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1. CÍL PRÁCE 

 

Velká část materiálů, z nichţ je sloţen lidský organismus, má z mechanického hlediska 

charakter viskoelastických těles. Svými mechanickými vlastnostmi stojí mezi kapalinami a 

pevnými pruţnými tělesy. Patří sem např. kůţe, kosti, šlachy chrupavky, cévní stěny atd. Při 

popisu mechanických vlastností těchto materiálů se vychází z mechaniky pevných těles a 

z reologie. Jejich mechanické chování má částečně elastický a částečně viskózní charakter. 

Mechanické vlastnosti biologických materiálů závisejí na věku a zdravotním stavu organismu, 

lze tedy očekávat jejich vyuţití jako indikátoru funkčního (biologického) věku v gerontologii při 

sestavování baterií testů na určování skutečného stupně zestárnutí organismu a jako 

diagnostického prostředku v medicíně, kde mohou slouţit jako marker patologických změn 

měřených struktur a také jako marker průběhu regeneračních procesů. Nedostatek znalostí o 

mechanických vlastnostech je patrný v medicíně v oblasti umělých materiálů, umělých náhrad 

(endoprotézy, stenty, katetry, chirurgické nitě, náplasti atd.). Jde o to, aby umělé náhrady měly 

poţadované mechanické vlastnosti a aby tyto vlastnosti byly známy. Problémy nastávají tehdy, 

pokud jsou deformační reakce materiálů při stejném namáhání různé, potom vznikají smykové 

síly v okolí rozhraní. Důsledkem jsou zlomy, odlepování, podtékání, dráţdění apod. Další 

moţnost vyuţití je také v kosmetice jako metodika hodnocení účinnosti kosmetických 

přípravků.  

Reálná tělesa podléhají při mechanickém namáhání ve větší či menší míře deformacím. Klasická 

teorie pruţnosti a pevnosti studuje v převáţné míře závislosti mezi deformacemi a namáháními 

v situaci, kdy síly i deformace nabývají ustálených hodnot. Popis mechanických vlastností 

materiálu se obvykle zaměřuje na zjištění modulů pruţnosti či na zatěţovací diagramy. 

Vzhledem k tomu, ţe tyto parametry a charakteristiky jsou zpravidla měřeny v ustálených 

stavech, jedná se o statické charakteristiky, které neobsahují informace o dynamice deformační 

odezvy. 

Biologické materiály, jako stěny cév, kosti, šlachy, pojivové tkáně atd., jsou za reálných 

podmínek zatěţovány dynamicky. Zatěţování probíhá v mnoha pravidelných či nepravidelných 
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cyklech. Znalost dynamiky je tedy zcela zásadní například pro posouzení zdravotního stavu, 

průběhu hojení a regenerace, kompatibility tkání a náhradních materiálů (cév a cévních náhrad, 

kostí a implantátů). 

Pro měření dynamických charakteristik (například frekvenčních, impulsních či přechodových) 

nejsou prakticky k dispozici vhodné, komerčně dostupné měřicí přístroje, ani není ucelená teorie 

kvantitativního popisu deformační dynamiky. Dílčí řešení pro lineární dynamické mechanické 

systémy spočívá v určování dynamické tuhosti či komplexní mechanické impedance a také ve 

vytváření reologických modelů viskoelastických těles. 

Dynamiku deformačních reakcí je moţno měřit pomocí dynamického elastometru, který byl 

vyvinut na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Je k dispozici teorie i software pro 

určení obecného popisu dynamického chování biologických (a podobných) materiálů. 

Princip funkce dynamického elastometru spočívá v měření dynamických charakteristik, tj. 

závislosti deformace na čase. Z průběhu charakteristik lze pak určit jak elastické, tak viskózní 

parametry vzorků materiálů.  

Cílem této práce bylo vypracovat metodiku měření viskoelastických vlastností kostí za pouţití 

měřící aparatury, navrţené na katedře biofyziky a fyzikální chemie, která umoţňuje určení 

dynamických charakteristik vzorků. Metoda stanovení viskoelastických parametrů kosti je 

zaloţena na měření přechodových a impulsních deformačních charakteristik a následné 

identifikaci a určení parametrů lineárních a nelineárních modelů. Měření byla prováděna jednak 

na baţantích lopatkových kostech a také na lidských hlavicích kyčelních kloubů (caput femoris). 

Baţantí kosti byly vybrány díky jejich relativní dostupnosti, přestoţe se ptačí kosti liší od 

lidských strukturálně i větší mírou nehomogenity. Princip měření byl shodný jako u materiálů 

od lidských dárců a bylo tak moţné připravit práci metodicky s vyuţitím dostupnějšího 

materiálu. U lidských kostí jsme také sledovali závislosti sledovaných mechanických vlastností 

na věku a sloţení kosti.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2. 1. Mechanika pevných těles 

 

2.1.1. Deformace 

Reálná tělesa podléhají při mechanickém namáhání ve větší či menší míře deformacím. Při 

namáhání tahem se tělesa prodluţují, při smyku se části těles vůči sobě posunují, při tlakovém 

namáhání se zkracují a při krutu dochází ke stáčení. Při deformacích dochází ke změnám ve 

tvaru i objemu těles. Deformace mohou být pruţné nebo trvalé. Všeobecně platí, ţe při malých 

silách dochází k pruţným deformacím, které po vymizení působící síly mizí, kdeţto při velkých 

silách dochází k takovým změnám, které v určité míře přetrvávají, i kdyţ deformující síla 

přestane působit. 

Relativní deformace (ε) je změna parametru v poměru k původní velikosti, tj. poměr mezi 

absolutní deformací a původní velikostí daného parametru, v případě namáhání v tahu je 

relativní deformace: 

    ε = 
l

l
        (1)

 

kde l je původní délka a Δl je prodlouţení. 

Normálové napětí (σ) je napětí působící ve směru normály k ploše průřezu tělesa: 

    σ = 
S

F
         (2) 

kde F je deformující síla, S je plocha průřezu. Jednotkou normálového napětí je newton na metr 

čtverečný (N/m
2
). 
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Tečné napětí (τ) je napětí působící ve směru tečny k ploše průřezu tělesa: 

      = 
S

F
        (3) 

kde F je deformující síla, S je plocha průřezu. Jednotkou normálového napětí je newton na metr 

čtverečný (N/m
2
)
1
. 

Na obr. 1 je uveden příklad závislosti mezi relativní deformací ε a normálovým napětím ζ (tzv. 

strain-stress křivka) při zatěţování ocelové tyče
2
. Zpočátku je napětí přímo úměrné prodlouţení 

a tato lineární část trvá aţ do určité hodnoty napětí ζU, kterou nazýváme mez úměrnosti. 

Zrušíme-li zatíţení, zmizí deformace a délka se opět zkrátí na původní hodnotu. Za mezí 

úměrnosti jiţ sice závislost mezi napětím a prodlouţením není lineární, avšak látka je stále 

elastická. Existuje však další hranice, tzv. mez pružnosti (elasticity) ζE, po jejímţ překročení se 

jiţ těleso nevrátí do původního stavu, tzn. v jeho chování se začíná projevovat i sloţka plastická. 

Mez pruţnosti se obvykle od meze úměrnosti příliš neliší. Zatěţujeme-li materiál nad mez 

pruţnosti, zjišťujeme po odtíţení, ţe deformace nemizí úplně, ale zůstávají jistá trvalá 

poškození. Nad mezí pruţnosti leţí tzv. mez kluzu nebo mez průtažnosti daná hodnotou napětí 

ζK. Tečna křivky v tomto bodě má téměř vodorovný směr. Fyzikální vlastnosti materiálu se 

začínají značně měnit. Pokračujeme-li ve zvyšování napětí, dosáhneme tzv. meze pevnosti ζP a 

v bodě T se tyč přetrhne. Tyč se poruší v místě, v němţ se při dosaţení meze pevnosti začne 

značně zuţovat. Proto při tomto procesu napětí klesá, neboť je vztaţeno na původní nezměněný 

průřez.  

U biologických materiálů je průběh závislostí mezi deformací a namáháním obecně nelineární. 

Na obr. 2 je uveden příklad závislosti mezi deformací a namáháním stěny aorty prasete 

domácího (sus strofa, f. domestica), který lze popsat exponenciální funkcí.  
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Obr. 1: Závislost mezi napětím a prodloužením v tahu pro ocelovou tyč 

 

Obr. 2: Závislost mezi napětím a deformací stěny aorty 
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2.1.2. Hookeův zákon 

Většina látek se v určitém rozsahu malých deformujících sil chová tak, ţe deformace je lineárně 

závislá na působícím napětí. Toto platí aţ do meze úměrnosti. Jinak řečeno: většina materiálů se 

při malých napětích chová jako dokonale pruţná látka. Tento poznatek vyjádřil Robert Hooke 

tvrzením: „Deformace je přímo úměrná napětí materiálu". Matematicky lze Hookeův zákon pro 

namáhání v tahu formulovat následujícím způsobem
1
: 

    ε = k . ζ        (4) 

resp. 

    σ = E . ε        (5) 

kde E je Youngův modul pruţnosti, E = 1/k, kde k je koeficient protaţení. 

Hookeův zákon platí u reálných těles jen pro malá namáhání. Linearita je typická pro 

krystalické látky, pokud namáhání nepřekročí mez, kdy dojde k posunu mezi krystalickými 

rovinami nebo k posunu mezi oblastmi ve struktuře látky. Hookeův zákon platí v jistém rozmezí 

namáhání i pro amorfní látky a tělesa viskoelastická. Má velký význam pro technickou praxi, 

protoţe většina materiálů nebývá namáhána za tuto mez. 

 

2.1.3. Pevnost 

V technické praxi se musí brát zřetel na to, aby nedošlo k porušení součástí v důsledku velkého 

namáhání. Zjistíme v tělese místo, ve kterém je napětí největší a v něm nesmí dojít k překročení 

maximálního dovoleného napětí. Obvykle je toto maximální dovolené napětí podstatně menší 

neţ mez pevnosti, dokonce i několikrát menší neţ mez pruţnosti materiálu. Při napětích 

blízkých mezi pevnosti dochází totiţ k trvalým deformacím a kromě toho eventuální 

nepředvídané zvýšení namáhání vede k destrukci součástí. Zavádí se tzv. koeficient bezpečnosti 

n, definovaný následujícím způsobem: 
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    n= 
dov

 max         (6) 

ζdov je maximální dovolené napětí, ζmax je maximální napětí. Pokud se za ζmax bere mez 

pevnosti, volí se v technické praxi koeficient bezpečnosti v rozmezí 4–10, vychází-li se z 

maximálního přípustného namáhání na úrovni meze kluzu, volí se koeficient bezpečnosti 

obvykle v mezích 1,7-2. Uvedené koeficienty bezpečnosti se v technické praxi volí s ohledem 

na důleţitost součástí a na důleţitost přístroje a zařízení, v němţ daná součást pracuje. U ţivotně 

důleţitých zařízení (výtahy, lanovky atd.) jsou ze zřejmých důvodů koeficienty bezpečnosti 

vysoké. Rovněţ u biologických mechanických systémů bychom mohli mluvit o koeficientech 

bezpečnosti, ale v těchto případech je výpočet koeficientů komplikovanější, protoţe roli hraje i 

dynamika zatěţování.  

2.1.4. Tah 

Na obr. 3 je znázorněna tyč, která je  namáhána silou F. Délka tyče je l, její průřez je S. Pokud je 

namáhání v mezích Hookeova zákona, prodlouţení tyče Δl je přímo úměrné působící síle F a 

délce tyče l a nepřímo úměrné průřezu tyče S 
3
 

    Δl = 
S

Flk
        (7) 

Tento vztah je vlastně vyjádření Hookeova zákona, protoţe jeho dělením délkou l a zavedením 

relativního prodlouţení ε získáme: 

    ε = k 
S

F
 = k  ζ       (8) 
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Obr. 3: Namáhání těles v tahu – vznik příčného zkrácení 

Napětí ζ je způsobeno silou působící v ose tyče ve směru kolmém k průřezu tyče. Toto napětí se 

označuje jako napětí tahové nebo také normálové napětí 
4
. Koeficient protaţení k ve vztahu (8) 

závisí pouze na materiálu tyče a nezávisí na jejích rozměrech. V praxi se běţně místo 

koeficientu protaţení pouţívá tzv. modul pruţnosti (také Youngův modul), který je definován 

jako převrácená hodnota koeficientu protaţení: 

    E = 
k

1
          (9) 

Hookeův zákon získává následující tvar: 

    σ = E  ε        (10) 

Pokud známe modul pruţnosti, lze skutečnou délku tyče namáhané napětím ζ vypočítat dle 

následujícího vztahu: 

    l
‘
 = l + Δ l = l (1 + ε) = l ( 1 + 

E


)      (11) 

Při namáhání v tahu dochází ke zvětšování těles ve směru tahové síly za současného zmenšování 

příčných rozměrů. Z obr. 3 vyplývá, ţe při namáhání tahovou silou se tyč zúţí z původní šířky b  

na velikost b
‘
. Analogicky ke vztahu pro délkové prodlouţení platí pro příčné zúţení lineární 

vztah: 

    Δb = b – b
‘
 = 

S

Fbk '

  = k
‘
ζ b      (12) 

poměr k / k´ = 3 (u nestlačitelných těles).  

 

b 

l 

l 

b´ 

 

F 
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Zavedeme-li poměrné příčné zkrácení η dostáváme Hookeův zákon pro příčné zkrácení: 

    η = ´k
b

b



       (13) 

ve kterém konstanta k
´
 má menší hodnotu neţ konstanta k ve vztahu (8). Poměr konstant k

´ 
a k se 

nazývá Poissonovo číslo μ a platí tedy: 

    μ =





k

k '
        (14) 

 

Vzhledem k definici modulu pruţnosti (9) platí také: 

    μ = k
‘
 E         (15) 

Pro poměrné příčné zkrácení plyne z předchozích vztahů základní rovnice: 

    σ = 


E
        (16) 

a zkrácenou šířku namáhané tyče vypočteme takto: 

    b
‘
 = b – Δb = b (1-η) = b (1- 



E
)     (17) 

Hodnoty modulu pruţnosti i Poissonova čísla pro různé materiály jsou uvedeny např. ve 

strojírenských tabulkách nebo příručkách. 
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2.1.5. Tlak 

Při namáhání tělesa tlakem vzniká také normálové napětí, protoţe síla je kolmá k průřezu tělesa. 

K čistému namáhání v tlaku dochází u těles, jejichţ délka není ve směru tlakové síly příliš velká 

vzhledem k jejich šířce. V opačném případě můţe dojít k ohybu. Potom mluvíme o namáhání ve 

vzpěru, při němţ je tlak kombinován s ohybem
4, 5

. 

Pro namáhání v tlaku platí stejné vztahy jako pro namáhání v tahu, avšak znaménka ve vzorcích 

jsou opačná
6
. Tlakové napětí je vţdy menší neţ nula (σ<0), prodlouţení vychází v záporných 

hodnotách, protoţe se tyč zkracuje.  

Zvláštním případem tlaku je namáhání všestranným tlakem na obr. 4. Těleso zmenšuje svůj 

objem a toto zmenšení se rovněţ řídí Hookeovým zákonem. Hookeův zákon má tento tvar: 

    σ = -K  χ        (18) 

kde K je modul objemové pruţnosti, χ je relativní změna objemu. 

    Χ = -ks  ζ        (19) 

kde ks je stlačitelnost látky (ks = 1/K)
3
.  

Obr. 4: Namáhání těles ve všestranném tlaku 
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2.1.6. Smyk a krut 

Smyk je takové namáhání tělesa, při kterém dochází působením síly ke vzájemnému posouvání 

jednotlivých vrstev namáhaného materiálu, ačkoli se nemění jejich kolmá vzdálenost
5
. Mějme 

z materiálu, jehoţ elastické vlastnosti zkoumáme, krychli o hraně L. Dolní podstava je 

upevněná a v horní podstavě, rovnoběţné s dolní podstavou, působí síla F, která horní 

podstavu posune o malou délku δ (viz. obr. 5). Úhel původně pravý se změní o úhel γ. Mezi 

smykovým napětím F/S a smykovou deformací charakterizovanou úhlem smyku (zkosem) γ 

platí vztah
3
: 

    
l

l
G

S

F 
          (20) 

Resp. pro malé posunutí: 

    G
S

F
         (21) 

Kde G je konstanta určená je vlastnostmi materiálu a nazývá se modul pružnosti ve smyku. 

Působením tečné síly F změní krychle svůj tvar. Modul pruţnosti ve smyku popisuje tedy 

tvarovou deformaci. Po překročení meze pevnosti ve smyku se přeruší souvislost materiálu
6
. 

 

Obr. 5: Namáhání těles ve smyku 

Deformace ve smyku se uplatňuje i při kroucení tyče na obr. 6. Tyč je na jednom konci 

 

 

F 

 

 

δ 

 

γ 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Smyk_hranol.svg
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upevněna a na druhém konci stáčena dvojicí sil s momentem rovnoběţným se směrem tyče. 

Vlivem dvojice sil dochází ke zkroucení tyče na volném konci o úhel φ, pro který platí
7
: 

    φ = 
4

2

rG

Dl


        (22) 

kde D je kroutící moment vnějších sil, l je délka tyče, G je modul pruţnosti ve smyku (daný 

vlastnostmi materiálu)
5
.  

 

 

Obr. 6: Namáhání těles v krutu 

2.1.7. Ohyb 

Nejsou-li síly působící na těleso v rovnováze co do jejich otáčivého účinku, je těleso namáháno 

na ohyb. Na obr. 7 je znázorněna tyč namáhaná na ohyb. Tyč je na jednom konci upevněna a na 

druhém konci je zatíţena silou F. Gravitační sílu tyče zanedbáváme
6
. Horní vlákna tyče se 

prodluţují, zatímco spodní se zkracují. Existuje vrstva, která není namáhána vůbec a zachovává 

si svoji původní délku l. Nazýváme ji neutrální vrstvou. V průřezu tyče vzdáleném od místa 

upevnění o x působí ohybový moment
3
: 

    Mo = (1 – x) F        (23) 

Tento moment vyvolá průhyb volného konce nosníku: 

    y = 
JE

lF

3

3

        (24) 

kde E je modul pruţnosti, J je modul setrvačnosti průřezu vzhledem k neutrální ose. 

 

 

 

F 

-F 

l 
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Obr. 7: Namáhání těles v ohybu 

 

 

2. 2. Základy reologie viskoelastických těles 

2.2.1. Úvod  

Podle definice je reologie nauka o přetváření materiálu, deformacích a toku. Název reologie 

vychází z řeckého slova rheos, znamenajícího tok. Na rozdíl od mechaniky pevných těles nebo 

od hydromechaniky respektuje reologie fakt, ţe reálné materiály mají současně vlastnosti 

kapalin i pevných látek.  

Pevná pruţná tělesa reagují na působení vnějších sil pruţnými deformacemi, tj. mění pod 

vlivem působících sil svůj tvar. Po vymizení deformujících sil se vracejí k původním rozměrům. 

Reálná tělesa se takto chovají pouze v případě, ţe mechanické napětí způsobující deformaci je 

dostatečně malé. Pokud působící napětí překročí jistou mez, dochází k trvalým deformacím. Při 

určitých hodnotách napětí vzniká zvláštní druh toku – kluz. Můţeme tedy říci, ţe se tato tělesa 

při daném rozsahu plasticky deformují (tečou)
8
.  

Reologie je nauka o přetváření materiálů, deformaci a toku v širším slova smyslu. Zabývá se 

l 

F 
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zejména dynamikou těchto procesů. Uplatnění reologie je zejména v popisu chování 

nenewtonovských kapalin a viskoelastických těles. Viskoelastická tělesa se pod vlivem 

deformujících napětí chovají do jisté míry jako kapaliny (reagují tokem) a do jisté míry jako 

tělesa pruţná (reagují částečně elasticky). Tradičně se do reologie zahrnuje i popis chování 

kapalin, zejména nenewtonovských. Za zakladatele reologie jsou povaţováni M. Rainer a E. C. 

Bingham. Reologie pevných látek zkoumá přetváření v hmotách nejen v ustáleném stavu, ale 

především časové proměny a rychlost, s jakou tyto změny probíhají
9
. 

 

2.2.2. Reologické axiomy  

a) Kaţdý materiál má vlastnosti, které jsou souhrnem obou typů reologických vlastností tj. 

elasticity (pruţnosti) a plasticity (viskozity). 

b) Pokud materiál projevuje jen jednu reologickou vlastnost, je to v důsledku potlačení ostatních 

reologických vlastností. 

c) Za působení hydrostatického tlaku reagují všechny materiály pruţně
1,4,8

. 

