniky člověka“ a výzkumného záměru „Transdisciplinární výzkum 
v oblasti biomedicínského inženýrství“. 
 
Laboratoř je vybavena špičkovým testovacím systémem MTS 858.2 Mini Bionix, který 
je specifický tím, že je schopen provozovat současně zatěžování osovou silou a momentem 
síly. U osové síly je rozsah systému 0 až 25 kN, u momentu síly 0 až 100 Nm. Jedná se 
o hydraulický plně počítačem řízený testovací systém s možností 24hodinového provozu. 
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Nedávno tento systém prošel celkovou modernizací a rozšířením. Nyní je zcela unikátně 
vybaven speciálním simulátorem, který umožňuje zatěžování s 8 stupni volnosti 
(3 posuvy + 5 rotací). Tento simulátor je ojedinělý v celé Evropě. Svojí konstrukcí je 
primárně určen k náročnému testování páteře. Úpravou konfigurace je však možno 
simulátor používat i k jiným experimentům. 
 
Testovací systém je vybaven rozmanitým příslušenstvím umožňujícím realizaci různých 
experimentů. Pro měření velmi malých sil je systém vybaven speciálními velmi citlivými 
siloměry od firmy MTS s měřicími rozsahy ± 50/100/250/500 N a ± 10 N. Odchylka 
snímačů se pohybuje v desetinách procent, maximálně však 0,5% měřené hodnoty. Pro 
hodnocení délkové roztažnosti laboratoř používá extenzometr s pracovními rozsahy 
±0,4/4 mm. Pro měření příčné deformace je laboratoř vybavena diametrálním 
extenzometrem s pracovním rozsahem ±1mm pro vzorky o průměru 3,6 až 13 mm. Pro 
vyhodnocování signálů z tenzometrů je k řídicí jednotce MTS připojena dynamická 
ústředna M1000, která umožňuje synchronizovaný sběr dat ze šesti měřicích kanálů 
společně s ostatními daty z testovacího systému. K pozorování zkušebních položek je 
používán stereomikroskop NIKON SMZ 1500 umožňující kvalitní prozkoumání 
povrchů, lomových ploch i struktury testovaných vzorků. Pro záznam a zpracování obrazu 
pozorovatelného v mikroskopu je laboratoř vybavena digitálním fotoaparátem NIKON 
COOLPIX E995, digitální kamerou NIKON DN100 a vyhodnocovacím softwarem 
LUCIA NET. Digitální kameru lze také využít ve spojení se speciální mikrosondou 
VOLPI, s jejímž využitím lze provádět mikroskopické sledování a vyhodnocování šíření 
trhlin v materiálu při cyklickém zatěžování. 
 
LMZ je zkušební laboratoř č. 1379 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, 
o.p.s. a splňující požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025 (viz. Osvědčení 
o akreditaci). Pravidelný dozor nad dodržováním akreditačních kritérií prováděný 
akreditačním orgánem vede k neustálému rozvoji systému řízení kvality, zvyšování jakosti 
služeb a růstu dovedností personálu. Pozornost je také zaměřena na neustálé sledování 
technického rozvoje vybavenosti laboratoře. 
 
LMZ je jedinou laboratoří v České republice, která má akreditovány zkušební postupy pro 
mechanické testování a hodnocení keramických materiálů používaných pro výrobu 
chirurgických implantátů. LMZ má 5 akreditovaných zkušebních postupů (viz. Příloha 
k osvědčení).  
 