 

2.2.3. Dělení látek podle mechanických vlastností
 

Pevná tělesa a kapaliny se rozdělují, podle reakce na působení deformujících sil, do několika 

skupin: 

Látky elastické – pod mezí pruţnosti vykazují lineární průběh deformace, odpovídající 

Hookeovu zákonu. Deformace ε je úměrná působícímu napětí ζ.  

    ε = 
E

1
        (25) 

Veličina E se nazývá modul pruţnosti. Má charakter elastického odporu a pro deformaci v tahu 

se číselně rovná napětí, kterým by se délka daného tělesa zdvojnásobila
10

. 
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Látky plastické – vykazují deformaci aţ při určité hodnotě působícího napětí. Po odstranění 

tohoto napětí si zachovávají maximální deformaci dosaţenou v průběhu silového působení
10

. 

Látky viskózní – jsou to kapaliny, které podle závislosti rychlosti deformace na deformující síle, 

dělíme na: 

a) kapaliny newtonovské – rychlost deformace se u nich mění lineárně s působícím napětím; 

mají čistě viskózní vlastnosti, platí u nich Newtonův zákon pro viskozitu. 

b) kapaliny nenewtonovské – u nich je tato závislost obecně nelineární; mají převáţně viskózní 

vlastnosti s jistým vlivem pruţnosti
10

 

Látky viskózně–elastické – u těchto látek je deformace nejen funkcí působícího napětí, ale 

zároveň funkcí času. Zpravidla při rychlém nástupu působícího napětí o konstantní hodnotě 

deformace nastupuje exponenciálně a po zrušení působícího napětí opět exponenciálně klesá. 

Viskózně elastické těleso se však do původního stavu nevrací zcela samovolně. K úplnému 

zrušení deformace je třeba působení napětí opačného směru. Tento směr se nazývá relaxace a je 

výrazem hystereze dané látky 
10

. 

Látky plasticko-viskózně-elastické – vykazují současně vlastnosti látek viskózních i plastických. 

K elastické deformaci dochází jen tehdy, je-li působící napětí větší neţ prahové (σ >σo). 

Rychlost deformace je funkcí koeficientu plasticity U a látka vykazuje vţdy určitý stupeň 

hystereze. Uvedené vlastnosti lze vyjádřit rovnicí
10

: 

    ζ = ζo + U 
t


       (26) 

Tato skupina má velký význam z biologického hlediska. Patří do ní většina tzv. měkkých tkání a 

řada makromolekulových disperzí ve stavu gelu. 
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2.2.4. Viskoelastická tělesa 

2.2.4.1. Reologické metody popisu vlastností viskoelastických těles 

Hlavní význam reologie spočívá v analýze mechanických vlastností těles, které svým chováním 

leţí na hranici mezi kapalinami a pevnými tělesy. Reologie se tedy zabývá převáţně tělesy 

viskoleastickými. Obecně vzato, jedná se o systém s rozloţenými (elastickými, setrvačnými a 

viskózními) parametry
11

. Mnohé materiály pouţívané ve farmaceutické praxi a také mnohé 

biologické materiály mají právě charakter viskoelastických těles. Patří sem zejména různé typy 

amorfních látek, majících převáţně charakter tuhých roztoků a suspenzí (vosky, masti, atd.). Pro 

popis mechanických vlastností viskoelastických materiálů nevystačíme s metodikami, které 

poskytuje klasická teorie pruţnosti a pevnosti či hydromechaniky a pouţíváme obecnějšího 

aparátu. V reologii se pro popis mechanických vlastností materiálů pouţívají tzv. reologické 

diagramy (reogramy). Obecně je reogram grafickým záznamem závislostí veličin, které 

ovlivňují mechanické přetváření materiálu. V řadě situací lze sice pouţít klasické metody 

hodnocení mechanických vlastností těles, tyto parametry však nevystihují mechanické vlastnosti 

v dostatečném rozsahu a v řadě případů jsou i neadekvátní
12

.  

Často pouţívanými charakteristikami jsou pro viskoelastická tělesa křivky toku (creep curves). 

Křivky toku jsou dynamické charakteristiky udávající časovou závislost deformace jako odezvu 

na obdélníkový impuls deformujícího napětí. Vstupní deformující sílu tvaru obdélníkového 

impulsu je relativně snadné realizovat
13

. Tyto charakteristiky nesou informace o elastických i 

plastických vlastnostech testovaných materiálů. Deformační odezva je sledována během 

působení deformujícího napětí a ještě jistou dobu po odstranění deformujícího napětí
11

. Doba 

působení deformujícího napětí se zpravidla, pokud to charakter odezvy dovoluje, volí tak, aby 

byla řádově delší, neţ jsou časové konstanty procesu, popř. do dosaţení ustáleného stavu. 

Deformující napětí můţe být obecně libovolného typu (tahové, tlakové, torzní atd.)
8
. 

Z praktických důvodů se často konstruuje křivka toku jako odezva na deformující sílu (vstupní 

veličinou je síla místo napětí). Tento přístup je typický pro situace, kdy je mechanické namáhání 

nehomogenní nebo kdy plochu průřezu testovaného tělesa nelze jednoznačně určit 
8, 12

. 

Příklad modelového průběhu křivky toku pro viskoelastická tělesa je uveden na obr. 8. Tento 

charakter průběhů křivek toku je dosti častý u řady viskoelastických těles, můţeme se však 
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setkat i s řadou odlišných typů průběhů. Například v situaci, kdy pro průběh odezvy jsou 

nezanedbatelné setrvačné síly, můţe průběh křivky toku obsahovat harmonické sloţky. Dále se 

v průbězích křivek toku můţe odrazit i existence nelinearit, nejčastěji typu hystereze a 

necitlivosti 
4, 8 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Příklad průběhu křivky toku pro viskoelastická tělesa a) vstupní obdélníkový impuls, b) křivka toku 
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Modelová křivka toku podle obr. 8b obsahuje oblast rychlé odezvy 1. V této oblasti se těleso 

chová přibliţně jako těleso pevné pruţné. Dále následuje tzv. oblast viskoelasticity 2, kdy těleso 

vykazuje zřetelně vlastnosti elastické i viskózní a dále oblast tzv. lineárního toku 3, kdy se 

převáţně projevují vlastnosti viskózní (těleso teče – chová se přibliţně jako kapalina). Bod 4 

reprezentuje maximální dosaţenou deformaci. Po ukončení působení deformující síly následuje 

oblast 11, tzv. pruţný zpětný odskok a oblast 21, která se nazývá oblast zpětného toku. Dále 

křivka toku obsahuje oblast 5, která představuje trvalé změny ve tvaru tělesa po ukončení 

namáhání
 8,12

. Skutečné křivky toku mohou mít v jednotlivých případech různé proporce 

jednotlivých oblastí, resp. některé oblasti mohou být potlačeny. Závisí to na velikosti namáhání 

a na reologických vlastnostech materiálu
4
. 

Pokud biologické materiály zatěţujeme opakovaně, zatěţovací křivka probíhá v řadě případů po 

hysterezní smyčce. V některých případech se při jednotlivých opakováních hysterezní smyčka 

posunuje a mění svoji plochu. Je-li zatěţování v takovém rozsahu, ţe nedochází k porušení jeho 

struktury, je tento jev obvykle reverzibilní. Pokud materiál na dostatečně dlouhou relaxační 

dobu odlehčíme, materiál se vrací k původním vlastnostem. Tento jev je moţno pozorovat 

například u kůţe, vlasů a cév, ale je v podstatě obecnou vlastností biologických materiálů. Po 

určitém počtu cyklů jiţ průběh zatěţovací křivky zůstává zpravidla stejný. 

Obr. 9: Typická odezva biologických materiálů na cyklické zatěžování 

2.2.4.2. Reologické modely viskoelastických těles
 

Reologie poskytuje aparát pro obecnější a kvantitativnější popis a analýzu studované 

problematiky. Chování viskoelastických těles obsahuje rysy elastických těles i rysy viskózních 

těles (kapalin), jedná se vlastně o systém s rozloţenými (elastickými, setrvačnými a viskózními) 

 

t 
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 L  =  A F  dL/dt  =  B F 

 

 a)  b) 

parametry. Popis chování takového systému je z matematického hlediska obtíţný. Prakticky je 

proto přijatelnější aproximovat chování reálných viskoelastických těles pomocí tzv. 

reologických modelů. Reálné těleso se nahrazuje modelem, který je tvořen kombinací 

elementárních těles (obr. 10), v nichţ jsou soustředěny příslušné vlastnosti
13

.  

Hookeovo těleso je idealizované těleso, mající jen elastické vlastnosti. V reologických 

modelech se Hookeovo těleso znázorňuje jako pruţina. Newtonovo těleso odpovídá vlastnostem 

newtonovské kapaliny. V reologických modelech se znázorňuje jako píst a reprezentuje čistě 

viskózní vlastnosti 
8, 14 

. 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Hookeovo (a) a Newtonovo (b) těleso. L je deformace a F je deformující síla. 

Kombinací těchto těles můţeme získat různě sloţité modely. Takto vytvářené modely velmi 

často nepostihují chování reálných systémů, dokonce ani v situacích, kdy je splněna podmínka 

linearity chování, protoţe neberou v úvahu vliv setrvačných sil. Jsou pouţitelné jen za 

předpokladu, ţe setrvačné síly (dané součinem hmotnosti a zrychlení) jsou zanedbatelné. Tato 

podmínka není často splněna a vede k chybným výsledkům. Obecně je třeba modely doplnit 

ještě setrvačným členem (obr. 11).  

 

 M.d
2
 L/ dt

2
  = F 

 

 

Obr. 11: Setrvačné těleso 
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Mezi jednoduché modely patří model Voigtův (paralelní kombinace Hookeova a Newtonova 

tělesa, obr. 12a) a model Maxwellův (sériová kombinace Hookeova a Newtonova tělesa, obr. 

12b)
8,14

. Voigtův ani Maxwellův model neberou v úvahu setrvačnost. U biologických materiálů 

se s Maxwellovým modelem setkáváme ojediněle, obvykle pouze při velkých namáháních, 

vedoucích k destrukci materiálu. Voigtův model dobře vystihuje chování řady jednoduchých 

materiálů, jako jsou nitě, náplasti, plastické hmoty apod.  

a 

                                                      

b 

 

Obr. 12: Voigtův model (a) a Maxwellův model (b)  

V řadě praktických případů se pouţívá tzv. model viskoelastického tělesa podle obr. 13. Jedná 

se stále ještě o značně zjednodušený model mechanického chování reálných viskoelastických těles. 

Umoţňuje však jednoduchý odhad parametrů modelu na základě experimentálně zjištěné křivky 

toku.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Zjednodušený model viskoelastického tělesa; H Hookeovo těleso, N Newtonovo těleso. 
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Klasický způsob výpočtu parametrů modelu je následující. Parametr A prvního Hookeova tělesa 

(H1, obr. 13) odpovídá relativní velikosti oblasti 1 v průběhu podle obr. 8 (tj. poměru mezi 

deformací a velikostí působící síly v bodě, kdy končí oblast 1 a začíná oblast 2). Tento parametr 

je nepřímo úměrný Youngovu modulu členu H1. Na základě měření zbytkové deformace (oblast 

4, obr. 8) lze dále určit parametr B druhého Newtonova tělesa (N2, obr. 13). Tento parametr je 

nepřímo úměrný viskozitě členu N2 (obr. 13). Parametry členů H2 a N2  v modelu podle obr. 13 

lze určit nejsnadněji podle průběhu oblasti 21 (obr. 8). Postupovat lze zkusmo, metodou tzv. 

adaptivního modelu (s vyuţitím počítačového modelu), nebo výpočtem z časové konstanty a 

rozsahu oblasti 21 (obr. 8). Platí totiţ: T = A2 /B2  jsou parametry členů H2 a N2, kde T je časová 

konstanta oblasti 21 (obr. 8). Zároveň platí, ţe relativní velikost oblasti 21 odpovídá parametru 

H2 
8
. 

Z obecného hlediska reprezentuje výše popsaná metoda podstatné, nikoliv však nezbytné 

zjednodušení problematiky. Neuvaţuje například moţnost výskytu nelinearit, přičemţ 

přinejmenším nelinearity typu hystereze a necitlivosti (Binghamova látka, St. Venanttova látka) 

lze v řadě případů oprávněně očekávat. V případě hystereze jde o to, ţe při cyklickém 

zatěţování se odezvy v jednotlivých cyklech u řady, zejména biologických, materiálů liší. 

Zatěţovací diagramy vykazují tzv. hysterezi, tzn., ţe zatěţovací křivka probíhá při jednotlivých 

opakováních často odlišně. Liší se i dynamika odezvy. Model chování musí tedy obsahovat 

nelineární členy. Určit strukturu a parametry nelineárních modelů je obtíţné teoreticky i 

prakticky. Snaţíme se proto vyuţít moţnosti linearizace. Prakticky situaci usnadňuje fakt, ţe 

většina biologických materiálů se začíná po několika zatěţovacích cyklech chovat jiţ lineárně, 

bez hysterezního efektu. Postupujeme tak, ţe určíme velikost trvalé deformace po větším počtu 

cyklů a parametry systému v jednotlivých cyklech s vyuţitím vhodného lineárního modelu. 

Binghamova látka je nelineární model, blízký Maxwelovu modelu. Při malých zatíţeních se tato 

látka chová jako elastické těleso, od určité velikosti zatíţení se chová jako viskózní kapalina. St. 

Venanttova látka je v podstatě viskózní kapalina s necitlivostí na malá namáhání. Na malé síly 

nereaguje, pak se objevuje lineární tok. Model má dále příliš redukovanou strukturu. Obecně 

musíme připustit roli dalších elastických i viskózních prvků, případně i další změny ve struktuře 

modelu. Z hlediska obecnosti je třeba zmínit, ţe na dynamické chování těles mají obecně vliv i 

setrvačné vlastnosti materiálu. Jinými slovy, existuje závislost mezi druhou derivací deformace 

podle času a působící silou. Vliv setrvačnosti se ve výše uvedeném modelu zcela zanedbává. I 
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kdyţ ve většině praktických případů je vliv setrvačných sil skutečně malý, u citlivých měření se 

můţe projevit např. typickými „zákmity“. 

 

 

Obr. 14: Příklad vlivu setrvačných sil na křivky toku viskoelastických těles; L je deformace, t je čas. 

 

Lineární reologický model – identifikace a výpočet parametrů 

Za vstupní veličinu (x) budeme povaţovat působící sílu a za výstupní veličinu (y) budeme 

povaţovat deformaci tělesa. U lineárních systémů lze vztahy mezi vstupem a výstupem popsat 

lineárními diferenciálními rovnicemi, obvykle s konstantními koeficienty. Pak platí
11

: 
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     (27) 

kde y
 (i) resp.

 x
(j) 

znamená i-tá derivace y, resp. j-tá derivace x. 

Pro daný průběh vstupní veličiny x lze na základě řešení rovnice (27) nalézt závislost výstupní 

veličiny y na čase. V případě křivek toku je závislost síly (tj. vstupní veličiny x) na čase dána 

skokovou změnou mezi nulovou hladinou a následující konstantní úrovní a po určité době 

následující skokovou změnou zpět na nulovou úroveň. Nalezení partikulárního řešení klasickým 

způsobem je pro tento případ matematicky náročné a málo přehledné. Elegantnější moţnost 

nabízí teorie řešení lineárních diferenciálních rovnic pomocí Laplaceovy transformace. 

t

L
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Aplikujeme-li Laplaceovu transformaci na vztah (27) obdrţíme následující algebraickou 

rovnici: 

    [a0 + i

i

n

i

pa
1

] Y = [ b0  + 
j

j

m

j

pb
1

] X    (28) 

kde p je nová proměnná (místo času t) a X resp. Y jsou Laplaceovy obrazy veličin x, resp.y. 

Řešení rovnice (28) nečiní principiální problémy a je zvláště jednoduché pro určité typy 

průběhů x(t), jako je skoková nebo impulsní změna vstupní veličiny. Jednoduché řešení rovnice 

(28) získáváme i v případě křivek toku (tj. odezvy na vstupní veličinu tvaru obdélníkového 

impulsu). Laplaceův obraz obdélníkového impulsu F (p) je dán následujícím vztahem: 

    F(p) = K 
p

e Tp.1 
       (29) 

kde K je velikost impulsu, T je doba trvání impulsu. Hledáme tedy řešení algebraické rovnice 

typu  

    [a0 + i
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] K
p

e pT1
   (30) 

Další postup spočívá v nalezení funkce Y(p), která je řešením rovnice (30) a její zpětné 

transformaci do časové oblasti. 

    y (t) ≈ Y (p)        (31) 

V případě lineárních systémů je obecný tvar přechodových charakteristik dán vztahem: 

    y(t) =  tpitpek jj

tp

j

n

j

j ImsinImcos
Re

1




    (32) 

kde pj jsou kořeny rovnice (28) pro vstup tvaru skoku, kj integrační konstanty dané počátečními 

podmínkami, n je řád diferenciální rovnice. Symboly Re resp. Im znamenají reálnou resp. 

imaginární část čísla. Stejnou strukturu má i řešení rovnice (30), s tím rozdílem, ţe se zde navíc 

vyskytuje vzájemné časové posunutí jednotlivých členů. 
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Je tedy zřejmé, ţe průběhy křivek toku jsou v případě lineárních systémů sloţeny 

z exponenciálních a harmonických funkcí (plus integrační konstanta). Značné zjednodušení 

identifikačního procesu představuje fakt, ţe kořeny rovnice (30) jsou reálné reologické systémy 

se zanedbatelným vlivem setrvačných prvků (nemají imaginární část) a výsledné průběhy jsou 

tedy dány sumou exponenciálních průběhů. V případech, kdy je během měření křivky toku 

dosaţeno ustáleného stavu (veškeré exponenciální členy musí být v ustáleném stavu 

zanedbatelné), lze průběh tvaru obdélníkového impulsu povaţovat za sloţení dvou po sobě 

jdoucích skokových změn. Řešení je pak moţno ještě dále zjednodušit. Laplaceův obraz vstupní 

veličiny tvaru skoku (tj. změny z nulové hodnoty na konstantní hodnotu K) je dán následujícím 

vztahem: 

    X(p) = K/p        (33) 

Při konkrétním řešení situace, kdy se během měření křivky toku dosahuje ustálených hodnot, je 

pak moţné dosadit vztah (33) do vztahu (28) a problém řešit „dvakrát za sebou“. Poprvé 

v intervalu 0 aţ T (obr. 8a) – pro „náběhovou hranu“ křivky toku. Podruhé pro t > T, tj. pro 

zpětný proces. Vztahy v Laplaceově transformaci jsou pro oba intervaly stejné, rozdíl se projeví 

aţ při zpětné transformaci existencí různých konstant, vyplývajících z rozdílných počátečních 

podmínek
13

. 

V případě nelineárních systémů je problematika identifikace výrazně sloţitější. 

Po praktické stránce je vhodné v prvním přiblíţení předpokládat, ţe se jedná o lineární systém. 

Teprve pokud by lineární model vykazoval odchylky ve srovnání s reálným chováním 

analyzovaného tělesa, je třeba hledat rozšíření modelu o nelineární prvky. Očekávat lze jistou 

míru necitlivosti (systém nereaguje deformačně na příliš malé síly) a hysterezi (systém se chová 

jinak při zatíţení a jinak při odlehčení)
11

. 

 

Lineární model reologického tělesa – ukázka aplikace teoretického aparátu 

Přes jistou náročnost teoretického aparátu je jeho praktická aplikace relativně jednoduchá. 

Pokud se omezíme na lineární systémy se zanedbatelným vlivem setrvačných sil, pak 
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univerzální struktura reologického modelu sestává z řetězce paralelních kombinací Hookeových 

a Newtonových těles. Nejprve je nutno zjistit tvar rovnice (28) pro daný model. Závislost mezi 

silou a deformací u Hookeova tělesa je v Laplaceově transformaci dána vztahem F (p)=L(p)/A. 

Obdobná závislost pro Newtonovo těleso je popsána vztahem F (p)=p L(p)/B. Protoţe celková 

deformace je dána součtem dílčích deformací, je vztah mezi L(p) a F(p) pro celý model 

následující: 

    L(p) = )(
1

1

1

pF

B

p

A ii

n

i 



      (34) 

kde n je počet paralelních kombinací v modelu.  

Dalším krokem je nalezení vztahu pro průběh křivky toku. Tento krok spočívá v provedení 

zpětné transformace podle katalogu Laplaceových obrazů
15

. 

Porovnání skutečných průběhů křivek toku se vztahy získanými zpětnou transformací umoţňuje 

určit parametry A a B všech prvků modelu. Nejjednodušší je vypočítat metodou postupné 

eliminace parametry všech exponenciálních průběhů. Z nich je moţno vypočítat parametry 

všech Hookeových i Newtonových těles
11

. 

2.2.5. Mechanická impedance a dynamická tuhost 

Operátorová mechanická impedance ξ(p) je poměr Laplaceových obrazů F(p) sil a rychlosti v(p) 

deformace
16

 

                                                                                                               (35) 

Mechanická impedance Z(iω) (někdy komplexní mechanická impedance) je poměr 

Fourierových obrazů F(iω) sil a rychlosti v(iω) deformace 

                                                                                                               (36) 

kde ω je úhlová rychlost i je imaginární jednotka (     ). Pro ω platí: ω = 2πf., kde f je 

frekvence.  
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Operátorová mechanická tuhost Γ(p) je poměr Laplaceových obrazů F(p) sil a deformace I(p) 

                                                                                                               (37) 

 

Operátorová dynamická tuhost i prvků spojených se společnou sílou (tzv. sériové spojení) se 

vypočte: 

                                                                                                               (38) 

Operátorová dynamická tuhost i prvků spojených se společnou deformací (tzv. paralelní spojení) 

se vypočte: 

                                                                                                               (39) 

Dynamická tuhost G(iω) (někdy komplexní dynamická tuhost) je poměr Fourierových obrazů 

F(iω) a deformace I(iω) 

                                                                                                               (40) 

Absolutní hodnota dynamické tuhosti  

    | G (ω) | =                                                                      (41) 

kde Re je reálná část dynamické tuhosti a Im je imaginární část dynamické tuhosti. 

Význam mechanické impedance 

Speciální význam má v řešení problematiky impedančního působení biologických a umělých 

materiálů (u náhradních materiálů, náplastí, stentů, chirurgických nití apod.). 

Velikost mechanické impedance se specificky mění s věkem, pod vlivem kosmetických 

přípravků a za některých patologických stavů
12
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2. 3. Kosti  

2.3.1. Stavba kostí 

Pro efektivní a přitom velmi rozmanitý pohyb je nezbytná pevná opora – jakýsi "pevný bod v  

prostoru", na který se upínají svaly. 

Prvním vývojovým pokusem v konstrukci kostry je vnější skelet řady bezobratlých. Různé 

schránky, ulity, desky a krunýře jsou sice významným pokrokem při vytváření opory tkáním 

těla, ale svým charakterem omezují rozsah pohybu a komplikují nebo přímo limitují růst 

organismu. Teprve vznik vnitřního skeletu vyřešil uspokojivě problém opory, členění těla a 

připojení končetin k osovému skeletu. Nejdokonalejší vnitřní kostru mají obratlovci, u kterých 

se současně diferencuje chrupavčitý i kostěný skelet. Chrupavčitá kostra zůstává po celý ţivot 

zachována pouze u kruhoústých a u ţraloků. Chrupavčité ryby zřejmě vůbec nezískaly 

schopnost tvořit kostní tkáň, a jejich skelet nemůţe dokončit závěrečnou fázi vývoje kosti – 

osifikaci. U vyšších obratlovců – včetně člověka, je sice také v průběhu jejich ontogenetického 

vývoje vytvořena nejdříve chrupavčitá kostra, ale v průběhu dalšího vývoje je nahrazena kostní 

tkání
17

 . 

Kostní buňky produkují mezibuněčnou hmotu jednak amorfní a dále vláknitou. Biomechanické 

vlastnosti kostní tkáně jsou v první řadě dány kolagenovou matricí a minerály. Kolagenní vlákna 

odolávají tahu, ale pro jiné způsoby zatíţení jsou poddajná. Minerální látky, především kalcium 

ve formě hydroxyapatitu, dodávají kosti tvrdost a křehkost. Proto je demineralizovaná kost 

měkká a poddajná. Deproteinizovaná kost je naopak tvrdá, křehká a snese jen nízké zatíţení 

v tahu
17

.  

Ústrojí kosterní se skládá z orgánů zvaných kosti (ossa). Kosti jsou pevné, tvrdé a v jistém 

rozmezí i pruţné běloţluté útvary dlouhé (os longum), krátké (os breve) nebo ploché (os 

planum). 

Kosti tvoří pevný podklad těla (kostru) a odtud jejich sumární název skelet (skeleton); určují tak 

tvar a velikost jednotlivých částí těla. Dále vytvářejí pevné páky pro úpon a funkci svalů a na 
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koncích speciálně upravené kloubní konce, jejichţ tvar je v daném spoji rozhodující pro druh a 

rozsah pohybu. Konečně ploché kosti představují ochranná pouzdra pro důleţité orgány. Další 

důleţitou funkcí kostí je jejich role v krvetvorbě a také slouţí jako zásobárna minerálních látek 

pro tělo. Obecný tvar kostí je výrazem jejich funkce. Kromě funkce se na tvaru kosti podílejí i 

sousední orgány, především svaly kosti obklopující. Tak trvalý tlak svalu vyvolá vyhloubení na 

kosti, svalový tah naopak vyvýšeniny, zvané apofýzy (apophysis), vyskytující se v různé formě: 

výběţek (processus), trn (spina), hřeben (crista), hrbol (tuber), hrbolek (tuberculum), drsnatina 

(tuberositas).  

Kaţdá kost jako orgán se skládá ze tří různých částí, tvořících však biologickou jednotku: 

z okostice, kostní tkáně a kostní dřeně (obr. 15). 

Okostice neboli periost (periosteum) je tuhá vazivová blána, která kryje celou kost s výjimkou 

kloubních ploch krytých kloubními chrupavkami. Obsahuje četné cévy a nervy. Skládá se 

z povrchové vrstvy vláknité (stratum fibrosum) a z vnitřní, na buňky bohaté vrstvy zárodečné 

(stratum generativum). Buňky této vrstvy, zvané osteoblasty, se uplatňují při tvorbě kostí a 

zvláště pak při regeneraci kosti (př. při zlomeninách). Obě vrstvy obsahují elastická a kolagenní 

vlákna. Kolagenní vlákna vnikají jako tzv. Sharpeyova vlákna do kostní tkáně a fixují tak 

periost více či méně k povrchu kosti. 

Kostní tkáň na povrchu kosti je hutná (substantia compacta seu corticalis), uvnitř pak houbovitá 

(substantia spongiosa). Ve střední části (v těle) dlouhých kostí je dřeňová dutina (cavum 

medullare) vyplněná, stejně jako dutinky spongiosní kosti, kostní dření (medulla ossium). 

Trámečky spongiosní kosti, zdánlivě nepravidelně uspořádané, probíhají v určitých směrech, 

které odpovídají liniím tlaku, resp. tahu čili trajektoriím. Jde o funkční architektoniku 

spongiosy, kde se uplatňuje zákon maxima-minima, tj. zajišťuje se maximální výkon 

minimálním mnoţstvím materiálu. Místa mechanicky namáhaná mají trámce zesílené, místa 

mechanicky „mrtvá“ pak trámečky slabé. Svou architektoniku vykazuje však i kost kompaktní. 

V průběhu vývoje a v 1. roce ţivota je u člověka kost plsťovitá, která je pak nahrazována kostí 

lamelosní, upravenou v soustředné lamely. Kompakta dlouhých kostí má 4 druhy lamel: 
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1. Lamely Haversovy tvoří soustředné vrstvy okolo drobných Haversových kanálků, v nichţ 

jsou drobné cévy. Tyto soubory lamel, zvané osteóny, jsou i ve spongiózní kosti, ovšem méně 

vrstevnaté a zřetelné 

2. Lamely vmezeřené (intersticiální) vyplňují prostory mezi Haversovými lamelami 

3. Lamely povrchové zevní jsou upraveny v soustředných kruzích na povrchu kosti; vznikly 

opoziční tvorbou kosti z periostu 

4. Lamely povrchové vnitřní jsou obdobně uloţeny na stěně dřeňové dutiny 

Kostní dřeň (medulla ossium) je uloţena v dřeňové dutině dlouhých kostí a v dutinkách kosti 

spongiózní. Je měkká, neboť se skládá z jemné sítě vazivových buněk, bohatě prostoupené 

cévami. Podle barvy rozeznáváme dřeň červenou a ţlutou. Červená kostní dřeň (medulla ossium 

rubra) je orgán krvetvorný (hematopoetický). V mládí je veškerá dřeň červená. V těle dlouhých 

kostí brzy krvetvorba ustává a dřeň se proměňuje ve tkáň tukovou a dostává ţlutou barvu (dřeň 

ţlutá-medulla ossium flava). Později se mění červená dřeň ve ţlutou i ve spongiózních 

kloubních koncích dlouhých kostí a krvetvorba se omezuje jen na dřeň ve spongióze krátkých a 

plochých kostí. Typickým jevem pro pozdní věk je vznik šedé kostní dřeně (medulla ossium 

grisea), která vzniká ze ţluté dřeně ztrátou tuku. Jedná se o hmotu ţelatinového, průsvitného 

vzhledu. 

Kosti mají bohaté cévní zásobení z cévních sítí v periostu. Periostální cévy vnikají do kosti 

Volkmannovými kanálky, které bez ohledu na systémy lamel vnikají do kompakty a větví se do 

Haversových kanálků. Dřeň v dřeňové dutině dlouhých kostí dostává větší artérii (a. nutricia), 

která vniká do otvůrku zvaného foramen nutricium a dále kanálkem (canalis nutricius) se 

dostává aţ do dřeně. Kloubní konce dlouhých kostí (tzv. epiphysis) vyţivují samostatné tepénky 

(aa. epiphysariae). 

Ţíly kostní probíhají zčásti podél tepen, zčásti pak samostatně i zvláštními otvory v kostech. 

Inervace kostí je zajištěna četnými senzitivními i autonomními nervovými vlákny. Senzitivní 

vlákna s myelinovou pochvou inervují periost, bezmyelinová vlákna autonomní vnikají i do 

kosti a dřeně a inervují jejich krevní cévy.
18
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Obr. 15: Stavba kosti
19

 

 

2.3.1.1. Stehenní kost 

Stehenní kost, femur  (obr. 16) je nejdelší  a  nejmohutnější  rourovitá kost  v těle, skládá se 

z těla (corpus femoris) a dvou kloubních konců.  Stehenní  kost  je  v sagitální  rovině  mírně  

prohnuta  vpřed.  

Podle kompendia biomechaniky má proximální  konec stehenní kosti – hlavice stehenní  kosti, 

caput femoris tvar koule, v jejímţ zadním dolním kvadrantu je různě hluboká trojboká jamka 

(fovea capitis). Kloubní plocha hlavice odpovídá svým rozsahem asi 2/3 povrchu koule o 

průměru přibliţně 5 cm. Hlavice se oploštěným krčkem, collum   femoris , připojuje  k  tělu   

kosti. Laterálně vybíhá velký chocholík, trochanter major; mediálně a dozadu jde kuţelovitý 

malý chocholík, trochanter minor. Velký  chocholík je  významný  orientační bod  na  dolní  

končetině. Jeho  hmatný  vrchol  orientuje  o  poloze  hlavice  femuru,   která  leţí  ve  výši  

trochanteru. Na  zadní  straně  femuru,  pod   velkým  chocholíkem je  nápadná  a značně  

rozsáhlá  hýţďová  drsnatina.  Na  vnitřní straně velkého trochanteru je  chocholíková jamka 

(fossa trochanterica), vpředu oba trochantery spojuje drsná čára (linea intertrochanterica), 

která  odpovídá  úponu kloubního  pouzdra. Vzadu  s  ní  koresponduje  kostní  hrana (crista 
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intertrochanterica)  pro  úpon svalů. Krček  stehenní  kosti je  uvnitř  pouzdra  kyčelního  

kloubu – je  tedy  uloţen intraartikulárně. Synoviální výstelka  pokrývá  krček, a tam  kde  

probíhají  tepenné větve  zásobující hlavici, tvoří  výstelka  synoviální řasy. U  rostoucích osob, 

kde  je  zachována  fýza, jsou  tyto  větve  jediným zdrojem výţivy hlavice. Fýza  femuru  tedy 

odděluje  cirkulaci  kostní  diafýzy  a  epifýzy. Dojde-li  k  poruše  těchto  cév, ztrácí  hlavice  

výţivu  a  rozpadá  se. Vzniká  Legg - Perthesova  nekróza  hlavice. Po  ukončení růstu  a  

napojení  obou  cévních systémů onemocnění  tohoto  typu  neexistuje
17

. 

 

   

Obr. 16: Stehenní kost
20

 

Tělo  femuru  (corpus femoris) je zaobleně trojboké, je konvexní vpřed. Začíná  pod  malým  

chocholíkem a  bez  zřetelné  hranice přechází  do  distálního  konce  kosti. Rourovitá  kost je  

pod  chocholíkem  poměrně  silná  a  distálně  se  zuţuje. Vzadu z  těla  stehenní kosti  

vystupuje  nápadný  kostní  hřeben (linea   aspera), skládající  se  ze  dvou  souběţných  hran. 

Obě  hrany  se  proximálně  i distálně  rozbíhají. Distální konec stehenní kosti je rozšířený 

v příčném i  v  předozadním  směru a vybíhá ve dva kloubní hrboly, condylus medialis  et  
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lateralis. Oba  kondyly  mají  nestejný  obvod, postavení  i  profil. Condylus  medialis  je  uţší 

a delší  neţ laterální  hrbol. Condylus  lateralis  je  kratší  a širší. Nestejné  zakřivení, postavení  

a  nestejná  velikost  obou  kloubních  hrbolů se  velmi  významně  uplatňují  ve  funkci  

kolenního  kloubu. Lze konstatovat, ţe kolenní  kloub  nemá vzhledem  k  zakřivení  kondylů 

jednu  osu   pohybu. Vzadu  jsou  oba  kloubní hrboly odděleny hlubokou jámou (fossa 

intercondylaris), vpředu jsou spojeny vyhloubenou  kloubní  plochou  pro  kontakt  femuru  s 

 čéškou.  

Zlomeniny  stehenní  kosti  patří  mezi  těţké  a  nepříliš  vzácné  úrazy. Zvláště  zlomeniny   

krčku stehenní  kosti  představují  u starších  osob  závaţný  léčebný, sociální  a  ošetřovatelský   

problém. Stehenní kost  je  typická  rourovitá  kost  s velmi  silnou  kompaktou,  zvláště  

zesílenou  v linea  aspera, která tvoří  nosný  pilíř  diafýzy  femuru. Dřeňová  dutina  sahá  od  

malého  chocholíku  aţ  do  dolní  čtvrtiny  délky  kosti.  Její  velikost neovlivňuje  pevnost  

kosti. 

Proximální  konec  femuru  je  pod  tenkou  kompaktou  tvořen  typicky  uspořádanými  

trámečky  spongiózní  kosti. Kromě  trámců  orientovaných  ve  směru  silokřivek odstupuje  od  

malého  chocholíku  do  nitra  kosti  souvislá  lamela, která jde  aţ  vysoko  do  krčku, kde  mizí  

mezi  trámci  hlavice. Jde o tzv. vnitřní  podpěrnou  desku, která  představuje  další  kostěný  

pilíř, tentokrát  podpírající  krček. Podpěrná  deska  je  tím  lépe  vytvořena,  čím je  menší  

kolodiafyzární  úhel  femuru. U  osob  starších  padesáti  let se i  za  zcela  fyziologických  

poměrů,  zvětšuje  dřeňová  dutina a podpěrná deska  krčku  postupně  mizí.  Zatíţená  kost  se  

pak  snáze  v  krčku  láme
17,18

. 

2.3.1.2 Kyčelní kloub 

Kyčelní kloub, art. coxae (obr. 17) je omezený kulový kloub spojující stehenní kost (resp. 

volnou dolní končetinu) s pletencem  dolní  končetiny (resp. s  pánevní  kostí).Jak uvádí 

kompendium  kloubní plochy  kyčelního kloubu  tvoří  jamka  kyčelní  kosti a  hlavice  femuru. 

Jamka  kyčelního kloubu, acetabulum  má  tvar  duté  polokoule, na jejímţ vzniku se podílejí 

všechny tři pánevní kosti. Kloubní plochou acetabula je ale  pouze poloměsíčitá plocha (facies 

lunata), která je také jako jediná  potaţena kloubní, tj. hyalinní  chrupavkou. Nejmenším  

podílem se na stavbě  jamky účastní kost stydká (os pubis; asi 20 %) a největším podílem kost 
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sedací (os ischii; asi 45 %). Příčný  průměr  acetabula  je  asi 2,5 cm  a  nejhlubším  místem 

jamky  je její střed, tzv. fossa  acetabuli.  Nejsilnější částí acetabula je jeho horní okraj, který je 

zesílen dvěma systémy kostních trámců, protínajících se nad acetabulem v podobě gotického 

oblouku. Acetabulum je skloněno zevně dolů a dopředu. Sklon  a postavení kloubní jamky  je   

individuálně velmi variabilní a je závislé i na pohlaví. Horní  okraj  acetabula,  který  často  

samostatně  osifikuje, se  v klinické  praxi  popisuje  jako  stříška. Velikost  a  sklon  stříšky  má  

značný  význam pro  stabilizaci  hlavice  stehenní  kosti. Tento  vztah  je  porušen  u  vrozeného  

vykloubení  kyčelního  kloubu  

 

Obr. 17: Kyčelní kloub
21

 

Dorzálně  od acetabula  pokračují  v  os  ilium   dva kostěné  pilíře, které  pokračují  do  lopaty  

kyčelní  kosti.  Tam, kde  je  kost  nejvíce  zatíţena, formují  oba  pilíře  ploténku, která  je na 

rtg   snímku  viditelná. Kloubní chrupavka acetabula je nejsilnější v horní části jamky, kde 

dosahuje tloušťky aţ 3 mm. Na spodině jamky, kam nezasahuje hlavice, kloubní chrupavka 

chybí. Hyalinní chrupavka povlékající hlavici  stehenní kosti má  sílu 1–3 mm. Nejsilnější bývá 

na přední ploše hlavice.  

 

Hlavice stehenní kosti 

Stehenní kost  

Kloubní chrupavka 

Vazivo a kloubní pouzdro 

Vazivo a kloubní pouzdro 

Synoviální tekutina 

Synoviální membrána 
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Pouzdro kyčelního kloubu je velmi silné a začíná na okrajích acetabula. Na femur se pouzdro 

vpředu upíná na čáru spojující oba chocholíky, vzadu jde asi doprostřed délky krčku. S 

pouzdrem prakticky srůstají zesilující vazy, které  pouzdro dále  zesilují a to především na  

přední ploše, kde pouzdro dosahuje tloušťky téměř 10 mm. Slabé je naopak na spodní ploše 

krčku a v místech, kde na něj naléhá šlacha. Synoviální výstelka pokrývá nejen vazivovou 

vrstvu pouzdra, jak je to v kloubech běţné, ale i část krčku. Tzn., ţe synoviální membránou je 

potaţena celá přední plocha krčku a 2/3  jeho zadní plochy. Membrána vytváří uvnitř kloubu 

četné záhyby a řasy. Kloubní pouzdro zesilují čtyři vazy: 

1. Lig. iliofemorale je nejsilnějším vazem lidského těla. Má tvar obráceného písmene Y.  Lig. 

iliofemorale ukončuje extenzi kyčelního kloubu (zvláště jeho vnitřní rameno) a zabraňuje 

záklonu trupu. Trup  vlastně  na  iliofemorálním  vazu „visí“. 

2. Lig. pubofemorale odstupuje od horního okraje stydké kosti a po dolní ploše pouzdra jde ke 

stehenní kosti.   Vaz  omezuje abdukci a zevní rotaci  v  kyčelním kloubu. 

3. Lig. ischiofemorale je krátký vaz, který jde od okraje acetabula po zadní ploše pouzdra k 

zevnímu ramenu iliofemorálního vazu, se kterým splývá. Lig. ischiofemorale omezuje addukci a 

vnitřní rotaci v kloubech. 

Zona  orbicularis je kruhovitý vaz, který obtáčí a podchycuje krček  femuru, ale nespojuje se 

s ním. Vaz  je  nejlépe  vytvořen  na  horní  ploše  krčku, kde dosahuje  šířky 5 – 7 mm. 

Kyčelní kloub není jen kloubem, ve kterém se pohybuje dolní končetina  vůči  trupu. Kyčelní 

klouby jsou zároveň nosné klouby trupu a balanční klouby, udrţující rovnováhu  vzpřímeného 

trupu. Proto mají pro stabilitu kloubu velký význam vazy kloubního pouzdra. Pohyblivost 

kyčelního kloubu je daná tvarovou úpravou artikulujících kostí, mohutností  a  průběhem  vazů  

pouzdra. V kyčelním kloubu je  moţné  provádět: flexi (asi do 120 stupňů  – zvětšuje se při 

současné abdukci), extenzi  (jen  asi  do 13 stupňů), abdukci  (do 40 stupňů  – zvětšuje  se  při  

současné  flexi), addukci  (do 10 stupňů), zevní rotaci (15 stupňů) a vnitřní rotaci (do 35 

stupňů). Rotace oběma směry se zvětšuje při současné  flexi  v  kyčelním kloubu. 