V rámci neakreditovaných zkoušek se v laboratoři provádí testování biomateriálů 
a implantátů, které jsou buď nově vyvíjeny a tudíž pro ně ještě nejsou stanoveny normy se 
zkušebními postupy, nebo pro ně byly normy nově vydány a probíhá jejich zapracování. 
Jako příklad lze uvést C-C kompozitní materiály (testování mechanických vlastností) 
a UHMWPE (zkoušení otěru) nebo meziobratlové rozpěrky a mitrální náhrady. Další 
skupinou zkoušek je testování biologických materiálů a stanovování jejich mechanických 
vlastností, např. tahové zkoušky oční rohovky nebo tepenné stěny, ohybové zkoušky 
osteoporotických krysích femurů, tlakové zkoušky chrupavky atd. Dále pak je prováděno 
testování klasických kovových materiálů při statickém i dynamickém zatěžování. 
Samostatnou skupinou je provádění kalibrací nově vyvíjených přístrojů a přípravků, 
sloužících například k snímání silových účinků nebo hodnocení vlastností materiálů.  
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Laboratoř mechanických zkoušek se neustále modernizuje a rozšiřuje novým zařízením 
a měřidly, které zvyšují její uplatnění nejenom při spolupráci s ostatními institucemi 
ve výzkumné činnosti, ale i v komerční sféře. V budoucnu lze využít příležitosti 
akreditovat ještě další zkušební postupy, které by rozšířily nabízené služby LMZ na 
českém i evropském trhu. 
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Dodatek 4 Tabulky 
Tabulka D4.1 – Naměřené hodnoty tahové zkoušky u přemosťujících žil mozku 

 m10 3−⋅Δl
 

m10 3

0

−⋅
Δ
l
l

 

μp ( )NF  m10 3
0

−⋅l ( ) 62 10m ⋅NE  τσ =′  
( ) 62 10m ⋅N

 
1 0,1807 59,7676 1032,40 0,13850 10,8 0,168738 10,08505
2 0,2001 26,9865 1107,30 0,34000 5,4 1,064580 28,27929
3 0,2723 10,0294 1196,00 0,29240 10,9 0,487336 19,50775
4 0,1439 63,9333 1067,00 0,14355 9,2 0,743301 47,52167
5 0,1822 28,5401 1067,00 0,14100 5,2 0,435185 12,42021
6 0,1346 78,7519 1098,70 0,22700 10,6 0,474264 37,34919
7 0,1690 55,0296 1076,85 0,29200 9,3 0,529705 29,14946
8 0,4607 42,7610 1095,70 0,29500 19,7 0,460938 19,71019
9 0,2039 44,6297 1048,90 0,29200 9,1 0,584005 26,06377
    
    
11 0,216378 48,9366 1087,761 0,240 10,02222 0,549783 25,45406
12 0,182200 44,6297 1076,85 0,292 9,3 0,487336 26,06377
    
14 0,210600 0,017550 1024,30 0,269725 12,0 0,311225 14,95837
15 0,400785 0,036110 1049,63 0,286415 11,1 0,310483 20,80733
16 0,402069 0,028310 1075,60 0,315400 14,2 0,345274 29,80733
17 0,268043 0,029140 1058,10 0,318093 9,2 0,345274 21,05364
18 0,197815 0,023550 1057,80 0,313844 8,4 0,340661 25,18878
19 0,469545 0,036069 1272,80 0,304204 15,3 0,330197 18,73490
    
21 0,324807 0,03244 1089,705 0,301113 11,70 0,330032 21,71212
22 0,334410 0,02873 1057,950 0,309020 11,55 0,335429 20,79248
    
24 0,27060 0,2767 1088,74 0,27064 10,8611 0,43991 23,5831
25 0,25831 0,2556 1067,40 0,30051 10,4250 0,41139 23,4282
26 9,01E-03 3,90E-09 4,85E-01 2,26E-02 1,34E-01 7,28E-03 1,65E-01

(legenda: 
• skupina 1 – ř. 1-9 měření geometrických parametrů v MRI obraze – fialová barva, ř. 11 

– průměrná hodnota, ř. 12 medianus 
• skupina 2 – ř. 14-19 měření geometrických parametrů v stereomikroskopu NIKON 

SMZ 1500 se softwarem LUCIA NET, ř. 21 – průměrná hodnota, ř. 22 – medianus, 
ř. 24 – průměrná hodnota obou skupin, ř. 25 – medianus obou skupin, ř. 26 – t-test 
srovnání obou skupin) 

 



MUDr. Jan Hemza Biomechanická problematika tenkostěnných žil mozku 
 

dodatek 4-2

Tabulka D4.2 – Přeskupení naměřených hodnot pro přemosťujících žil mozku do jedné 
skupiny pro srovnání v t-testu. jednotlivých vztažných hodnot ve sloupcích 

 m10 3−⋅Δl
 

m10 3

0

−⋅
Δ
l
l

 