Vrozené  vykloubení  kyčelního  kloubu  je  nejčastější vrozenou  vadou  pohybového systému.  

Jde o geneticky  podmíněné  onemocnění,  které  postihuje  především  plody  ţenského  pohlaví 
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(6:1). Defekt  postihuje  celý  femoro - acetabulární  komplex. Morfologicky je vada  (pokud se  

plně  manifestuje) charakterizována  menší  hlavicí  femuru, odchylným  utvářením  

kolodiafyzárního  a  torzního  úhlu, defektem stříšky, odchylným  úhlem  acetabula, pozdější  

osifikací  kostěných  komponent  kloubu  a  volnějším  kloubním  pouzdrem. Ostatní  klinické  

příznaky (např. zkrácení  končetiny, koţní  asymetrie  apod.) jsou  zřejmě  sekundární. Včasný  

záchyt vrozeného vykloubení dovoluje  aplikaci  konzervativní  léčby, takţe  k  operačnímu  

řešení  se  dostává   pouze  asi  2 % dětí
17

. 

 

2.3.2 Vývoj a růst kostí  

U vzrostlého individua se skelet skládá převáţně z kostí, z menší části pak z vazů a chrupavek. 

Při vývoji vzniká skelet činností buněk zvaných osteoblasty, které pocházejí z embryonálního 

vaziva (mesenchymu), postembryonálně se skelet tvoří z vaziva dvojí cestou: přeměnou vaziva 

v kost nebo novým tvořením kosti na podkladě chrupavky, která vznikla ve vazivu. 

1. Tvorba kosti ve vazivu (endesmální osifikace) se děje přímou přeměnou vaziva v kost. 

Buňky vaziva se mění v osteoblasty, které za pomoci prekolagenních fibril a anorganických solí 

vytvářejí osteoidní tkáň a nakonec plsťovitou kost. Takto vznikají ploché kosti lební klenby, 

kosti obličeje, dolní čelist a klíční kost. Osteoblasty vytvářejí kost jen na zevní straně, zatímco 

buňky na vnitřní straně – osteoklasty - vytvořenou kost odbourávají. Oba dva procesy, tj. tvorba 

kostí na jedné straně a její odbourávání na straně druhé, umoţňují zvětšování lební dutiny a 

vzájemně se podmiňují nejen při vývoji, ale i v hotové kosti při funkční přestavbě ve 

zdokonalování architektoniky kostí. 

2. Osifikace na podkladě chrupavky (chondrální osifikace) je vlastně novotvoření kosti 

(neoplazie) na podkladě chrupavčitého modelu. Tento chrupavčitý model, zhruba tvaru 

definitivní kosti, se nepřeměňuje v kost, ale je jenom vodítkem pro zcela nové vytváření kosti. 

Děje se tak jednak na povrchu kosti (perichondrální osifikace) nebo uvnitř kosti (enchondrální 

osifikace). Perichindrální osifikace začíná ke konci 2. měsíce nitroděloţního ţivota asi uprostřed 

chrupavčitého modelu tím, ţe buňky vnitřní vrstvy perichondria (osteoblasty) začnou vytvářet 

kost. Kolem střední části chrupavky vznikne nejprve tenký kostěný plášť, který se apozicí 
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nových vrstev kostní tkáně ztlušťuje. Uvnitř tohoto pláště začínají změny, nazvané enchondrální 

osifikace. Ta začíná tím, ţe zde chrupavka ukládáním vápenatých solí zvápenatí. Do tohoto 

zvápenatělého jádra vniká z periostu céva budoucím canalis nutricius, ta přivádí buňky 

rozpouštějící zvápenatělou chrupavku (chondroklasty). Současně z téţe vrstvy periostu podél 

cévy přivedené osteoblasty vytvářejí v těchto dutinách nově kost v podobě malého jádra, 

zvaného osifikační jádro. To se šíří postupně k oběma koncům, takţe při narození je celá 

diafýza osifikována, ale epifýzy jsou ještě chrupavčité. Po narození osifikují samostatně 

enchondrálně u kaţdé kosti i obě epifýzy, drobné krátké kosti a větší výběţky kostí, zvané 

apophyses. Osifikační jádra se zde objevují v určité, pro kaţdou epifýzu charakteristické době. 

Takto postupně osifikují celé epifýzy s výjimkou místa budoucí kloubní plochy a úzkého pruhu 

na hranici dialýzy a epifýzy. Tato tzv. růstová či epifýzová chrupavka na ploše přivrácené 

k epifýze neustále narůstá, zatímco na straně přivrácené k dialýze podléhá enchondrální 

osifikaci. Umoţňuje tak růst dlouhých kostí do délky, zatímco perichondrální osifikací roste 

kost do tloušťky
18

. 

Zároveň jsou kosti zásobárnou důleţitého kalcia a kostní dřeň produkuje krevní buňky, hlavně 

červené krvinky. 

Kostní tkáň je „pracující“ hmota, tvořená ze 45 % minerálními solemi, z 25 % vodou a z 30 % 

dalšími organickými látkami. 

 

2.3.3. Metabolismus kostí 

Kost je dynamická tkáň, jejíţ stavba je výsledkem dvou paralelně probíhajících procesů – kostní 

resorpce a kostní novotvorby. V průběhu dětství a dospívání kostní hmota rychle narůstá. Kost 

je sloţitý materiál sloţený z organické fáze, která je syntetizovaná osteoblasty a z fáze 

anorganické. Ta se skládá především z fosforečnanu vápenatého ve formě apatitu. Tvorba kostí 

je vícestupňový proces
22

. Nejprve je syntetizována organická matrix ve formě osteoidů, které 

jsou ukládány na specifická místa. Po 5 aţ 10 dnech od uloţení začíná nová matrix 

mineralizovat. Míru této primární minerální apozice můţeme měřit přímo in-vivo za pouţití 

dvojitého tetracyklinového značení. Po úplném dokončení základních strukturních jednotek 
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(basic structure units – BSUs), kterými jsou osteony v kortikální kosti a spongiózní svazky 

v kosti spongiózní, začíná sekundární mineralizace. Tento proces se skládá z pomalého a 

postupného dozrávání minerálních sloţek, včetně zvýšení počtu nebo zvětšování velikosti 

krystalů aţ do jejich maximální velikosti. Během růstové periody, kdy je tvorba nové kosti 

významná, závisí stupeň mineralizace na stupni remodelace. Jinak řečeno, biologickým 

determinantem mineralizace je stupeň přeměny
23

. V případě zvýšené kostní přeměny se díky 

zvýšení aktivační frekvence a novotvorby základních multicelulárních jednotek zkracuje střední 

doba ţivota BSUs. Následkem toho nemají dostatek času k dosaţení plného stupně 

mineralizace, jsou předčasně resorbovány osteoklasty a začíná nová remodelační sekvence
22

. 

Tvrdost kostí zajišťuje především vápník a fosfor. Vápník se zároveň účastní mnoha ţivotních 

dějů v organismu. Vápník a fosfor jsou do krve absorbovány z potravy za přispění vitaminu D. 

Pokud je v krvi vápníku málo, podporuje působení tohoto vitaminu hormon parathormon, 

produkovaný příštítnými tělísky. Protichůdně působí hormon kalcitonin, vylučovaný štítnou 

ţlázou. Ten podporuje ukládání kalcia v kostech ve chvíli, kdy je ho v krvi nadbytek. 

Pokud zvaţujeme pouze dietární faktory, vrchol tvorby kostní hmoty je závislý na dostatečném 

nebo nedostatečném příjmu kalcia v období růstu. Maximálních hodnot kostní hmoty je 

dosaţeno mezi 20. a 30. rokem věku. Později v ţivotě dokonce i podstatné zvýšení příjmu kalcia 

nezvýší maximum kostní tkáně, proto podstata kostního metabolismu a zdraví kosti je zaloţena 

před 25. -30. rokem ţivota pro celý následující ţivot jedince. Maximální dosaţené hodnoty 

kostní hmoty, stejně jako rychlost úbytku v dalším období, jsou ovlivněny celou řadou faktorů. 

Zatímco pro maximální hodnoty je nejvýznamnějším faktorem genetická predispozice, pro další 

vývoj metabolismu kostí jsou významné dietní návyky (kouření, alkohol), fyzická aktivita a 

především hormonální situace. Sníţená produkce estrogenů urychluje úbytek kostní hmoty v 

jakémkoli věku
24

. 

Během dospělého ţivota by proto mělo být cílem udrţení maxima kostní tkáně co nejdéle. Toto 

je moţné jenom do určité míry, protoţe během normálního procesu biologického stárnutí 

dochází ke ztrátě kostní hmoty a to o 0,5% ročně u muţů a o 1% ročně u ţen. U dospělých 

jedinců je nezbytné, aby příjem kalcia byl dostatečný a tím se předešlo ještě vyšším ztrátám 

kostní tkáně. Kalcium rovněţ hraje významnou roli v mnoha dalších metabolických funkcích 

jako je sráţení krve, svalové kontrakce, dráţdění nervů, aktivace enzymů, regulace buněčného 
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růstu a sekrece inzulínu. Vápník, který je potřeba pro tyto esenciální metabolické funkce, je brán 

z krve. Protoţe koncentrace kalcia v krvi je poměrně stálá, kalcium musí být dodáváno v dietě. 

Kdyţ je jeho příjem nedostatečný, musí být potřebné mnoţství odčerpáno z kostí a tím se ztráta 

kostní tkáně můţe ještě zvýšit. V závislosti na maximu kostní tkáně získané ve fázi "budování" 

a na míře rozkladu kostní tkáně během dospělosti se mnoţství kostní hmoty sniţuje aţ do stavu, 

který můţe být charakterizován jako limit křehkosti kostí. Tím je označen začátek výskytu 

osteoporózy a zlomenin kostí. Tento stav se můţe objevit okolo věku 50 let, ale pokud jsou 

podmínky optimální, nemusí se tento stav kostní křehkosti objevit vůbec
25

. 

Hodnoty kostní hmoty souvisejí nepřímo úměrně s rizikem osteoporotických fraktur. 

Osteoporóza je Světovou zdravotnickou organizací definována jako absolutní úbytek kostní 

hmoty (při zachování poměru mezi organickou a minerální sloţkou), provázený poruchou 

stavby kosti a zvýšeným rizikem zlomenin. Z toho rezultuje prořídnutí kostních trámců a jejich 

zvýšená lomivost. Výsledkem je sníţení elasticity kostní tkáně, sníţení pevnosti kostní hmoty a 

makrovýsledkem je nízkoenergetická zlomenina kosti. Za osteoporózu je povaţováno sníţení 

hodnoty kostní hmoty o více neţ 2,5 směrodatné odchylky od průměrné hodnoty pro zdravé 

mladé jedince stejného pohlaví. Hodnoty mezi 1 a 2,5 směrodatnými odchylkami charakterizují 

osteopenii. Rozlišuje se primární a sekundární osteoporóza. Při primární formě převaţuje 

aktivita osteoklastů, to znamená, ţe nastává zrychlené odbourávání kostí. Jeho příčinou je 

změněná hormonální produkce v důsledku narušených mechanismů zpětné vazby při látkové 

výměně kalcia v příštítných tělískách. Ty se díky řízení hospodaření s vitamínem D a vápníkem 

v organismu rozhodující měrou podílejí na metabolismu kostí. Nadbytek parathormonu (tj. 

hormonu uvolňovaného příštítnými tělísky) vede k zvýšenému uvolňování vápníku z kostí, ke 

sníţení vylučování vápníku ledvinami a ke zvýšení přeměny vitamínu D na aktivní formu a 

zvýšené resorpci vápníku ze střev. Protihráčem parathormonu je kalcitonin, hormon štítné ţlázy, 

který ovlivňuje zabudovávání kalcia do kostí. Tato primární forma osteoporózy se často 

vyskytuje u těhotných ţen a u ţen po menopauze. Sekundární forma osteoporózy je důsledkem 

nedostatku pohybu, nedostatečné výţivy, kortikoidní terapie a různých endokrinních 

onemocnění. Dalším původcem mohou být onemocnění hormonálních systémů (např. nadměrná 

funkce štítné ţlázy, nadprodukce tělu vlastního kortizonu nebo nadbytek růstových hormonů). 

Často vzniká také při celiakii nebo při zánětlivých onemocněních střeva díky narušení příjmu 

vápníku a vitamínu D
26

. Za exponenciální nárůst osteoporotických fraktur po menopauze je 
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kromě zvýšeného úbytku kostní hmoty zodpovědná i celá řada dalších faktorů (častější pády, 

změněný mechanismus pádu, ztráta obraných reflexů při pádu, celkově sníţená mobilita)
27

. Za 

charakteristické osteoporotické fraktury jsou povaţovány zlomeniny distálního předloktí, 

proximálního femuru a kompresivní zlomeniny obratlů, především v hrudní a v bederní oblasti. 

Sníţená kostní hmota však zvyšuje riziko zlomenin i v dalších lokalizacích. Terapeutické 

prostředky, které jsou pouţívané při léčbě osteoporózy, kdy je negativní bilance mezi kostní 

resorpcí a novotvorbou kosti, by měly zvyšovat pevnost kostí díky jejich vlivu na 

mikroarchitekturu, objem kostní hmoty a stupeň mineralizace kosti
28

. Vzhledem k náročnosti 

léčby a k moţným trvalým zdravotním následkům je vysoká incidence osteoporotických fraktur 

závaţným ekonomickým i zdravotnickým problémem. Z tohoto důvodu by bylo dobré 

diagnostikovat pevnost kostí jednoduchým měřením in vivo. Jelikoţ je takové měření klinicky 

velmi náročné, cílem výzkumů je určit sílu kostí pomocí stanovení jejich elastických vlastností, 

které s pevností kostí velmi silně korelují
29

. Experimentální studie objasnily, ţe odlišná hustota 

kostí můţe způsobit rozdíl v mechanických vlastnostech o 70-80%
30,31,32

. 

Stanovení mnoţství kostní hmoty a struktury kostí hraje významnou roli při určování nemocí 

metabolismu kostí. Například osteoporóza se projevuje nízkou hodnotou kostní hmoty a 

celkovým zhoršením kvality kostní tkáně. To vede ke zhoršení biomechanických schopností 

kostry a ke zvýšenému výskytu zlomenin. Náchylnost ke zlomeninám záleţí na mnoha 

faktorech, například na náchylnosti k pádům, ostrosti vidění nebo pevnosti kostí
33

. Diagnostika 

osteoporózy je velice svízelná. Pomocí přístrojů, denzitometrů, jsme schopni určit kostní masu 

v určité lokalitě, jsme schopni určit odchylky v mnoţství minerálů či enzymů, které se mohou 

podílet na osteoporóze. Bohuţel nejsme schopni říci, jak vypadá mikroarchitektura kostní tkáně 

v inkriminovaném místě či jaké jsou mechanické vlastnosti kostní tkáně v oblastech nejčastěji 

lokalizovaných zlomenin. Nejlepším způsobem, jak zjistit zdravotní stav kostí je určit minerální 

hustotu kostí (BMD; bone mineral density). BMD určuje mnoţství vápníku v měřené oblasti. 

Testování BMD je neinvazivní a bezbolestné vyšetření, které můţe určit riziko zlomenin. U 

osob s nízkou hodnotou BMD (osteopenií) naměřenou v kyčlích nebo v páteři je 2 aţ 3krát 

zvýšená pravděpodobnost výskytu osteoporotické fraktury. Jinak řečeno, nízká hustota kostí 

v měřených oblastech páteře a kyčlí můţe dokonce předpovědět budoucí osteoporotickou 

zlomeninu i v jiných částech těla, neţ v páteři a kyčlích. U osob s hodnotami BMD, které 

odpovídají osteoporóze je pravděpodobnost fraktury zvýšená přibliţně 5krát
34

. 
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V současné době proţívá velký vývoj studium neinvazivních metod, které stanovují mnoţství 

kostní hmoty. Mezi nejběţněji pouţívané metody můţeme zařadit: radiografickou absorpční 

fotometrii (RA; radiographic absorptiometry), jedno-energetickou rentgenovou absorbometrii 

(SXA; single x-ray absorptiometry), dvoj–energetickou rentgenovou absorbometrii (dual x-ray 

absorptiometry), kvantitativní počítačovou tomografii (QCT; quantitative computed 

tomography) a kvantitativní ultrazvuk (QUS; quantitative ultrasound). QCT má oproti jiným 

metodám tu výhodu, ţe pomocí ní lze měřit skutečnou objemovou hustotu kortikální i 

trabekulární kosti.  

Radiografická absorpční fotometrie (RA). Tato metoda byla první kvantitativní technikou, která 

byla schopná celkově vyhodnotit kost. V současné době získává znovu na oblibě jako 

jednoduchý, snadno dostupný testovací nástroj. RA porovnává standardizovaný radiograf ruky 

s hliníkovou šedou stupnicí na filmu a obraz je analyzován za pouţití optického denzitometru. 

BMD je určována porovnáním s předem definovanou hustotou na šedé hliníkové stupnici. 

Výsledky jsou vyjádřeny v hodnotách hliníkového ekvivalentu nebo v doplňkových jednotkách. 

RA je levná a potenciálně snadno dostupná metoda, její omezení je v tom, ţe měří hustotu pouze 

u metakarpálních kůstek a kostí článků prstů, které jsou obklopeny relativně malým mnoţstvím 

měkké tkáně
33

. 

Jedno-energetická rentgenová absorbometrie (SXA). SXA vytěsnila původně pouţívanou 

jednofotonovou absorpční fotometrii. Zdroj fotonů byl nahrazen zdrojem rentgenova záření a 

tím bylo dosaţeno zlepšení přesnosti a prostorového rozlišení a byl zkrácen testovací čas
35

. Tato 

metoda se vyhýbá problému RA, který je způsoben nerovnoměrnou citlivostí pouţívaného 

filmu. Aby mohly být korigovány okolní měkké tkáně, je nutné, aby místa, ve kterých je měřena 

BMD byla obklopena vrstvou vody o konstantní tloušťce
36

. SXA je moţno pouţívat pro 

kvantitativní stanovení minerálního obsahu kostí pouze v periferních částech skeletonu a je 

pouţitelná pro měření distálních částí kostí a diafýz. Přesnost závisí na místě měření s tím, ţe 

lepší přesnosti je dosaţeno při měření diafýz. Tato metoda se vyuţívá při měření hustoty kosti 

patní, protoţe je to nosná kost s vysokým obsahem spongiózní sloţky
37

. SXA se osvědčila jako 

hodnotná metoda pro diagnózu osteoporózy, za předpokladu ţe je dosaţeno rozumné přesnosti a 

nízkých radiačních dávek.  
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Dvoj-energetická rentgenová absorbometrie (DXA). Místa, ve kterých se mění tloušťka vrstvy 

měkkých tkání jako např. páteř nebo kyčle nemohou být proměřována pomocí SXA. Po 

zavedení dvoufotonové absorpční fotometrie (DPA), která pouţívá zdroj radionuklidů 

(nejčastěji gadolinium 153) bylo překonáno omezení nutnosti konstantní celkové tloušťky 

měřeného místa
38

. DXA byla komerčně zavedena v roce 1987 jako přímý nástupce DPA. 

Základním fyzikálním principem DXA je současné ozařování měřeného místa rentgenovými 

paprsky o dvou různých energiích. Hlavní výhodou rentgenového systému oproti systému 

radionuklidovému je zkrácení testovacího času (protoţe x-paprsky produkují mnohem větší tok 

fotonů), větší přesnost a odstranění chyb, jejichţ zdrojem byly rozkladné procesy. DXA se 

nejčastěji pouţívá na měření kostní masy v oblasti bederní páteře, proximálních částí stehenní 

kosti (koleno, totální náhrada kyčle) a také na proměření kostí celého těla. Pomocí DXA 

neměříme skutečnou hustotu, ale spíše prostorovou hustotu, coţ je integrál minerálního obsahu 

kortikální i spongiózní kosti normalizovaný na velikost zobrazovaného místa
39

. Novinkou 

v DXA technologii je nová generace snímačů pouţívající vějířovitý paprsek (fan-beam) jako 

např. Hologic QDR 4500 (Hologic Inc., Waltham, Massachusetts) nebo Lunar Expert-XL 

(Lunar Corp., Madison, Wisconsin). Vějířovitý paprsek proskenuje pacientovo tělo najednou, na 

rozdíl od dvojrozměrného skenování, které se provádí pomocí úzkého svazku paprsků. 

Výsledkem je zkrácení testovacího času (10 aţ 15 minut je potřeba pro skenery pracující 

s úzkým svazkem a 10 aţ 30 sekund pro přístroje s vějířovitým svazkem paprsků). Další 

výhodou systému s vějířovitým svazkem paprsků je vyšší rozlišení naskenovaného obrazu. To 

umoţňuje snazší identifikaci obratlových struktur a artefaktů způsobujících degenerativní 

onemocnění
40,41

. V současné době jsou konstruovány speciální densitometry pro měření 

předloktí nebo kosti patní. Nízké radiační dávky, dostupnost a snadná obsluha dělají z DXA 

nejpouţívanější techniku pro stanovování hustoty kostí v klinické praxi
42

. 

Kvantitativní počítačová tomografie (QCT) – kvantitativní počítačová tomografie páteře. QCT 

je prováděna klinickými CT snímači a určuje skutečnou objemovou hustotu (mg/cm
3
) 

spongiózní nebo kortikální kosti. Díky vysoké citlivosti spongiózní kosti páteře a jejímu 

významu pro sílu páteře je QCT pouţíváno ke stanovování hustoty spongiózní kosti v obratlích 

páteře. Při měření hustoty kostní tkáně pomocí QCT je nutno nejprve provést předozadní pohled 

na tkáň obklopující bederní část páteře. Potom se označí sagitální poloha středních částí těl 

jednotlivých obratlů a jsou získány podélné pláty pro testování. Schopnost QCT selektivně 
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ohodnotit metabolicky aktivní a strukturálně důleţitou trabekulární kost v tělech obratlů má za 

následek výbornou schopnost rozlišit fraktury obratlů a měřit kostní ztráty, obecně s vyšší 

citlivostí, neţ jakou mají projekční metody, jako např. DXA
43

. Tedy, QCT se pouţívá pro 

stanovení rizika fraktury obratlů, měření a sledování osteoporózy a jiných metabolických 

nemocí. Nevýhodou je, ţe QCT skenery jsou mnohem draţší neţ DXA snímače, přesnost BMD 

stanovení je menší a radiační dávka pro pacienta, přestoţe je akceptovatelná, tak je vyšší, neţ u 

předešlé metody. 

Kvantitativní počítačová tomografie (QCT) – periferní kvantitativní počítačová tomografie. 

Vzhledem k vysoké ceně a vytíţenosti víceúčelových CT skenerů je podporován rozvoj 

jednoúčelových periferálních QCT (pQCT) tj. zařízení, která jsou určena čistě pro měření BMD 

trabekulární a kortikální sloţky kosti vřetenní
44,45

. Výhodou pQCT jsou niţší dávky záření pro 

pacienta neţ u standardní QCT, protoţe je ozařována pouze určitá okrajová část těla. Na rozdíl 

od SPA nebo SXA, pQCT pouţívá transaxiální obraz k určení skutečné objemové hustoty 

(mg/cm
3
) a plochy příčného řezu. Schopnost měřit metabolicky aktivnější trabekulátní kost a 

určit parametry související s kortikálním skeletem jako např. moment setrvačnosti a střední 

tloušťku a snadné pouţití dělá z pQCT zajímavou alternativu SPA nebo SXA
42

. 

Ultrazvuk (QUS) Zájem o QUS vychází z faktu, ţe přístroj je levný, malý, přenosný a 

nepouţívá se ionizující záření. Tedy, nepřímé nebo in vitro studie naznačují, ţe ultrazvuk 

poskytuje informace nejenom o hustotě kostí, ale i o jejich architektuře a elasticitě
46,47

. Tyto 

výhody v kombinaci s klinickými výsledky ukazují dobrou diagnostickou citlivost na rozlišení 

fraktur a jsou příslibem pro další výzkum a komerční vyuţití. Kostní tkáň můţe být 

charakterizována veličinami, jako jsou rychlost šíření ultrazvuku (speed of sound, SOS) a 

zeslabení ultrazvukové vlny (broadband ultrasound attenuation, BUA). V současné době je 

přijímán názor, ţe parametry QUS jsou ovlivňovány kostní strukturou a navíc ještě hustotou 

kostí
46

. Ale přesný mechanismus interakcí ultrazvuku s kostní tkání zůstává stále nejasný. Od 

konce 80-tých let mnoho výzkumných týmů vyvinulo několik různých ultrazvukových systémů. 

Přestoţe všechny QUS zařízení měří buď BUA nebo SOS, jsou mezi nimi rozdíly např. v místě 

měření, v kalibračních metodách, softwaru, který zpracovává naměřená data a způsobu výpočtu 

SOS nebo BUA. Proto je nutné, aby jeden pacient byl vţdy proměřován na jednom místě a na 

jednom přístroji
46

. Největší komerční význam má QUS systém pro měření kosti patní buď 
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ponořené ve vodní lázni, nebo za pouţití ultrazvukového gelu jako vazebného prostředí za 

pouţití jednobodového přenosového snímacího systému
48

. QUS parametry mají významný 

pozitivní korelační vztah s BMD in vivo. Studie naznačují, ţe QUS můţe být pouţitý k odlišení 

skupin pacientů zdravých a ospeoprotických stejně, jako při pouţití tradičních přístupů měření 

kostní hustoty
46,49

. Schopnost QUS rozlišovat mezi zdravými a osteoporotickými pacienty je 

v některých případech částečně nezávislá na BMD
49

. 

Naše průměrná strava, která obsahuje hodně bílkovin a málo ovoce a zeleniny, produkuje velké 

mnoţství kyselin (hlavně kyseliny sírové a kyseliny fosforové), které musejí být podle 

některých vědců neutralizovány aktivním vstřebáním kostí. Podle těchto teorií je rozpuštěná 

kostní hmota poté vylučována ledvinami do moče. Největší mnoţství kyselin produkují 

potraviny obsahující svalovinu (hovězí, drůbeţí, rybí, vepřové maso, atd.) a vejce. Přídavek 

zásaditých potravin, coţ jsou ovoce a zelenina, zvrátí ztráty vápníku a proces rozpouštění kostí. 

Kosti se poté mohou znovu vystavět a proces změn vedoucích k osteoporóze tak můţe být 

zvrácen. V důsledku nedostatku estrogenů dochází po menopauze k převaze resorpčních procesů 

v kostní tkáni. Zatímco v premenopauzálním období nepřesahuje průměrný úbytek kostní hmoty 

1 % za rok, po menopauze ztrácí ţena průměrně mezi 2 % a 4 %
50

. Sniţování kostní hmoty je 

provázeno změnou stavby kostí, která dále zvyšuje riziko fraktury. Mechanismy, jakými 

estrogeny ovlivňují přestavbu kostí, dosud nejsou zcela objasněny. Estrogenní receptory byly 

prokázány na osteoblastech, ale i na dalších buňkách kostní dřeně
51

. V těchto buňkách jsou po 

menopauze ve zvýšené míře syntetizovány cytokiny, především interleukin-l a interleukin-6. V 

experimentálních podmínkách byla prokázána schopnost cytokinů stimulovat aktivitu 

osteoklastů
52

. Estrogeny sniţují syntézu i uvolňování cytokinů a ovlivňují produkci některých 

růstových faktorů v kostní tkáni (transforming growth factor-b, insulin-like growth factor 1 a 

2)
53

. Tyto růstové faktory mají významný vliv na udrţování rovnováhy mezi resorpcí a 

novotvorbou kosti. Na akceleraci úbytku kostní hmoty po menopauze se podílí i změny 

metabolismu vápníku. Nedostatek estrogenů podporuje vylučování vápníku močí a sniţuje jeho 

absorpci střevní sliznicí.  
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2.3.4. Biomechanika kostí 

Biomechaniku kostí můţeme zařadit do oblasti experimentální biomechaniky. Pod název 

experimentální biomechanika zařazujeme ty oblasti biomechaniky, které získávají a 

zpracovávají data z reálných měření na reálných objektech a tato data vyuţívají k analyticko-

syntetickým studiím. Dále pak experimentální biomechanika vyuţívá moţností matematicko-

fyzikálního modelování, slouţícího k získání hlubších informací nebo k získání informací, které 

nejsou reálně dostupné. Pomocí modelování, simulací a měření verifikuje dosaţené výsledky a 

vyuţívá je k řešení konkrétních praktických otázek, ale i teoretických podkladů a teorií. 

Obecně metody biomechaniky lze rozdělit na metody přímé, u nichţ získáváme data přímým 

měřením (např. stopky) a nepřímé, u kterých data získáváme zprostředkovaně např. dalšími 

výpočty. Např. výpočet průběhu zrychlení sledovaného místa na těle člověka 

z kinematografického záznamu. Další moţné kritérium je dělení na metody invazivní, které 

jistým způsobem „omezují, obtěţují“ sledovaný subjekt (akcelerometr připoutaný na zápěstí) a 

metody neinvazivní, které prakticky měří nebo zaznamenávají data bez omezujícího vlivu na 

subjekt (kinematografický záznam, měření času atd.). 

Kost není v pravém slova smyslu tkáň, ale orgán (či komplexní biomateriál), který 

z mechanického hlediska vykazuje různé vlastnosti podle své struktury, lokality, směru zatíţení, 

zátěţové historii atd. Je pro ni typická strukturální nehomogenita a anizotropie
17

. Při vyšetřování 

mechanických vlastností kostní tkáně dostáváme široké spektrum výsledků. Obdrţené hodnoty 

záleţí totiţ na mnoha faktorech. Tyto faktory jsou dány za prvé podmínkami vlastního 

experimentu a za druhé fyziologickým stavem sledovaného vzorku. Při experimentech závisí i 

na těchto jevech: na velikosti vzorku, na jeho stavu (suchý nebo vlhký, čerstvý nebo 

konzervovaný), na rychlosti zatěţování, na poloze a orientaci daných vzorků apod. 

Z fyziologických faktorů bychom měli jmenovat především věk, pohlaví a vnitřní strukturu
54

.  

Vliv vysušení. Přestoţe vysušení kostí je zcela nefyziologická procedura, zabývala se celá řada 

autorů touto problematikou. Je znám vliv dehydratace na mechanické chování kortikální kosti, 

ale zásadní mechanismy tohoto vlivu ještě známy nejsou
55

. Podrobnou analýzu vlivu vysušení 

na mechanické vlastnosti provedl např. Evans
56

. Sasaki a Enyo
58

 studovali viskoelastická 

vlastnosti hovězích kostí jako funkci obsahu vody. Hlavními součástmi kostí jsou tvrdý 
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hydroxyapaptit jako minerální sloţka a měkká kolagenová matrix. Víme, ţe interakce mezi 

těmito fázemi určují mechanické vlastnosti kostí, přestoţe doposud neexistuje vyhovující model, 

který by popsal mechanické struktury zodpovědné za tyto interakce v kostech. Nomáda a kol.
57

 

zjistili, ţe mechanické vlastnosti kolagenových fibril jsou velmi ovlivněny obsahem vody, 

zatímco vlastnosti hydroxyapatitu zůstávají neovlivněny. Naproti tomu Nyman a kol.
55

 

předpokládali, ţe interakce vody jak s kolagenovou tak i minerální fází specificky ovlivňují 

mechanické chování kosti. Z jejich měření vyplývá, ţe ztráta vody v kolagenové fázi způsobuje 

sníţení odolnosti kosti vůči působící síle díky ztrátě viskozity, kdeţto ztráta vody spojená 

s minerální fází sniţuje pevnost kost i houţevnatost Vysoušení kosti zvyšuje modul elasticity, 

pevnost v tahu a pevnost v ohybu. Zároveň se kosti stávají křehčími a méně tuţšími, pevnost ve 

smyku a relativní prodlouţení klesají
58,54

. Po jednom vysušení a opětném navlhčení kosti nebyly 

pozorovány ţádné ireverzibilní změny mechanických vlastností
59

.  

Vliv struktury a orientace. Na konci 19. století si Roux
54

 všiml u kostních tkání tzv. zákona 

minima-maxima, kdy struktura kosti je vybudována s minimálním mnoţstvím materiálu při 

maximální pevnosti v daném směru. Tuto strukturu nazval „minimální strukturou“. Na základě 

tohoto zjištění mohl vyslovit teorii adaptace: „Adaptace funkčních orgánů probíhá podle praxe, 

která nastane“. Předpokládal, ţe u kostí se to děje pomocí odbourávání a zbytnění. Z této 

hypotézy vycházejí i další autoři, kteří tvrdí, ţe při optimální hodnotě napětí je přetvoření kostní 

tkáně v rovnováze. Stejné mnoţství se odbourá a vytvoří. Přestavba kosti je tedy řízena zpětnou 

vazbou, tzn., ţe architektura kosti je průběţně přizpůsobována vnějšímu zatěţování
60

 Toto je 

nejlépe patrné u spongiózní kosti. Z praxe je známo, ţe je-li člověk dlouhodobě upoután na 

lůţko, dojde k přestavbě trámcové struktury v proximální epifýze femuru. Adaptivní proces je 

tedy řízen napětím. Ale nad určitou hranicí napětí nastane porušení kosti vlivem patologického 

odbourání. Důkladněji se danou problematikou zabývali např. Cowin a Hegedus
61

 v pracích, kde 

vytvořili podrobnou teorii adaptivní elasticity. Vyjdeme-li z pojmu „minimální struktury“ je 

zřejmé, ţe kost musí mít v různých směrech různé mechanické vlastnosti. Např. Evans
62

 u 

balzamovaných vzorků z dialýzy lidské stehenní a holenní kosti zjistil, ţe pevnost v tahu 

v podélném směru je asi osmkrát vyšší neţ ve směru radiálním a tangenciálním (bereme-li 

v úvahu válcovou souřadnicovou soustavu s osou rotace, která je rovnoběţná s podélnou osou 

kosti). Obdobnou závislost na orientaci mají i ostatní mechanické vlastnosti, např. pevnost kostí 

se mění podle směru zatěţování. Kost je slabší při tenzi, neţ při kompresi
63

. 
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Vliv minerálního složení. Kostní tkáň je entita, jejíţ sloţení se mění během celého ţivota 

jedince. Mnoho autorů dává do souvislostí mechanické vlastnosti kostí s jejich skladbou. Vose a 

Kubala
64

 pravděpodobně jako první kvantifikovali, jak mechanické vlastnosti závisí na sloţení 

kosti. Vypozorovali závislost mezi pevností vzorků v ohybu a minerálním sloţením. Změny ve 

sloţení kosti během ţivota jsou spojeny především se změnami modulu elasticity kompaktní 

kosti, stejně tak jako i se změnami dalších fyzikálních vlastností. V 60. letech minulého století 

bylo provedeno mnoho studií, ve kterých byl  sledován stupeň mineralizace kostí zvířat, jejichţ 

strava obsahovala různé mnoţství vápníku, fosforu a vitamínu D. Pro analýzu byly pouţívány 

tradiční chemické metody zaloţené na vysušení kostí do konstantní hmotnosti, buď s předchozí 

extrakcí tuků, nebo bez ní. Kosti byly spalovány asi při 600°C a bylo počítáno procento popela 

z vysušených tuku zbavených kostí. Tato analytická metoda měla mnoho slabin, především tu, 

ţe byl stanovován objem popela z kostí jako z celku, přestoţe obsahují kostní dřeň a cévní 

kanálky, které nejsou kostní tkání v pravém slova smyslu, ale zvyšují hmotnost sušiny a 

skutečný stupeň mineralizace kostní tkáně je tak podhodnocován
65

. Lepším řešením je metoda 

mikroradiografická, u které odpadá vysušování a spalování vzorku. Tato metoda vyuţívá 

ionizujícího záření (obvykle γ záření) a s vysokým rozlišením zaznamenává detaily struktury 

tenkých vzorků. 

Změna minerálního obsahu v rozsahu od 2 do 30% můţe změnit modul elasticity aţ o 60%. 

Tento fakt byl impulsem pro Milčiće a její spolupracovníky
66.

, kteří sledovali změny v tvrdosti 

kostní tkáně u laboratorních zvířat za řízeného průtoku vitamínu D3 a jeho metabolických 

produktů. Tento výzkum byl inspirován skutečností, ţe vitamín D3 a jeho hlavní metabolický 

produkt, 1,25 dihydrooxycholekalciferol, jsou velmi důleţité v metabolismu kostí a to zejména 

při jejich regeneraci po frakturách. Vitamin D je v tuku rozpustný vitamin nezbytný pro zajištění 

dobrého zdravotního stavu kostí. Zvyšuje a usnadňuje vyuţití vápníku v těle. V organizmu se 

vápník podílí i na správných funkcích nervového systému, dále na růstu kostí a regulaci 

správné
.
hustoty kostí

67
. Cílem výzkumu bylo určit vliv minerálního sloţení kostí na celkovou 

pevnost dlouhých kostí. Skupiny kostí, které byly ovlivněny vitamínem D3 nebo jeho metabolity 

vykazovaly oproti kontrolním skupinám vyšší tvrdost větší hodnoty momentu krutu. Currey
68

 

zjistil, ţe Youngův modul kosti je silně závislý na jejím minerálním sloţení.. Stejný autor určil 

silnou pozitivní vazbu mezi Youngovým modulem a obsahem vápníku v kostním materiálu
69

.  
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Pevnost kostí není určena pouze objemem kostní tkáně a mikroarchitekturou této kosti, ale také 

stupněm mineralizace základní kostní hmoty (degree of mineralization of bone matrix DMB). 

Mineralizační proces se skládá z primárního ukládání anorganických substancí, které je 

následováno postupným pomalým zvyšováním ukládání anorganických látek, které je nazýváno 

sekundární mineralizací
70

. Stupeň mineralizace kolagenní matrix, stejně jako velikost, tvar a 

uspořádání minerálních částeček jsou rozhodující parametry, které ovlivňují mechanické a 

funkční vlastnosti celé kostní struktury
71

. Z mikroradiografických měření, která byla provedena 

v 70. letech minulého století je jasné, ţe DMB se mění mezi i v rámci základních strukturálních 

jednotek, kterými jsou osteony u kortikální kosti (tj. oblasti kortikální kosti v okolí cév, které 

jsou zajímavé tím, ţe jsou zodpovědné za vysoký stupeň remodelace v těchto oblastech
71

)a 

trabekulární svazky u kosti spongiózní. U dospělé kosti závisí DMB na stupni remodelace této 

kosti, která je hlavním biologickým determinantem, který určuje stupeň mineralizace
72,28

  

Vliv konzervace a skladování. Jednou z metod konzervace tkání je zmrazování. Sedlin
73

 testoval 

43 vzorků ze 3 femurů. 31 vzorků nechal 3–4 týdny zmrazit na teplotu –20 ºC. Poté byly zpět 

ohřáty na 37 ºC. Mezi hodnotami naměřenými na nezmrazeném a zmrazeném vzorku ale nebyly 

objeveny statisticky doloţitelné rozdíly. Sonstegard a Matthews
74

 zjistili, ţe po zmrazení klesne 

pevnost trabekulární kosti o 10%. Tento pokles odůvodnili poškozením trabekulární kosti, které 

je způsobeno rozpínavostí intersticiální tekutiny po zmrazení. Pelker a spolupracovníci
75

 

zaznamenali mírný vzestup pevnosti po zmrazení a Panjabi s kolektivem
76

 nenašli ţádný 

významný dlouhodobý vliv zmrazování na mechanické vlastnosti. Linde a Sørensen
77

 zjistili, ţe 

konzervace pomocí zmrazení nebo ethanolu má pouze malý vliv pevnost trabekulární kosti. 

Významný vliv na mechanické vlastnosti vzorků můţe mít odstranění tuku. Také sledovali 

rozdíly mezi studiemi, které pouţívaly vzorky s kostní dření in situ a studiemi, které studovaly 

kosti bez kostní dřeně. Zjistili, ţe není moţné porovnávat výsledky z těchto dvou skupin studií. 

Velké rozdíly, které byly naměřeny, jsou způsobeny rozdíly v hustotě vzorků a také dalšími 

faktory jako je typ testovací techniky, rozměry vzorků a např. pouţití vzorků různých 

ţivočišných druhů. Přímé porovnání bylo provedeno pouze v několika málo pracích. Carter a 

Hayes
78

 analyzovali závislost mechanických vlastností na zdánlivé hustotě (g/cm
2
) a rychlosti 

deformace za pouţití vzorků s nebo bez kostní dřeně. Zjistili větší pevnost a Youngův modul u 

vzorků s kostní dření neţ u vzorků bez dřeně při rychlosti deformace 10 s
-1

, ale ne při rychlosti 

1 s
-1

 a při niţších rychlostech.  Ale v pozdější studii zjistili, ţe tuku zbavené a rehydratované 
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vzorky, které byly testované v tlaku při rychlosti deformace 0,01 s
-1

 byly tuţší a pevnější neţ 

vzorky s dření in situ
79

. Townsend se spolupracovníky
80

 zjistil, ţe suchá trabekulární tkáň je o 

25% tuţší neţ vlhká kost, coţ je v souladu s dřívějšími zjištěními Sedlina a Evanse. Dalším, 

velmi pouţívaným způsobem konzervace je balzamování, kdy je balzamovací látka vpravena do 

cévního systému mrtvého organismu. Toto balzamování zvýšilo pevnost a elastický modul, 

maximální deformace poklesla. Názory vědců na vliv balzamování se ale velice různí. Je také 

nutné vzít v úvahu i faktor času, po který byla zkoumaná tkáň konzervována
54

. 