μp ( )NF  m10 3
0

−⋅l ( ) 62 10m ⋅NE
 

τσ =′  
( ) 62 10m ⋅N

 
1 0,180700 59,76760 1032,40 0,138500 10,8 0,168738 10,08505
2 0,200100 26,98650 1107,30 0,340000 5,4 1,064580 28,27929
3 0,272300 10,02940 1196,00 0,292400 10,9 0,487336 19,50775
4 0,143900 63,93330 1067,00 0,143550 9,2 0,743301 47,52167
5 0,182200 28,54010 1067,00 0,141000 5,2 0,435185 12,42021
6 0,134600 78,75190 1098,70 0,227000 10,6 0,474264 37,34919
7 0,169000 55,02960 1076,85 0,292000 9,3 0,529705 29,14946
8 0,460700 42,76100 1095,70 0,295000 19,7 0,460938 19,71019
9 0,203900 44,62970 1048,90 0,292000 9,1 0,584005 26,06377

14 0,210600 0,017550 1024,30 0,269725 12,0 0,311225 14,95837
15 0,400785 0,036110 1049,63 0,286415 11,1 0,310483 20,80733
16 0,402069 0,028310 1075,60 0,315400 14,2 0,345274 29,80733
17 0,268043 0,029140 1058,10 0,318093 9,2 0,345274 21,05364
18 0,197815 0,023550 1057,80 0,313844 8,4 0,340661 25,18878
19 0,469545 0,036069 1272,80 0,304204 15,3 0,330197 18,73490
14 0,210600 0,017550 1024,30 0,269725 12,0 0,311225 14,95837
15 0,400785 0,036110 1049,63 0,286415 11,1 0,310483 20,80733

    
11 0,216378 48,93660 1087,761 0,240161 10,02222 0,549783 25,45406
12 0,182200 44,62970 1076,850 0,292000 9,30000 0,487336 26,06377
21 0,324807 0,03244 1089,705 0,301113 11,70000 0,330032 21,71212
22 0,334410 0,02873 1057,950 0,309020 11,55000 0,335429 20,79248
24 0,270600 0,27670 1088,740 0,270640 10,86110 0,439910 23,58310
25 0,258310 0,25560 1067,400 0,300510 10,42500 0,411390 23,42820

        
        
 2,03658E-14     2,10682E-10 2,9291E-42 

  3,6326E-5 3900859E-42 0,386810497 2,62973E-16 2,9227E-3 2,03658E-14 

 
Tabulka D4.3 – Biomechanické vlastnosti žilních mozkových splavů a poměrové 

zhodnocení žilních mozkových splavů, průměr-červeně, a přemosťujících žil mozku 
a srovnání pomocí t-testu 

m10 3−⋅Δl  m10 3

0

−⋅
Δ
l
l

 
μp ( )NF  m10 3

0
−⋅l

 
( ) 92 10m ⋅NE  τσ =′  

( ) 92 10m ⋅N
 

1,203620 12,21315 1092,5 4,907272 14,7 0,136313 1,664813
1,029476 21,66150 1055,5 4,876733 22,3 0,101599 2,007780
1,116540 16,93733 1073,9 4,892003 18,5 0,118956 1,932795

     ttest 0,049667  
Poměr hodnot přemosťujících žil a žilních mozkových splavů 
4,3224807 662,64984 0,993947 16,270002 1,7745 3458,375 12121,409 
Srovnání biomechanických vlastností přemosťujících žil a žilních splavů mozku – t test 
0,00695 0,008693 1,51867E-07 7,59337E-08 0,038893 0,00258 0,000206 
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Tabulka D4.4 – Vypočtené hodnoty průtoků při různém ICP, včetně průměru, mediánu a t-
testu 

ICP- 17,8 mmHg  
1 2 3 4  
Přítok artérie 
(.10-9 m3/s) 

Odtok vény: 
průměr 

(.10-9 m3/s) 

Odtok vény: 
muži  

(.10-9 m3/s) 

Odtok vény: 
ženy  

(.10-9 m3/s) 