Vliv rychlosti zatěžování. Jako jedni z prvních si ve svých studiích všimli vlivu rychlosti 

zatěţování na zjišťované mechanické vlastnosti McElhaney a Byars
54

. Prováděli měření a 

zjistili, ţe pevnost v tahu a modul elasticity se progresivně zvyšují s rychlostí deformace, 

zatímco deformace a energie absorbované do lomu klesají. Poissonovo číslo, které bylo zjištěno 

pouze pro tři případy, s rychlostí zatěţování progresivně klesá. Bylo také zjištěno, ţe většina 

zlomenin vzniká, kdyţ síla způsobující lom, působí při velkých rychlostech deformace. 

Zajímavý je pokles absorbované energie do lomu kosti na rychlosti zatěţování. Tato skutečnost 

odpovídá praxi, kdy většina zlomenin vzniká, kdyţ síla, způsobující lom, působí při velkých 

rychlostech deformace. 

Vliv věku a pohlaví. Změnou tahových mechanických vlastností v závislosti na věku se velmi 

podrobně zabýval Ko
81

. Testoval například stehenní kosti. Zjistil, ţe nejvyšší pevnosti v tahu 

dosahuje kostní tkáň mezi 20.–29. rokem a nejniţší mezi 60.–69. rokem. Při zkouškách ale 

nenašel ţádné významné rozdíly mezi pohlavími. Tyto jeho výsledky byly potvrzeny i jinými 

badateli
54

. S věkem klesá pevnost a tuhost celé kostry. Povrchová vrstva kostí se stává tenčí a 

poróznější, trabekulární kost se také ztenčuje. V extrémním případě se skeleton stává 

osteoporotický, coţ má za následek velký nárůst rizika zlomenin. V současné době Lanyon a 

Skerry
82

 předpokládají, ţe osteoporóza je výsledkem selhání funkce kostních buněk. 

Předpokládají, ţe kvalita kostní hmoty u starších lidí klesá, protoţe kostní buňky správně 

nereagují na napětí a tlak. Tento fakt je uţ objasněn, ovšem ztráta kostní hmoty není jedinou 

změnou oporové soustavy, která přichází s věkem. Většina kostní tkáně je pravidelně 

obnovována procesem remodelace, ale část kostí uniká této obnově a stává se starší a méně 

mineralizovanou. Např. kostní tkáň uprostřed kosti trámčité je nedosaţitelná pro resorpční 

dutiny a stává se starší neţ povrchová vrstva trámčité kosti
83,84

. V kortikálních kostech jsou 
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nalézány starší, více mineralizované osteony vedle osteonů mladých
85

. Také bylo prokázáno, ţe 

průměrný obsah minerálů v kostní tkáni stoupá s věkem lidí
86,87,88

. Mechanické testy ukázaly, ţe 

zvýšený obsah minerálů má za důsledek vzrůst tuhosti a mikrotvrdosti kostní tkáně. Za 

předpokladu, ţe aplikované napětí kosti je konstantní, vyšší mineralizace a tuhost kostí má za 

důsledek menší míru deformace a různé mechanické prostředí pro buňky. Podle teorie adaptace, 

objevenou jiţ v 19. století, tyto procesy vedou ke změnám mikroarchitektury kosti
60

. Van der 

Linden a spolupracovníci
89

provedli počítačovou simulaci, při které vycházeli z předpokladu, ţe 

kostní buňky jsou schopny detekovat deformaci tkáně ve svém okolí a přizpůsobovat svou 

architekturu podle příchozích informací. Byl zjišťován vliv změn v tuhosti kostní tkáně na 

mnoţství kostní hmoty, celkovou tuhost a architekturu. Nárůst kostní hmoty (40 - 60%) 

vyplývající z 50% poklesu tuhosti tkáně (simulace nemocné tkáně) byl mnohem větší neţ kostní 

ztráta (2-30%) vyplývající z 50% vzrůstu tkáňové tuhosti (simulace vysoce mineralizované, tj. 

staré tkáně). Zjistili změny v architektuře kosti podobné změnám pozorovaným u starých lidí a 

při rané osteoartritidě. Při tomto typu simulací nemůţeme určit, zda se kost skutečně adaptuje 

stejným mechanismem jako ve stáří a v nemoci, ale výsledky ukazují, ţe změny kostní hmoty 

pozorované ve stáří a v nemoci mohou být vysvětleny změnami v tuhosti tkáně, pokud 

předpokládáme, ţe architektura kosti je upravována na základě místní deformace tkáně. 

 

 

 

 

 



55 

 

3. METODIKA 

3. 1. Lineární dynamické modely 

Dynamický model povaţujeme za lineární, pokud lze jeho chování popsat lineárními 

diferenciálními rovnicemi s konstantními koeficienty. Prakticky je výhodné pouţívat lineární 

modely ve všech případech, kdy je to moţné, tj. také u nelineárních systémů, pokud linearizace 

nevede k výrazným chybám. Výhodou lineárních modelů je mimo jiné i stanovení komplexní 

mechanické impedance umoţňující předpovědět deformační odezvu na libovolný tvar vstupního 

deformujícího působení. 

 

3.1.1 Struktura lineárních modelů 

Je zřejmé, ţe dynamiku deformační reakce viskoelastických těles budou ovlivňovat elastické, 

viskózní a setrvačné síly. Tyto síly působí společně v kaţdém bodě tělesa a obecně tedy těleso 

představuje systém s rozloţenými parametry. Analýza i řešení inverzního problému jsou v této 

obecné situaci obtíţné. Prakticky se proto obvykle pouţívají modely se soustředěnými 

parametry. Pokud jsou setrvačné síly zanedbatelné, vyhovuje často Voigtův model, případně 

obecnější struktura tvořená více Voigtovými tělesy
11

. I kdyţ vliv setrvačnosti bývá u 

biologických materiálů často zanedbatelný, nebývá zanedbatelná setrvačnost pohyblivé části 

měřícího zařízení. Dynamika deformační odezvy celé ho systému (konkrétně vzorek plus 

pohyblivá část měřícího zařízení) je ovlivněna setrvačností pohyblivé části měřidla. Tento fakt 

lze paradoxně vyuţít k zpřesnění měření parametrů vzorků.  
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Obr. 18: Struktura Voigtova modelu doplněná setrvačným členem 

Voigtův model doplněný setrvačným členem (obr. 18) má dynamické chování podle vztahu
7,90

: 

    LH
dt

dl
N

dt

ld
MtF 

2

2

)(      (42) 

kde F je vnější síla působící na soustavu, l je délka tělesa, M je celková hmotnost pohyblivé 

části systému. N je parametr Newtonova členu, charakterizující tlumení pohybu systému, H je 

parametr Hookeova členu, charakterizující celkovou dynamickou tuhost vzorku.  

Odezva na skok deformující síly můţe tedy být buď aperiodická, bez vlastních kmitů soustavy, 

nebo můţe být periodická. Z praktického hlediska je často vhodnější měřit v situaci, kdy odezva 

má periodický charakter. Měření bývá citlivější a přesnější. Výhodou v tomto případě je, ţe 

hmotnost M je dobře definovaná, pokud je hmotnost vzorku zanedbatelná proti hmotnosti 

pohyblivé části sondy. 

Soustava se chová aperiodicky tehdy, pokud platí: 

    N
2 

> 4 M H        (43) 

kde N je viskózní člen, H je tuhost a M je celková hmotnost.  
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V tomto případě nemá soustava po vnesení energie vlastní kmity a reaguje podobně jako 

jednoduchý Voigtův model. Průběh je však (na rozdíl od jednoduchého Voigtova modelu) 

sloţen ze dvou exponenciál. Pokud platí opačná nerovnost, soustava po vnesení energie tlumeně 

kmitá. Pro frekvenci tlumených kmitů platí: 

    ω = 
M

NHM

2

.4 2
       (44) 

Pro amplitudu kmitů (jako odezvy na impuls síly Δl) platí: 

    A = ΔI / M e 
–(N/2M) . t 

       (45) 

3.1.2. Identifikace lineárních systémů 

Metodika identifikace a určení parametrů diferenciálních rovnic popisujících lineární dynamické 

systémy je experimentálně i interpretačně mnohem snazší neţ identifikace nelineárních modelů 

díky tomu, ţe je známo analytické řešení těchto rovnic
91

.  

 

3.1.2.1. Měření v ohybu – přechodové charakteristiky 

Vztah pro výpočet dynamického zatíţení v ohybu je následující
3
 

    0
2

2

 yEb
dt

dy
a

dt

yd
M ii      (46) 

kde ai , bi jsou koeficienty, které jsou závislé na tvaru vzorku a typu zatěţování, η je viskozita, E 

je Youngův modul a y je průhyb vzorku (viz. obr. 19). 

Pokud měříme vzorek tvaru hranolu, pak ai = bi a platí: 

    3

3

4 l

tw
ai          (47) 

kde w je šířka t je tloušťka a l délka vzorku. 
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V případě kostí a jiných materiálů s velkou tuhostí je přesnější a praktičtější určovat Youngovy 

moduly na základě deformací v ohybu a ne pomocí deformace tahové či tlakové, protoţe tyto 

deformace jsou při měření v tahu a tlaku malé. Vzorky materiálů zpravidla pouţíváme ve tvaru 

tyče válcového tvaru, nebo tyče ve tvaru hranolu se čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem. 

Délka tyče se obvykle volí výrazně delší (o řád) neţ rozměry základny. Měření je moţno 

provádět při upevnění vzorku na jednom konci, přičemţ deformující síla F působí na druhém 

konci (ve vzdálenosti l). Pro vzorek upevněný na jednom konci platí
3
: 

    y = 
JE

lF

3

3

        (48) 

kde y je průhyb vzorku, E je modul pruţnosti v tahu (Youngův modul), J je kvadratický moment 

setrvačnosti průřezu. Tento moment setrvačnosti vyjadřuje rozloţení látky v tělese vzhledem 

k ose otáčení. Pro obdélníkový tvar průřezu pro J platí: 

    J = 
12

3ba
        (49) 

kde a a b jsou rozměry vzorku, přičemţ b je rozměr ve směru síly. 

Vztah pro výpočet Youngova modulu E z ohybu je tedy následující: 

    3

34

tw

l

y

F
E          (50) 

kde F je vnější síla, y je deformace (průhyb), l je délka vzorku, w je šířka vzorku a t je tloušťka 

vzorku. 
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Obr. č. 19: Měření namáhání v ohybu pro dvoubodové měření 

3.1.2.2. Měření v ohybu – impulsní charakteristiky 

Pokud chceme měřit dynamiku kmitů z ohybu, musí být splněny podmínky pro periodické 

řešení pohybové rovnice (vztah 42 a 46). Proto je výhodné, aby setrvačný člen byl co největší. 

Pro frekvenci tlumených kmitů platí vztah (44) a pro amplitudu kmitů vztah (45). V první sérii 

pokusů byly impulsní charakteristiky měřeny tak, ţe vzorek byl zatěţován sondou o hmotnosti 

12,6 g. Hmotnost sondy byla tedy podstatně větší neţ hmotnost samotného vzorku. Parametry 

pohybové rovnice však bylo blízko hranice pro periodické řešení a z dynamické odezvy nebylo 

moţné provést jejich výpočet (odezvy neobsahovaly dostatečný počet kmitů). Z toho důvodu 

bylo nutné uměle zvýšit velikost setrvačného členu. V další sérii pokusů byly měřeny impulsní 

charakteristiky s přídavným setrvačným členem. Tato část pokusů byla předmětem diplomové 

práce, která byla vypracována s mojí součinností
92

.  

Praktický postup spočíval v tom, ţe na konec vzorku se upevnilo těleso o hmotnosti M, které 

vyvolalo setrvačné síly řádově větší, neţ jsou setrvačné síly vyvolávané samotným vzorkem. 

Parametry vzorku a přídavná hmotnost byly voleny tak, aby soustava vykonávala po 

jednorázovém vnesení energie měřitelné tlumené kmity. Z tohoto měření byly počítány viskózní 

členy a moduly pruţnosti u 8 baţantích lopatek. (viz tab. 13, 14, 15, 16 v kapitole 4.1.2.). 

Z teoretického hlediska je tento postup vhodnější neţ obvyklé měření v torzi, vzhledem k tvaru 

vzorku, jeho struktuře a nehomogenitě ptačích kostí. V případě lidských kostí jsou však torzní 

měření pouţitelná.  

 

l 
F 

y 
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3.1.2.3. Měření v torzi – impulsní charakteristiky 

Vztah pro výpočet pohybu při zatíţení krutem je tento
 93

: 

    0
2

2

 





Ga
dt

d
a

dt

d
J jj       (51) 

kde J je moment setrvačnosti, φje úhel krutu, aj je koeficient, který závisí na tvaru vzorku, ƞ je 

viskózní člen a G je modul ve smyku (viz obr. 6, str. 17).  

Impulsní charakteristiky mají charakter tlumených kmitů: 

        teA tk sin      (52) 

kde A je amplituda, ω je úhlová frekvence, α je fáze, k je koeficient tlumení kmitů. 

Pro ω platí: 

    k
J

Ga j
         (53) 

Z následujícího vztahu určíme modul ve smyku 

    G = 
 

j

s

a

Jk22 
        (54) 

kde G je modul ve smyku, ω je úhlová rychlost, k je koeficient tlumení kmitů, Js je moment 

setrvačnosti pouţitého setrvačníku a aj je koeficient tvaru vzorku. 

Pro koeficient tlumení kmitů k platí: 

    k = 
J

a j

2


         (55) 
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Pokud je vzorek ve tvaru hranolu, pro koeficient aj platí: 

    
l

J
a P

j          (56) 

kde Jp je polární moment průřezu vzorku a l je délka vzorku. 

Ze vztahu (55) můţeme vyjádřit viskózní člen η: 

    η = 
ja

kJ2
        (57) 

Pro moment setrvačnosti pouţitého setrvačníku platí: 

    Js = 
12

)( 22 dlm 
       (58) 

kde m je hmotnost setrvačníku, l je jeho délka a d šířka. 

 

Za pouţití vzorců (50), (54) a (57) mohou být z přechodových a impulsních měření pro isotropní 

a homogenní materiály odvozeny parametry E, G a η.  

3.1.3. Nelineární modely 

Mechanické chování kostí, podobně jako řady dalších biologických materiálů, je obecně 

nelineární. V první řadě má zpravidla nelineární průběh závislost mezi deformací a namáháním, 

tedy jedna ze základních statických charakteristik (viz obr.2 str. 10). Z interpretačního hlediska 

je dále velmi nepříjemná nelinearita typu hystereze, která byla popsána u cyklických měření 

zatěţovacích diagramů u některých biologických struktur. Kromě toho lze u biologických 

materiálů očekávat i nelinearity typu nasycení a necitlivost. 

Řešení problematiky identifikace nelineárních systémů je podstatně jednodušší, pokud 

nelineární systémy můţeme v určitém intervalu deformací povaţovat za lineární. V řadě případů 
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to je moţné pro dostatečně malé změny deformací. Pro řešení je pak moţno pouţít teorii 

lineárních systémů.  

Podstatně méně je prostudována dynamika deformačních procesů. Hlavní problém spočívá 

v tom, ţe aparatury umoţňující měření dynamických charakteristik viskoelastických těles 

vycházejí obvykle z metodiky měření průmyslových plastických materiálů. Jsou drahé a málo 

vhodné pro biologická měření. 

 

3. 2. Měřící aparatura 

Na našem pracovišti byl vyvinut dynamický elastometr, umoţňující měřit statické i dynamické 

deformační odezvy biologických materiálů. Aparatura sestává ze stojanu, na němţ je připevněna 

měřící sonda, fixačního zařízení pro upevnění měřeného objektu, zařízení pro aplikaci 

deformační síly a převodníku (obr. 20). Hmotnost pohyblivé části snímače je 12,6g. 

Odpovídající tíha určuje minimální klidové zatíţení vzorku. Sonda pak působí na měřený 

objekt, který je fixačním zařízením udrţován v klidu a v definované poloze. Snímač je tvořen 

elektromechanickým čidlem induktivního typu a elektronickým obvodem pro zpracování 

signálu ze snímače. Součástí zařízení je elektronika převádějící signál ze snímače na napětí a 

A/D převodník. Informace je zároveň převáděna do digitální formy a přiváděna do počítače 

programem ReoVariT. Počítač zaznamenává výsledná data do paměti a počítačový program 

ReoKomplet 4 provede filtraci případného šumu, najde charakteristické úseky celého průběhu a 

na nich pomocí statistické regrese identifikuje parametry odpovídající diferenciální rovnice. 

Časová konstanta elektroniky je 1,25 ms. Nejmenší rozlišitelná deformační změna je cca 2 μm. 

Citlivost měření je omezena hlavně rušivým vlivem vnějších magnetických polí. V tomto 

provedení dosahuje hodnoty 0,05 mm. Je předpoklad, ţe pečlivým stíněním by bylo moţno 

citlivost ještě poněkud zvýšit, pro praktické aplikace na běţných biologických materiálech však 

udávaná citlivost postačuje
13

. 

Aparatura umoţňuje měření mechanických vlastností materiálů, které mají charakter 

viskoelastických těles v rozmezí parametrů běţných u biologických struktur, např. u kůţe, šlach, 
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cévních stěn atd. Konstrukční uspořádání aparatury umoţňuje i měření na ţivých organismech. 

Dostupná metodika pro měření a hodnocení mechanických vlastností by poskytla prostředek, 

který má potenciální uplatnění v diagnostice řady chorob, v medicínském i biologickém 

výzkumu, v experimentální fyziologii, v biomechanice, dále v kosmetice jako metodika 

hodnocení účinnosti a případně neškodnosti kosmetických přípravků a kosmetických zásahů do 

stavu pokoţky. 

 
deformující síla 

 induktivní snímač 

elektronika 

A/D převodník 

 
počítač 

 

Obr. 20: Blokové schéma měřícího zařízení 

3. 3. Materiál 

Byly provedeny 2 série měření mechanického chování kostí. První skupinu tvořily kosti baţanta 

obecného (Phasianus colchicus) a druhou kosti lidské. Baţantí kosti byly pouţívány kvůli jejich 

relativně snadné dostupnosti a byla na nich testována metodika měření mechanických vlastností 

kostí, přestoţe se jedná z mechanického hlediska o nehomogenní materiál. Dále byla na ptačích 

kostech ověřována reprodukovatelnost a citlivost vyvinuté metodiky. Z důvodu nehomogenity 

pouţívaného materiálu jsou absolutní hodnoty jednotlivých parametrů pouze orientační. Stavba 

ptačí kostry vychází z nutnosti co nejmenší hmotnosti. Ta u většiny ptáků činí jen do 5 % 

hmotnosti těla (u savců je to 15 – 30 %). Ptačí kosti jsou lehké díky jejich dutosti. Dutiny jsou 

propojeny se vzdušnými vaky, které jsou napojeny na plíce. Kostní dřeň, která u savců vyplňuje 

téměř všechny kosti, se u ptáků vyskytuje velmi omezeně, a to hlavně mezi kostní trámčinou u 

dlouhých kostí a v páteři. Proti plazím a savčím jsou ptačí kosti díky většímu mnoţství minerálů 

tvrdší a odolnější v tahu. Pro sníţení váhy ptáka jsou mnohé kosti silně zmenšené a jiné 
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navzájem srostlé, takţe vytvářejí pevnou konstrukci, která nemusí být vybavena velkými svaly a 

vazy, aby drţely kosti pospolu. Pro kompenzaci za takové odlehčení kostí jsou posíleny v 

místech namáhání mříţovím vnitřních trámečkových vzpěr, které jim dodávají obzvláštní 

pevnost. 

Z ptačích kostí byla pouţívána kost lopatková, z kostí lidských jsme si vybrali proximální konec 

kosti stehenní – caput femoris, který tvoří hlavici kyčelního kloubu. Hlavice je obvykle přímým 

pokračováním krčku, tj. podélná osa krčku probíhá středem hlavice. Kloubní plocha hlavice 

odpovídá svým rozsahem asi 2/3 povrchu koule o průměru asi 5 cm (obr. 21). Nachází se zde 

typická trabekulární kost. Rovněţ dostupnost materiálu k výzkumu je v dnešní době optimální. 

V rámci provedení náhrady kyčelního kloubu endoprotézou dochází k vynětí hlavice kosti 

stehenní z organismu a tuto část jsme pouţili ke měření mechanických vlastností. Náhrada 

kyčelního kloubu se provádí u lidí, kteří trpí převáţně degenerativním onemocněním kloubů, 

nebo u seniorů, u kterých došlo k nízkoenergetické fraktuře v oblasti krčku kosti stehenní. Nám 

hlavice kyčelních kloubů poskytlo geriatrické a doléčovací oddělení Slezské nemocnice 

v Opavě.  

 

caput femoris 

rovina řezu 

vzorek 

 

Obr. 21: Poloha řezu při získávání vzorku-schéma 
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3.3.1. Příprava vzorků 

Všechny vzorky kostí lidských i baţantích byly po odběru pečlivě očištěny a byly uchovávány 

v lednici ve fyziologickém roztoku při teplotě 8°C. Po 2 dnech od odběru byly vzorky 

vytemperovány na laboratorní teplotu 22 aţ 24 °C a při ní zpracovávány. Z kaţdé kosti byl 

vyříznut vzorek a posuvným měřítkem byla změřena jeho délka, šířka a tloušťka. Pak 

následovalo vlastní měření mechanických vlastností. U obou typů kostí byly změřeny 

přechodové a impulsní charakteristiky z ohybu a kmitu kosti. U hlavic kostí stehenních byla 

navíc změřena minerální hustota kostí a u dárců hlavic byla zjištěna hladina vitamínu D 

(kalcidiolu) v krvi. Je známo, ţe u pacientů s frakturou proximálního konce kosti stehenní je 

nízká hladina kalcidiolu v séru a tato skutečnost se můţe podílet na změněných mechanických 

vlastnostech kostní tkáně. 

Číslo vzorku Délka (mm) Šířka (mm) Tloušťka (mm) 

1 24,9 6,7 1,05 

2 24,8 7,05 1,05 

3 26,1 8,75 1,4 

4 21,6 7,2 1,5 

5 21,7 6,45 1,3 

 

6 24 7,45 1,05 

7 29 7,4 1,05 

8 37,6 8,45 1,0 

9 39,6 8,05 1,2 

10 26,5 7,1 1,0 

 

Tab. 1: Rozměry vzorků z bažantích lopatkových kostí 
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Tab. 2. Rozměry vzorků z lidských caput femoris 

3. 4. Popis měření 

3.4.1. Měření BMD (bone mineral density) 

Kaţdá hlavice kosti stehenní byla změřena rentgenovým dvoj-energetickým denzitometrem 

„Osteoplan+pDXA“, který je vyuţíván k měření hustoty kostní tkáně. Podstatou měření je rtg 

skenování kosti za pouţití soustředného paprsku energie. Naměřená data jsou přijímána 

scintilačním detektorem, který vyhodnotí naměřené údaje a určí hustotu kostní tkáně. Poté byla 

z hlavice vyříznuta ploténka, která slouţila k vlastnímu měření mechanických vlastností. Ideální 

lokalitou k určení mechanických vlastností je oblast krčku kosti stehenní, protoţe zde dochází 

nejčastěji ke zlomeninám. Je však technicky nemoţné získat validní vzorek z výše uvedené 

oblasti a poté určit mechanické vlastní kostní tkáně v této lokalitě. U lidí, kteří byli dárci hlavic 

kostí stehenních, byla také určena hladina vitamínu D v krvi.  

 

 

 

Číslo vzorku Délka (mm) Šířka (mm) Tloušťka (mm) 

1 32,9 8,0 7,9 

2 32,3 8,85 8,15 

3 24,6 8,75 7,4 

4 21,4 9,7 8,05 

5 26,9 7,35 7,57 

6 32,3 8,28 8,08 

7 23,9 5,95 5,0 

8 15,6 5,65 5,45 

9 22,0 7,2 5,95 

10 24,0 6,3 6,3 
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3.4.2. Měření v ohybu 

V ohybu byly měřeny odezvy na obdélníkové impulsy deformační síly (tzv. creep curves- 

křivky toku). Doba trvání impulsu byla volena tak, ţe během této doby deformace dosáhla 

ustálených hodnot. V této situaci lze křivku toku povaţovat za odezvu na dvě po sobě jdoucí 

přechodové charakteristiky. Přechodová charakteristika je deformační odezva na vstupní 

deformující působení ve formě velmi rychlé změny vstupu mezi dvěma konstantními hladinami, 

v nejjednodušším případě mezi nulovou a jednotkovou hladinou. (viz obr. 22). Počáteční 

hladina namáhání byla v našem případě různá od nuly. Jedná se o situaci, kdy je materiál 

vystaven v klidovém stavu jistému namáhání. Přechodové charakteristiky byly měřeny jako 

odezvy na obdélníkové impulzy deformující síly v cyklickém reţimu. (viz obr. 23). Trvání cyklů 

byl 10 s zatíţení, 10 s relaxace. Ustálený stav nastával v časech kratších neţ 1s, typicky po 

200 ms. Vzorek byl fixován v měřícím zařízení a na jeho volný konec byla cyklicky vkládána 

závaţí o postupně vzrůstající hmotnosti. Deformace kosti byla snímána indukčním čidlem a 

signál z čidla byl zesilován a veden do počítače. Na monitoru se zobrazovaly jednotlivé křivky 

toku, vyjadřující průběh deformace pro kaţdé cyklické měření, přičemţ vstupním signálem byla 

konstantní tlaková síla a výstupním signálem byla mechanická deformace kosti. Pomocí 

programu ReoVariT byl zaznamenáván průběh deformační odezvy, který byl následně 

zpracován programem ReoKomplet 4. Velikosti skoků síly ΔF v případě baţantích kostí byly 

98,2 mN (vloţené závaţí 10g), 196,4 mN (20g), 294,6 mN (30g), 491 mN (50g) a 929 mN 

(100g). V případě hlavic kloubů kostí stehenních ΔF byla 491 mN (50g) a 982 (100g). Výchozí 

zatíţení (F0 = 123,7mN) bylo dáno tíhou sondy. Rozměry vzorků a hmotnost sondy byly 

zvoleny tak, aby odezvy měly periodický charakter. Zadní hrany obdélníkových impulzů byly 

povaţovány za přechodové charakteristiky. 
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ΔF 

vzorek 

fixační zařízení 

 

Obr. 22: Schematické znázornění měření v ohybu 

. 

 

Obr.: 23: Ukázka průběhu deformační odezvy při ohybu kosti 

 

3.4.3. Měření v torzi 

V torzi byly měřeny impulsní charakteristiky jako odezvy na krátký mechanický poklep na 

setrvačník o předem definované hmotnosti, který byl umístěný na konci měřeného vzorku. 

Impulsní charakteristika je odezva výstupní veličiny (deformace) na vstup (sílu, mechanické 

napětí) trvající po velmi krátkou dobu. Teoreticky by mělo být vstupní působení nekonečně 

krátké. Prakticky řádově kratší, neţ jsou časové konstanty systému. Mírou velikosti impulsu je 
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plocha impulsního časového průběhu. Princip spočívá v tom, ţe systém se impulsem uvede 

rychle do „pohybu“, po ukončení impulsu se vnější silové působení dále mění (je nulové), 

dynamika deformace je v tomto případě závislá pouze na parametrech systému. V našem 

případě byl poklep prováděn manuálně, pomocí tenké ocelové planţety, energickým klepnutím 

na setrvačník, který byl upevněn na volném konci vzorku (viz obr. 24). Doba trvání poklepu 

byla kontrolována podle záznamu měřeného průběhu, byla kratší neţ časové konstanty 

měřeného objektu. Zařízení umoţňuje i elektromagnetické generování krátkého a definovaného 

mechanického impulzu. Jednoduchý mechanický poklep se ukázal být praktičtější, mimo jiné 

vzhledem k tomu, ţe odpadalo nebezpečí vzniku artefaktů vlivem magnetického pole a 

magnetické indukce. Moment setrvačnosti pouţitého setrvačníku byl 1,3.10
-4

 kg.m
2
. 

 

                                                                                 fixační zařízení 

 

                               vzorek 

 

 

                                                                      setrvačník 

Obr.: 24: Schematické znázornění měření v kmitu 
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Obr. 25: Ukázka průběhu deformační odezvy při kmitu 

 

3.4.4. Kalibrace 

Před kaţdým měřením v ohybu bylo nutno provést kalibraci. Kalibrace byla provedena za 

pouţití podloţního sklíčka s přesnou tloušťkou 1,25 mm, čemuţ odpovídala určitá změna 

napětí. Tato změna napětí pak byla vyuţita při výpočtech a zpracování, kde byla přepočítána na 

změnu délky měřeného vzorku, kde relativní či absolutní prodlouţení bylo nezbytné pro další 

výpočty. 

3.4.5. Poissonovo číslo 

Z naměřených a spočítaných charakteristik je také moţné v případě lidských kostí vypočítat 

Poissonovo číslo měřeného materiálu (viz také odst. 2.1.4.). Poissonovo číslo je poměr mezi 

příčným zkrácením a podélným prodlouţením materiálu při deformaci. Hodnoty Poissonova 

čísla pro homogenní materiály se nachází v rozmezí mezi 0 a 0,5. Čím je větší plasticita 

materiálu, tím je vyšší Poissonovo číslo. Pro Poissonovo číslo platí
3
: 

    
G

GE

2

2
         (59) 

kde G je modul ve smyku a E je Youngův modul. 
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4 VÝSLEDKY 

 

Přechodové i impulsní charakteristiky odpovídají v rozsahu měřených i fyziologických hodnot 

přibliţně chování základní struktury podle obr. 18. Tento závěr plyne z toho, ţe průběhy 

obsahují pouze jednu tlumenou harmonickou sloţku.  

4. 1. Měření bažantích lopatek 

4.1.1. Měření v ohybu 

 

Naměřené přechodové charakteristiky z ohybu baţantí kosti jsou shrnuty v tab. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12. Hodnota kaţdého parametru pro jednotlivé zátěţe je průměrnou hodnotou z 6 aţ 8 

měření ± směrodatná odchylka průměru. Z naměřených hodnot průhybu vzorků, působící síly a 

tvaru vzorků byl podle vztahu (47) počítán Youngův modul pruţnosti.  

 

 

Hmotnost závaţí 

(g) 

10 20 30 50 100 

Síla 

(N) 

0,0982 0,1964 0,2946 0,491 0,982 

Youngův modul 

(GPa) 

 

 

7,16±0,06 6,46±0,18 6,27±0,18 6,42±0,12 6,34±0,14 

Tab. 3: Hodnoty Youngova modulu bažantích lopatek v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

 z přechodových charakteristik – vzorek č. 1 
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Hmotnost závaţí 

(g) 

10 20 30 50 100 

Síla 

(N) 

0,0982 0,1964 0,2946 0,491 0,982 

Youngův modul 

(GPa) 

 

 

8,58±0,10 8,66±0,12 8,84±0,20 7,58±0,07 7,64±0,04 

Tab. 4: Hodnoty Youngova modulu bažantích lopatek v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

 z přechodových charakteristik - vzorek č. 2 

 

 

Hmotnost závaţí 

(g) 

10 20 30 50 100 

Síla 

(N) 

0,0982 0,1964 0,2946 0,491 0,982 

Youngův modul 

(GPa) 

 

 

6,72±0,18 6,38±0,07 6,66±0,15 6,82±0,07 6,58±0,11 

Tab. 5: Hodnoty Youngova modulu bažantích lopatek v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

 z přechodových charakteristik-vzorek č. 3 

 

 

Hmotnost závaţí 

(g) 

10 20 30 50 100 

Síla 

(N) 

0,0982 0,1964 0,2946 0,491 0,982 

Youngův modul 

(GPa) 

6,46±0,12 5,82±0,13 5,26±0,04 4,88±0,07 5,48±0,14 

Tab. 6: Hodnoty Youngova modulu bažantích lopatek v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

 z přechodových charakteristik-vzorek č. 4 
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Hmotnost závaţí 

(g) 

10 20 30 50 100 

Síla 

(N) 

0,0982 0,1964 0,2946 0,491 0,982 

Youngův modul 

(GPa) 

 

 

8,20±0,14 6,08±0,11 8,82±0,04 6,18±0,16 5,10±0,10 

Tab. 7: Hodnoty Youngova modulu bažantích lopatek v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

 z přechodových charakteristik-vzorek č. 5 

 

 

Hmotnost závaţí 

(g) 

10 20 30 50 100 

Síla 

(N) 

0,0982 0,1964 0,2946 0,491 0,982 

Youngův modul 

(GPa) 

 

 

9,18±0,16 8,46±0,16 8,18±0,16 7,84±0,09 7,20±0,08 

Tab. 8: Hodnoty Youngova modulu bažantích lopatek v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

 z přechodových charakteristik – vzorek č. 6 

 

 

Hmotnost závaţí 

(g) 

10 20 30 50 100 

Síla 

(N) 

0,0982 0,1964 0,2946 0,491 0,982 

Youngův modul 

(GPa) 

 

 

8,44±0,19 8,60±0,17 8,84±0,09 8,48±0,07 8,64±0,17 

Tab. 9: Hodnoty Youngova modulu bažantích lopatek v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

 z přechodových charakteristik-vzorek č. 7 
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Hmotnost závaţí 

(g) 

10 20 30 50 100 

Síla 

(N) 

0,0982 0,1964 0,2946 0,491 0,982 

Youngův modul 

(GPa) 

 

 

7,94±0,09 8,22±0,09 8,12±0,12 8,62±0,15 6,68±0,07 

Tab. 10: Hodnoty Youngova modulu bažantích lopatek v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

z přechodových charakteristik-vzorek č. 8 

  

 

Hmotnost závaţí 

(g) 

10 20 30 50 100 

Síla 

(N) 

0,0982 0,1964 0,2946 0,491 0,982 

Youngův modul 

(GPa) 

 

 

8,72±0,12 9,74±0,12 9,24±0,12 8,72±0,07 7,86±0,07 

Tab. 11: Hodnoty Youngova modulu bažantích lopatek v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

z přechodových charakteristik-vzorek č. 9 

 

 

Hmotnost závaţí 

(g) 

10 20 30 50 100 

Síla 

(N) 

0,0982 0,1964 0,2946 0,491 0,982 

Youngův modul 

(GPa) 

 

 

8,18±0,13 8,58±0,16 8,20±0,13 8,14±0,12 7,78±0,08 

Tab. 12: Hodnoty Youngova modulu bažantích lopatek v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

z přechodových charakteristik-vzorek č. 10 
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V případě elastických a homogenních materiálů je modul pruţnosti materiálová konstanta. 

Znamená to, ţe při přesném měření bychom měli dostávat hodnoty modulu pruţnosti nezávislé 

na velikosti namáhání. Z výše uvedených tabulek je zřejmé, ţe hodnoty modulů se liší 

v jednotlivých měřeních nejen vlivem nahodilé chyby, ale ţe hodnoty vypočtených modulů mají 

tendenci klesat s rostoucím zatěţováním. Na grafu č. 1. je tato tendence vidět názorně (jedná se 

o průměrné hodnoty z 10 měřených vzorků pro danou hodnotu zatíţení). Na grafu č. 2 je 

závislost průměrné relativní odchylky modulu pro dané zatíţení od střední velikosti modulu na 

zatěţující síle. Je tedy třeba řešit otázku, která z vypočtených hodnot modulu pruţnosti 

odpovídá nejpřesněji skutečné hodnotě modulu pruţnosti materiálu kostí.  

 

 

Graf č. 1: Graf závislosti Youngova modulu na aplikované síle pro průměrné hodnoty Youngova modulu 

Závislost modulu pružnosti na síle
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Graf č. 2: závislost průměrné relativní odchylky modulu pro dané zatížení od střední velikosti modulu na 

zatěžující síle. Tato tendence byla na našem souboru prokázána se spolehlivostí 95%. 

 

Modelová situace: 

Jak plyne ze vztahu (50), měla by být výchylka (ohyb) přímo úměrná působící síle. Tento 

předpoklad platí v situaci, kdy jsou vzorky namáhány pouze na ohyb. V reálných podmínkách 

měření je deformace ovlivněna i namáháním na tlak v místě působení sondy. U relativně 

poddajných materiálů, jako jsou lopatkové kosti baţanta, nemusí být deformace tlakem 

zanedbatelná. Znamená to, ţe při větších zatěţujících silách je měřená výchylka relativně větší a 

moduly počítané podle vztahu (50) dávají menší hodnoty, neţ jsou správné.  

 

 

 

Závislost průměrné relativní odchylky na síle
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Systematická chyba určování modulu pruţnosti z měření v ohybu vlivem tlakové deformace 

povrchu materiálu a její eliminace 

 

Obr. 26: Reálná situace při měření ohybu poddajných vzorků 

Pokud je vzorek namáhán pouze na ohyb je tlaková sloţka deformace yT = 0 a pro výpočet 

modulu pruţnosti platí: 

    
OyJ

lF
E

1

3

3

         (60) 

Pro jednoduchost zahrneme veličiny, které jsou pro měřený vzorek konstantní do konstanty k1. 

    
Oy

kE
1

1           (61) 

Modul E je materiálová konstanta, je nezávislý na působící síle. Jeho velikost je zahrnuta do k1. 

V reálné situaci měříme ohyb y = yO + yT . Pokud do vztahu (60) dosazujeme hodnotu ohybu y 

určujeme „zdánlivý“ modul pruţnosti E
*
, který se od skutečného modulu liší. 

    
yJ

lF
E

1

3

3
*          (62) 

 

 

 

L 
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y = yO + yT 
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Vztah mezi „zdánlivým“ a skutečným modulem 

    
TO yyJ

lF
E




1

3

3
*        (63) 

pro yO >> yT  platí: 

    )1(
1

3 0

3
*

y

y

yJ

lF
E T

O

       (64) 

Tlaková sloţka deformace yT bude závislá na působící síle, vlastnostech materiálu a ploše sondy 

v místě kontaktu se vzorkem. Pro jednoduchost předpokládejme, ţe yT = k2. F. a zároveň platí, 

ţe y = k1/E 

Po úpravě dostáváme: 

    )1(
1

3 1

2

3
*

k

EFk

yJ

lF
E

O

       (65) 

Veličiny nezávislé na síle a neměnící se v průběhu měření daného vzorku zahrneme do 

konstanty k3 a dostáváme: 

    FkEE 3

*          (66) 

Pro F = 0 je tedy „zdánlivý“ modul pruţnosti E
*
 roven skutečnému modulu pruţnosti E. 

 

 

Eliminace systematické chyby 

Reálně ovšem nelze měřit při sílách blíţících se nule. Eliminaci chyby lze provést tak, ţe 

změříme zdánlivé moduly při různě velkých sílách a provedeme extrapolaci grafu závislosti 

zdánlivého modulu na síle na hodnotu odpovídající nulové síle. Na následujícím obrázku je 

příklad provedení extrapolace pro vzorek č. 5. 
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Síla (N) 0,0982 0,1964 0,2946 0,491 0,982 

Modul pruţnosti 

(GPa) 
8,2 6,08 8,82 6,18 5,1 

Tab. 13: Hodnoty vypočtených „zdánlivých“ modulů na zatěžující síle 

 

 

 

Graf č. 3: Graf závislosti modulu pružnosti na síle pro vzorek bažantích lopatek č. 5, příklad určení modulu 

pružnosti metodou extrapolace  

 

 

Ze vztahu (66) a z grafu č. 3 plyne, ţe nejlepší odhad správné hodnoty modulu je 8,172 GPa. 

V následující tabulce jsou moduly pruţnosti pro jednotlivé vzorky určené extrapolační metodou. 
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Vzorek 

číslo 

Odhad E 

(GPa) 

1 6,76 

2 8,82 

3 6,62 

4 5,92 

5 8,17 

6 8,98 

7 8,57 

8 8,54 

9 9,51 

10 8,44 

Tab. 14: Moduly pružnosti pro jednotlivé vzorky určené extrapolační metodou. 