Pořadí, 
suma, průměr, 
medián, t-test 

2034,825 7626,2587 1091,452 3777,447 1 
2494,982 9300,3165 6430,926 4606,564 2 
2955,200 10974,372 7005,579 5435,746 3 
3038,618 11773,384 7580,232 5449,062 4 
3085,206 14357,786 7842,593 55992,583 5 
3086,486 16144,786 8543,389 6645,198 6 
3415,297 16942,187 9244,186 7841,334 7 
3725,774 19688,974 9254,259 7996,037 8 
3783,637 21535,012 10021,917 9751,265 9 
3784,467 22232,989 10081,198 11506,623 10 
3873,766 26264,210 10908,138 19831,093 11 
4136,793 30989,407 11812,989 24184,260 12 
4413,930 33560,037 12218,505 27537,427 13 
4481,465 40926,000 13313,966 30904,660 14 
4484,448 45362,698 13612,908 35844,747 15 
5072,291 48293,712 14406,084 37688,610 16 
5098,825 55235,364 14421,783 41978,227 17 
5179,293 55235,364 14756,988 43761,887 18 
5180,430 55591,535 15710,480 44472,559 19 
5784,721 65598,020 16045,746 51192,960 20 
5874,560 67360,200 16601,108 51639,027 21 
5875,849 67360,200 16999,180 60407,692 22 
6007,790 75026,957 18084,545 68198,272 23 
6943,289 79485,036 19567,984 75960,417 24 

78755,355 79485,036 19589,308 80473,961 25 
 91496,290 21339,763 92634,655 26 
 107965,620 23090,221 109308,890 27 
  

104201,300 1175811,923 349575,425 1525387,348 Suma 28 
4484,448 43548,590 12947,238 35726,711 Průměr 29 
4412,930 40926,000 13313,966 30904,660 Medián 30 

  
 1,7334E-07 

(2,3) 
3,75837E-05

(3,4) 
7,57374E-10 

(2,4) 
T-test 31 

(srovnávané 
sloupce) 

     
 4,02974E-06 

(2,6) 
0,000972069

(3,7) 
0,000149524 

(4,8) 
T-test 32 

(srovnávané 
sloupce) 

 



MUDr. Jan Hemza Biomechanická problematika tenkostěnných žil mozku 
 

dodatek 4-4

ICP – 50 mm Hg  
5 6 7 8  

Přítok 
artérie 

(.10-9 m3/s) 

Odtok vény: 
průměr 

(.10-9 m3/s) 

Odtok vény: 
muži 

(.10-9m3/s) 

Odtok vény: 
ženy 

(.10-9 m3/s) 

Pořadí, 
suma, průměr, 

medián, 
t-test 

1901,442 10267,548 7336,299 5085,647 1 
3227,986 15850,996 8658,222 10300,227 2 
3845,059 20795,505 9431,901 10765,396 3 
4458,039 21736,627 10205,580 15514,908 4 
4826,485 28993,479 13492,922 18327,623 5 
4902,518 31323,462 14698,619 19965,337 6 
5071,020 321074,010 14858,662 21603,054 7 
5071,020 44024,546 15904,317 26699,423 8 
5684,000 45183,270 17536,036 32842,258 9 
5741,852 48357,024 19103,016 33181,885 10 
5831,026 58722,301 20669,998 37120,078 11 
5832,306 61373,062 22381,026 40436,483 12 
6657,220 66312,465 26413,851 43754,012 13 
6760,610 74365,660 27320,851 48313,123 14 
6762,094 74365,660 28774,132 54076,006 15 
6870,808 88451,123 29770,029 55912,533 16 
7572,588 91512,492 31134,419 56517,027 17 
7691,881 101011,900 32212,005 60908,722 18 
7816,996 124302,680 41163,192 65904,970 19 
8487,956 137841,710 41608,229 81452,589 20 
8619,778 150617,400 44841,440 97851,580 21 
8621,669 150617,400 48519,639 102268,650 22 
9063,183 187232,310 75290,892 114467,450 23 

10309,370 204585,100 84457,410 147390,330 24 
11555,560 226869,150 127990,510 172417,880 25 

 226869,150 152491,330 207131,080 26 
 308159,500 231601,330 311993,510 27 
  

163182,500 2631845,530 1197865,637 3829711,170 Suma 28 
6527,299 97475,760 44365,394 70081,536 Průměr 29 
6657,220 74365,660 27320,577 48313,123 Medián 30 

  
 2,10539E-08 

(6,7) 
6,01007E-07 
(7,8) 

1,2104E-07 
(6,8) 

T-test 31 
(srovnávané 

sloupce) 
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Dodatek 5: Základní vlivy proudění krve na MR signál 
Většinou se změny průtoku krve projevují „time of flight“ TOS jevů a pohybem 
indukovaným změnami fáze (spin phase effects) [Dastich, A., 2004]. 
 
Primární MR signál (reprezentovaný Mxy) je komplexní, má “reálnou a imaginární“ složku, 
tzn., že signál reprezentuje vektor, u kterého je většinou uváděna jeho velikost A. U 
ideálního systému při absenci pohybu spinujících jader, je fáze Φ (směr orientace 
elementárních dipólů – spinujících jader) konstantní (fázová koherence soustavy). Za 
přítomnosti gradientního pole (např.Gx – frekvenční kódování) se pohyb spinujících 
protonů projeví změnami fáze, které jsou proporcionální rychlosti pohybu jader v, kvadrátu 
doby trvání gradientu T   a jeho velikosti G, dle rovnice  
 2vT GΦ . (D5.1) 
 
Fázová změna je způsobena pohybem spinujících jader do oblasti s vyšší/nižší hodnotou 
indukce magnetického pole. Spinující jádra precesují rychleji/pomaleji, nežli kdyby zůstala 
na své původní pozici, tzn. že se předbíhají nebo zpožďují za jádry, která jsou v daném 
místě stacionární. 
 
Mají-li spinující jádra uvnitř voxelu stejný fázový posuv, protože se používá k zobrazení 
jen velikosti signálu, nedochází ke ztrátě signálu uvnitř voxelu vlivem pohybu. Změna 
rychlosti uvnitř objemu voxelu, svázaná s laminárním a turbulentním prouděním, vede ke 
ztrátě fázové koherence, a tím i velikosti signálu vlivem průtoku. 
 
„Time of flight“ jevy (TOF). Pojmem TOF jevy jsou označovány skutečnosti, které 
způsobují změny velikosti signálu v závislosti na pohybu protonů vtékajících 
a vytékajících do zobrazení objemu během dané budící sekvence. TOF jevy způsobují 
ztrátu signálu při velkých rychlostech (high-velocity signal loss, resp. TOF loss) a zisk 
signálu vlivem průtoku FRE (Flow-Related Enhancement). 
 
Průtok krve se tak může v obrazu projevovat buď zvýšením jasu, nebo jeho snížením 
v závislosti na několika nezávislých faktorech. Ztráty signálu jsou ovlivněny vysokou 
rychlostí, turbulentním průtokem a rozfázováním. Zisk signálu je ovlivněn vtokovým 
fenoménem FRE, sfázováním sudého echa (even-echo rephasing) a diastolickým 
pseudohradlováním (diastolic pseudogating). 
 
Ztráta signálu vysokou rychlostí proudění se většinou při zobrazení průtoku kompenzuje 
budící sekvencí s charakterem SE. TOF ztráta signálu je způsobena tím, že protony 
protékající napříč tomovrstvou nezůstanou v excitované vrstvě dostatečně dlouho, aby byly 
exponovány oběma budícími RF impulsy (90°+180°). Jestliže mají protony přitékající do 
vrstvy Δz rychlost vm = Δz/ 0,5TE, budou excitovány pouze 90°RF impulsem a nebudou 
vytvářet echo-signál. Protony pohybující se v rozsahu rychlostí ‹0;vm› budou sice vytvářet 
echo, ale jeho velikost bude záviset na v. Část protonů, které dosáhnou 180°RF impulsu, je 
dána poměrnou hodnotou v/vm. Oba RF impulsy excitují 1 – v/vm = 1 – v(0,5TE)/ Δz 
protonů. Velikost signálu je tak úměrná Sα·(1 – v TE/2 Δz ). 
 
Rovnice reprezentují obecný vztah pro modulaci signálu s při zobrazení průtoku. 
V závislosti na volbě akvizičních parametrů TE/ Δz lze volit váhu, se kterou se uplatní pp – 
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rychlpst proudění v na modulaci obrazu. Velikost měření signálu je lineárně závislá na 
rychlosti proudění krve. Mezní rychlost vm je vyšší pro větší tloušťky excitovaných vrstev 
Δz a kratší TE. TOF ztráta signálu je spojena jen s SE metodami buzení; neprojeví se 
u GRE, u kterého je refokusace prováděna pomocí gradientního pole. 
 
Ztráta signálu turbulentním prouděním je dána tím, že při turbulentním proudění je různá 
rychlost částic a jednak i jejich směr. Různé rychlosti mají různé fáze, které mají tendenci 
navzájem se rušit. Dochází ke ztrátě signálu jak při vysokých, tak i při nízkých rychlostech 
proudění.  
 
Ztráta signálu rozfázováním vzniká tak, že existuje celá řada důvodů rozfázování 
spinujících protonů. Jedním z nejvýznamnějších je tzv. rozfázování lichého echa (odd-echo 
dephasing). Tento fenomén způsobuje ztrátu signálu prvního a každého následujícího 
lichého echo-signálu. Při laminárním proudění se protony uvnitř voxelu nepohybují stejnou 
rychlostí napříč lumen cévy. Každý precesuje na různých frekvencích a akumuluje různou 
fází. 
 
Jiným příkladem je tzv. interavoxelové rozfázování (intravoxel dephasing). Existence 
různých rychlostí uvnitř voxelu při laminárním toku vede ke ztrátě fázové koherence 
protonů, a tím i ztrátě signálu. Zmenšením tohoto jevu, a tím i zvýšením poměru SNR lze 
dosáhnout zmenšením velikosti voxelu (zvýšením prostorového rozlišení) nebo zmenšením 
FOV, redukcí TE (použitím techniky částečného echa) a využitím různých kompenzačních 
technik. 
 
Zisk signálu vtokovým fenoménem FRE se obvykle projevuje v první vrstvě, do které 
vstupuje krevní tok (někdy je označován pojmem „ester fenomenů“). FRE je typ TOF jevu, 
který vychází ze skutečnosti, že protony vtékající čerstvé krve jsou nesaturovány, zatímco 
obklopující stacionární tkáň je částečně saturována předchozím RF impulsem. 
Nesaturované protony nevykazují žádný zbytkový vektor magnetizace, tzv. nebyly 
ovlivněny žádným předchozím budícím RF impulsem. Protony stgnující krve (v→0) jsou 
částečně saturovány. Jestliže je však rychlost proudění vm = Δz/TR, tzn. že projev FRE je 
maximální, potom vtékající nesaturované protony úplně naplní objem, ve kterém byly 
dřívě umístěny částečně saturované protony. Poměrná část vtékajících protonů je dána v/ 
vm = v TR/Δz. Vzájemný vztah mezi velikostí intravaskulárního signálu a rychlostí lze 
vyjádřit vztahem 
 ( ) 0 vS t S TR zα + Δ , (D5.2) 
 
kde S0 reprezentuje signál od stagnující krve (v→0). 
 
Velikost signálu od proudící krve je lineárně závislá na její rychlosti. Strmost závislosti 
(citlivost) je dána zvolenými akvizičními parametry (TR/Δz). 
 
Zisk signálu sfázováním sudého echa. Tento jev je opakem ztráty signálu vlivem 
rozfázování lichého echa. Vyskytuje se jen u SE budících technik, které generují 
symetrický echo-signál, tj. když TE2=2TE1 (např.30/60/90,40/80/120 atd.). Výsledkem je 
větší amplituda sudých ech ve srovnání s lichými. Podél „čtecího“ gradientu závisí lineárně 
frekvence na pozici ω = γ·Bx = γ.Gx.x. Při konstantní rychlosti v je lineární vztah mezi 
pozicí a časem x = v. t, tj. ω = γ·Gx.v.t. Dvě v počátku fázově synchronizované funkce sin 
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s rozdílem úhlových frekvencí Δω budou mít po časovém intervalu Δt fázový posun ΔΦ, 
ΔΦ = Δω·Δt. Pro infinitezimální změny platí ω = dΦ/dt. Fázový posun pohybujících se 
protonů lze vyjádřit vztahem Φ = ƒωdt = ƒ(γGxvt)dt = γGxvƒtdt = 1/2γGxvt2. Fázový 
posun způsobený pohybujícími se protony je lineárně závislý na jejich rychlosti (Φ= k·v, 
kde k = 1/2γGxt2). Fázový posun způsobený pohybujícími se protony je kvadraticky 
závislý na době, po kterou se pohybují v poli gradientu (Φ=k·t2), kde konstanta je 
k = 1/2γGxt2. Pro stacionární tkáně, tj. v = 0, lze odvodit, že Φ= k´·t, tzn. že pro ně existuje 
lineární vztah mezi fází a časem.  
 
Vezmeme-li v úvahu SE sekvenci se symetrickým echo-signálem, budou stacionární tkáně 
vykazovat Φ = 0 v době prvního (TE) a druhého echa (2TE). Protony protékající krve však 
budou mít v době prvního echa pozitivní fázový posun (2kτ2),ale v době druhého echa bude 
jejich fáze Φ = 0, tzn., že budou opět ve fázové koherenci. 
 
Je-li r = 0,5TE, je fázový posun v době TE/2 roven kτ2 (k = 0,5γGv). Okamžitě po 180°RF 
je Φ = – kτ2·v čase TE = 2τ bude fázový posuv ƒτ 2τ2kdτ = k [(2τ)2 –τ2 ] = 3kτ2. Takže 
vlastní fázový zisk bude 3kτ2 + (- kτ2) = 2kτ2. Podobně pro 3τ bude fázový posuv 
k[(3τ)2 + 2τ2] = 5kτ2 s vlastním fázovým ziskem 5kτ2 + 2kτ2 = 7kτ2. Okamžitě po druhém 
180°RF bude fáze – 7kτ2. následně v čase 4τ bude fázový zisk k[(7τ)2 +(-7τ2)] = 7kτ2, takže 
konečný vlastní fázový zisk bude 5kτ2 + 2kτ2 = 0, tzn., že čistý fázový posuv protonů 
protékající krve je v čase druhého echa nulový. 
 
Zisk signálu diastolickým pseudohradlováním vzniká během srdečního cyklu, kdy je 
průtoková rychlost krve vyšší během systoly a nižší během diastoly. Během diastoly se tak 
obdrží větší úroveň signálu. 
 
MR angiografie – MRA – existuje v celé řadě variant budících sekvencí používaných 
různými výrobci pro MRA (např. VENC, MOTSA,RACE,VINNIE atd.). Z obecného 
pohledu jsou však všechny zatříděny do dvou skupin: TOF a PC (Phase Contrast). Obě 
techniky mohou být využity jak v módu 2D  tak i 3D . Každá z nich má své výhody 
a nevýhody. Většinou používají buzení typu GRE.  
 
Κ zvýraznění kontrastu scény lze využít i kontrastní látky, většinou na bázi gadolinia (Gd). 
Samotné Gd však v tomto případě nevytváří modulaci obrazu. Jeho přítomnost ve scéně je 
manifestována nepřímo tím, že ovlivňuje relaxační mechanizmy hydrogeniích protonů 
tkáně. Rezonující protony blízké Gd neinteragují s jeho částicemi jádra, ale převážně 
s elektrony. Způsobují jejich rychlejší relaxaci. 
 
(Použité zkratky k dané části diskuse: RF signál – radiofrekvenční signál, γ – gyromagnetický 
poměr pro jádra udává v MHz rezonanční kmitočet, ω – frekvence excitačního kvanta energie, pp – 
počet protonových jader, TE – echo time, SE – spin echo pulssequens, GRE – gradientní metoda 
buzení, 2D – planárně selektivní metoda, 3D – objemová technika, FSE – Fast Spin Echo imaging, 
BW – šířka přenášeného pásma přijímače, FOV – frekvenční kódování, TOF – time of flight) 
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