 

 

4.1.2. Měření impulsních charakteristik 

Hodnoty viskózních členů a modulů pruţnosti v následujících tabulkách jsou výsledkem měření, 

která byla prováděna v rámci diplomové práce (viz kapitola 3.1.2.1., str. 56) 
92

.Ze změřených 

hodnot průhybu vzorků byl u baţantích kostí počítán ze vztahů (44) a (45) viskózní člen a 

modul pruţnosti.  
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  lopatka 1 lopatka 2 lopatka 3 lopatka 4 

naměřené hodnoty 

viskózního členu (MPa.s) 

6,49 10,82 3,79 10,22 

7,71 8,03 3,49 5,19 

5,73 6,61 3,27 6,88 

6,00 6,66 3,38 6,19 

6,38 7,31 3,42 5,20 

7,04 6,27 3,35 5,26 

6,28 5,93 3,37 5,22 

5,97 5,95 2,32 7,24 

5,96 5,64 2,56 7,92 

5,99 4,74 2,28 10,19 

5,60 5,20 2,48 9,35 

5,31 4,67 2,49 9,42 

5,37 4,57 2,39 8,24 

5,34 5,31 2,26 8,24 

5,34 5,19 2,35 6,37 

5,24 4,09 2,52 7,50 

5,54 4,45 2,81 9,93 

5,53 4,29 2,93 9,59 

5,62 4,55 2,91 9,49 

6,31 4,51 3,19 9,81 

5,61 4,29 2,87 9,82 

průměr±směrodat. odchylka 5,92±0,62 5,67±1,60 2,88±0,48 7,97±1,84 

Tab. 15:Hodnoty viskózního členu při impulsní odezvě 
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  lopatka 5 lopatka 6 lopatka 7 lopatka 8 

naměřené hodnoty 

viskózního členu (MPa.s) 

11,45 4,48 6,09 7,64 

10,25 4,46 5,81 7,92 

7,92 4,48 5,70 6,62 

7,60 5,54 5,82 6,08 

8,81 4,65 5,91 6,21 

8,72 4,76 6,00 5,98 

7,30 4,77 6,47 6,14 

7,65 4,49 6,80 6,21 

6,16 3,88 6,85 6,23 

5,99 3,86 6,90 7,74 

5,86 3,96 7,14 6,94 

7,60 4,59 7,12 5,99 

7,79 4,58 6,12 6,24 

7,55 4,56 5,89 6,01 

5,93 5,77 5,81 6,10 

5,89 4,57 7,06 6,19 

5,89 4,58 7,51 6,95 

6,90 5,06 7,95 6,79 

4,86 4,44 8,09 6,99 

5,89 4,67 6,44 5,78 

5,09 3,81 7,58 5,97 

průměr±směrodat. odchylka 7,20±1,66 4,57±0,49 6,62±0,75 6,51±0,63 

Tabulka č. 16:Hodnoty viskózního členu při impulsní odezvě 
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 lopatka 1 lopatka 2 lopatka 3 lopatka 4 

naměřené hodnoty modulu 

pruţnosti (GPa) 

10,74 10,45 10,68 10,86 

10,66 10,59 10,72 10,79 

10,69 10,20 10,65 10,58 

10,82 10,07 10,70 10,68 

10,73 9,83 10,62 10,76 

10,76 10,00 10,70 10,78 

10,72 9,94 10,91 10,46 

10,79 10,04 10,82 10,59 

10,79 10,13 11,23 10,47 

10,81 10,09 10,95 10,69 

10,83 10,17 11,18 10,93 

10,83 10,13 11,01 10,83 

10,79 9,94 11,10 10,51 

10,79 10,00 11,04 10,67 

10,73 10,18 10,54 10,61 

10,80 10,12 10,60 10,73 

10,89 10,06 10,48 10,80 

10,80 10,10 10,64 10,73 

10,41 10,56 10,58 10,38 

10,71 10,37 10,63 10,45 

10,70 10,11 10,53 10,47 

10,78 10,21 10,64 10,60 

10,80 10,31 10,66 10,33 

10,82 10,34 10,67 10,55 

10,79 9,93 10,50 10,63 

10,79 10,05 10,55 10,71 

10,60 9,98 10,72 10,72 

10,72 10,09 10,78 10,70 

10,68 10,03 10,73 11,07 

10,88 10,04 10,71 11,01 

10,68 10,04 10,36 10,59 

10,83 10,05 10,52 10,68 

10,73 9,98 10,16 10,96 

10,89 10,01 10,42 10,82 

10,82 9,98 10,25 11,15 

10,89 10,03 10,55 11,12 

10,83 10,01 10,68 10,81 

10,90 10,06 10,74 10,88 

11,12 10,40 10,30 11,16 

11,01 10,30 10,47 11,15 

10,75 10,15 10,57 11,24 

10,88 10,12 10,61 11,31 

průměr±směrodat. odchylka 10,79±0,11 10,12±0,17 10,66±0,23 10,76±0,24 
Tabulka č. 17: Hodnoty modulu pružnosti při impulsní odezvě 
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  lopatka 5 lopatka 6 lopatka 7 lopatka 8 

naměřené hodnoty modulu 

pruţnosti (GPa) 

9,91 10,14 10,83 10,51 

10,21 10,20 10,92 10,36 

9,85 10,26 10,41 10,30 

10,02 10,31 10,70 10,18 

10,15 10,02 10,87 10,12 

10,07 10,22 11,00 10,16 

10,21 10,43 10,92 10,07 

9,98 10,42 11,03 10,14 

9,55 10,08 10,68 10,11 

9,77 10,27 10,86 10,14 

10,36 10,15 11,36 10,03 

10,10 10,26 11,21 10,14 

10,19 10,09 10,55 10,18 

10,01 10,22 10,84 10,21 

9,53 10,09 11,05 10,17 

9,78 10,25 11,05 10,30 

9,70 10,05 10,74 10,60 

9,74 10,17 10,96 10,40 

9,62 10,51 10,90 10,31 

9,68 10,46 11,00 10,36 

9,70 10,16 10,71 10,22 

9,74 10,22 10,98 10,23 

9,89 10,18 10,71 10,10 

9,88 10,25 10,90 10,20 

10,07 10,18 10,47 10,27 

9,89 10,32 10,71 10,23 

9,78 10,16 10,99 10,35 

9,80 10,24 11,02 10,31 

9,72 10,12 11,06 10,18 

9,75 10,24 11,09 10,31 

9,87 10,07 11,24 10,07 

9,87 10,21 11,21 10,16 

10,15 9,94 11,27 10,38 

10,03 10,17 11,26 10,34 

9,63 10,24 11,39 10,27 

9,74 10,28 11,37 10,34 

9,97 10,16 11,27 10,14 

9,92 10,21 11,22 10,24 

9,81 10,09 10,90 10,26 

9,83 10,19 11,03 10,29 

9,88 10,46 10,74 10,19 

9,90 10,48 10,93 10,25 

průměr±směrodat.odchylka 9,89±0,19 10,22±0,13 10,96±0,24 10,24±0,12 
Tabulka č. 18: Hodnoty modulu pružnosti při impulsní odezvě 
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4. 2. Měření lidských caput femoris 

4.2.1. Měření v ohybu 

V případě lidských kostí byly vzorky zatěţovány závaţími o hmotnostech 50, 100 a 200g. Při 

vkládání závaţí o hmotnostech 10, 20 a 30 g elastometr nezaznamenal ţádnou měřitelnou 

reakci, kvůli přílišné tuhosti vzorků. Hodnota kaţdého parametru pro jednotlivé zátěţe je 

průměrnou hodnotou z 6 aţ 8 měření ± směrodatná odchylka průměru. Z naměřených hodnot 

průhybu vzorků, působící síly a tvaru vzorků byl podle vztahu (50) počítán Youngův modul 

pruţnosti. 

 

 

Hmotnost závaţí 

(g) 
50 100 200 

Síla 

(N) 
0,491 0,982 1,964 

Youngův modul 

(MPa) 

 

153,2±1,8 154,9±4,8 161,2±1,4 

 Tab. 19: Hodnoty Youngova modulu lidských caput femoris v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

z přechodových charakteristik – vzorek č. 1 

 

 

 

Hmotnost závaţí 

(g) 
50 100 200 

Síla 

(N) 
0,491 0,982 1,964 

Youngův modul 

(MPa) 

 

439,9±1,3 428,4±3,2 491,4±2,7 

Tab. 20: Hodnoty Youngova modulu lidských caput femoris v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

z přechodových charakteristik – vzorek č. 2 
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Hmotnost závaţí 

(g) 
50 100 200 

Síla 

(N) 
0,491 0,982 1,964 

Youngův modul 

(MPa) 

 

189,6±4,6 205,4±1,7 217,6±5,8 

Tab. 21: Hodnoty Youngova modulu lidských caput femoris v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

z přechodových charakteristik – vzorek č. 3 

 

 

Hmotnost závaţí 

(g) 
50 100 200 

Síla 

(N) 
0,491 0,982 1,964 

Youngův modul 

(MPa) 

 

143,9±7,8 155,2±10,2 150,8±1,8 

Tab. 22: Hodnoty Youngova modulu lidských caput femoris v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

z přechodových charakteristik – vzorek č. 4 

 

 

Hmotnost závaţí 

(g) 
50 100 200 

Síla 

(N) 
0,491 0,982 1,964 

Youngův modul 

(MPa) 

 

284,8±2,0 286,7±2,1 293,9±3,6 

Tab. 23: Hodnoty Youngova modulu lidských caput femoris v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

z přechodových charakteristik – vzorek č. 5 
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Hmotnost závaţí 

(g) 
50 100 200 

Síla 

(N) 
0,491 0,982 1,964 

Youngův modul 

(MPa) 

 

426,5±1,7 430,3±2,3 432,8±3,5 

Tab. 24: Hodnoty Youngova modulu lidských caput femoris v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

z přechodových charakteristik – vzorek č. 6 

 

 

Hmotnost závaţí 

(g) 
50 100 200 

Síla 

(N) 
0,491 0,982 1,964 

Youngův modul 

(MPa) 

 

408,3±1,5 408,4±5,8 417,9±2,4 

Tab. 25: Hodnoty Youngova modulu lidských caput femoris v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

z přechodových charakteristik – vzorek č. 7 

 

 

 

Hmotnost závaţí 

(g) 
50 100 200 

Síla 

(N) 
0,491 0,982 1,964 

Youngův modul 

(MPa) 

 

444,2±1,9 439,5±4,0 451,6±3,2 

Tab. 26: Hodnoty Youngova modulu lidských caput femoris v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

z přechodových charakteristik – vzorek č. 8 
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Hmotnost závaţí 

(g) 
50 100 200 

Síla 

(N) 
0,491 0,982 1,964 

Youngův modul 

(MPa) 

 

183,8±6,5 180,5±6,0 217,9±0,8 

Tab. 27: Hodnoty Youngova modulu lidských caput femoris v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

z přechodových charakteristik – vzorek č. 9 

 

 

Hmotnost závaţí 

(g) 
50 100 200 

Síla 

(N) 
0,491 0,982 1,964 

Youngův modul 

(MPa) 

 

131,9±1,6 140,1±0,4 146,2±2 

Tab. 28: Hodnoty Youngova modulu lidských caput femoris v závislosti na zatěžovací síle vypočtené 

z přechodových charakteristik – vzorek č. 10 

 

V případě měření lidských kostí jsme nepozorovali, ţe by deformace na ohyb byla ovlivněna i 

namáháním tlakovým. Zřejmě je vliv tlakové deformace u vzorků lidských kostí zanedbatelný 

z důvodu jejich menší poddajnosti.  
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Graf č 3: Závislost Youngova modulu caput femoris na hmotnosti závaží 
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4.2.2. Měření v torzi  

V torzi byly měřeny impulsní charakteristiky jako odezvy na krátký mechanický poklep. 

Z naměřených hodnot byl počítán modul ve smyku a viskózní člen. Tyto charakteristiky byly 

odvozené ze vztahu (51). Z hodnot Youngova modulu a modulu ve smyku bylo podle vztahu 

(59) spočítáno Poissonovo číslo jednotlivých vzorků.  

Číslo vzorku 
Modul ve 

smyku (MPa) 

Viskózní člen 

(kPa.s) 

Poissonovo 

číslo 

1 55,4±1,1 52,2±2,4 0,42 

2 161,1±3,2 29,2±2,6 0,41 

3 68,9±1,7 87,1±1,3 0,43 

4 52,7±0,6 29,6±3,1 0,42 

5 99,1±2,2 75,9±2,3 0,45 

6 153,7±3,1 27,3±1,8 0,40 

7 116,5±1,9 98,9±2,4 0,48 

8 158,3±3,9 69,8±2,3 0,48 

9 68,9±3,7 62,3±2,4 0,41 

10 68,7±3,9 54,8±2,6 0,45 

Tab. 29:Hodnoty modulu ve smyku a viskózního členu lidských caput femoris vypočtené z impulsních 

charakteristik a hodnoty Poissonova čísla vypočtené z velikostí Youngova modulu a modulu ve smyku pro 

jednotlivé vzorky 

4.2.3. Další charakteristiky caput femoris  

Kaţdá hlavice stehenní kosti byla ve Slezské nemocnici v Opavě změřena rentgenovým dvoj-

energetickým denzitometrem a byla určena hodnota hustoty kostní tkáně. V krvi dárců vzorků 

byla určena hladina vitaminu D. Na grafech č. 4,5,6,7,8 a 9 jsou uvedeny závislost mezi BMD a 

hladinou vitaminu D a mezi BMD a Youngovým modulem a dále věkové závislosti měřených 

biomechanických parametrů.  
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Číslo vzorku Věk (roky) BMD (g/cm
2
) 

Vitamín D 

 (nmol/ml) 

1 81 0,995 8,4 

2 73 1,163 8,9 

3 66 0,708 11,8 

4 79 0,351 5,5 

5 79 0,505 3,9 

6 71 0,657 2,0 

7 80 0,594 10,0 

8 76 0,665 0,5 

9 76 0,671 3,0 

10 72 0,649 2,0 

Tab. 30: Věk, hodnoty BMD a hladina vitamínu D lidských caput femoris (resp. dárců) 

 

 

Graf č. 4: Graf závislosti BMD na hladině vitamínu D 
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Graf č. 5: Graf závislosti BMD na věku dárců caput femoris 

 

 

Graf č. 6: Graf závislosti modulu ve smyku na věku-caput femoris 
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Graf č. 7.  Graf závislosti viskózního členu na věku-caput femoris 

 

 

Graf č. 8 :Graf závislosti Youngova modulu na BMD –caput femoris 
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Graf č. 9 : Graf závislosti Youngova modulu na věku – caput femoris 
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5. DISKUSE 

Tato disertační práce referuje o prvních výsledcích rozsáhlejšího experimentu, který je 

zaměřený na určování mechanických vlastností jak biologických materiálů
94

 (kromě kostí
95

 se 

jedná hlavně o cévy
96

 a kůţi), tak materiálů umělých (chirurgické nitě, cévní náhrady, náplasti).  

Mechanické vlastnosti biologických materiálů jsou pro správnou funkci organismu mimořádně 

důleţité. Máme na mysli ty materiály, které bez působení vnějších sil zachovávají svůj tvar a 

mají tedy v zásadě charakter pevných těles (tělesnými kapalinami se zde nezabývám). Jedná se 

o velmi různorodou skupinu materiálů. Patří sem například kůţe, šlachy kosti, chrupavky, 

pojivové struktury, nejrůznější blány a pleny, stěny cév a dalších trubic, vlasy, nehty atd. Ve 

fyziologických podmínkách má pro popis mechanického chování těchto materiálů hlavní 

význam vztah mezi silami a deformacemi. V extrémních situacích a v některých patologických 

stavech nás dále zajímají meze pevnosti, popřípadě křehkost, lámavost či taţnost těchto 

materiálů. Spíše okrajový význam má pak tvrdost biologických materiálů. Důleţitým rysem 

fungování mechanického systému organismu je, ţe zatěţování většiny struktur má dynamický, 

časově proměnný, charakter. Pro popis mechanického chování musíme proto hledat nejen 

závislosti mezi silami a deformacemi v ustálených stavech, ale musíme získat informace o 

dynamice těchto závislostí. Specifičnost mechanických vlastnosti biologických materiálů 

vyplývá z jejich vnitřní struktury.  Struktura vnitřní stavby těchto materiálů je ovšem velmi 

rozmanitá. Pokud se však omezíme na situace, kdy vztahy mezi silami a deformacemi 

neovlivňují aktivní metabolické procesy (nezabývám se například aktivní činnosti svalů), je pro 

většinu biologických materiálů typické, ţe jsou sloţeny ze struktur více méně pruţných 

(chovajících se jako pevná pruţná tělesa) a amorfní  viskózní matrix, která tyto elastické 

struktury obklopuje. Pruţné sloţky mají často vláknitou strukturu, stočenou mnohdy do 

spirálních útvarů, nebo mají charakter lamel či trámců. V řadě případů je takováto základní 

struktura hierarchicky uspořádána do více úrovní. S jistou licencí lze říci, ţe pruţné struktury 

určují statickou deformační odezvu, kdeţto celková dynamika odezvy je určena interakcí 

pruţných struktur a viskózní, amorfní matrix. Komplexnost stavby biologických materiálu pak 

vede k obecně nelineárnímu chování, jak v dynamickém, tak statickém zatěţovacím reţimu. 

Nelinearita deformační odezvy značně komplikuje popis deformačního chování. Často však lze 

vyuţít i lineární metody popisu. Zejména v případě cyklického zatěţování a v případech, kdy 
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jsou deformace dostatečně malé, tak aby bylo moţné nelineární závislost linearizovat. 

Biomechanika analyzuje biologické reakce ţivého organismu způsobené vnějšími a vnitřními 

účinky z hlediska obecné mechaniky. Klinická biomechanika se jiţ soustředí na klinické vyuţití 

poznatků biomechaniky v klinické praxi. Uplatnění biomechaniky proniká téměř do všech 

klinických oborů, největší koncentrace pozornosti je však v oblasti pohybového (popis 

fyziologického a patologického pohybu, hledání vhodných protéz, konstrukce ortéz) a srdečně 

cévního (popis činnosti srdce, tvorba simulačních modelů atp.) aparátu. Znalost fyziologického 

stavu organismu z hlediska biomechanických zákonitostí je uţitečnou pomůckou při rehabilitaci 

pohybu v různých patologických či poúrazových stavech, modelování a pouţití vhodných 

materiálů. Dostupná metodika pro měření a hodnocení těchto vlastností by poskytla prostředek, 

který má potenciální uplatnění v diagnostice řady chorob, v medicínském i biologickém 

výzkumu, v biomechanice a v gerontologii
11

. 

Oblastí, kde má biomechanika kostí velký praktický význam je problematika endoprotéz. 

Nahradit kostní tkáň se lidé pokoušeli jiţ dávno, asi nejstarším dokladem této činnosti je 

neolitická náhrada čelní kosti zlatou destičkou objevená v Peru. Před více neţ tisícem let 

zajímala moţnost náhrady kostí například rozvinutou arabskou medicínu, před pěti sty lety se 

těmito otázkami zabývali Aztékové. Jako náhrada se nabízejí především biologické materiály. 

Stále více se však počítá i s materiály nebiologickými, jako jsou kovy a jejich slitiny, keramické 

materiály, polymerní látky (plasty) a kompozity (sloţené materiály). Podmínkou je, aby látka 

voperovaná do ţivé tkáně nebyla toxická pro ţivé buňky, nevyvolávala zánětlivou reakci, 

nepůsobila mutagenně a nebyla kancerogenní. Při daném mechanickém namáhání musí mít tyto 

materiály většinou vyšší pevnostní vlastnosti (z hlediska jednorázového i dlouhodobého) neţ 

původní kost
97

. Dané specifické podmínky neumoţňují totiţ zvolit u implantátu takovou 

optimální konstrukci, jaká byla dosaţena dlouhým přirozeným vývojem. Následkem vyššího 

modulu pruţnosti je i tuhost implantátu jako celku většinou vyšší neţ původního kostního 

útvaru, coţ se nepříznivě projevuje při rázovém zatíţení. V kaţdém materiálu, a tedy i v ţivé 

kosti, vznikají při dlouhodobém proměnném zatěţování pod mezí pevnosti latentní poruchy, 

které mohou za určitých podmínek způsobit i lom. Při běţných zatíţeních je však kost schopna 

regenerovat své mechanické vlastnosti, zatímco vlastnosti neţivých materiálů se sniţují nebo 

v optimálním případě zůstávají zachovány. Tento jev označujeme jako únavu materiálu. Stabilní 
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implantáty v kostní chirurgii jsou většinou dlouhodobě vystaveny vysokému namáhání. Velikost 

působících sil a zvláště pak jejich četnost lze těţko zjistit s potřebnou přesností, nehledě na to, 

ţe se můţou značně lišit i u jednotlivých pacientů Implantáty i jejich spoje s kostí je proto nutné 

vyvíjet na teoreticky nekonečný ţivot s maximální bezpečností. Jelikoţ konstrukční prostor je 

značně omezený, závisí spolehlivá funkce na pouţití materiálů dostatečných mechanických 

vlastností. 

Proto je nutné znát dostatečně přesně mechanické charakteristiky kostních vzorků. Znalost 

biomechaniky biologických struktur, včetně kostí, je také významná pro posouzení mechanické 

kompatibility umělých materiálů přicházejících do mechanického kontaktu s organismem. 

Z toho vyplývá nutnost mít vhodný měřicí přístroj a spolehlivou a přesnou metodiku. Proto byla 

v rámci této práce vyvíjena a testována metodika měření mechanických vlastností biologických 

materiálů. Na katedře biofyziky a fyzikální chemie byl vyvinut elastometr, který umoţňuje měřit 

jak statické, tak dynamické charakteristiky vzorků. Právě dynamickým charakteristikám 

biologických materiálů je věnována malá pozornost, přestoţe v přirozených podmínkách 

dochází k dynamickému namáhání těchto struktur. Dynamické chování kostních vzorků ptačích 

i lidských odpovídají jednoduchému Voigtovu modelu a nelineárními parametry.  

Jako testovací materiál byly vybrány baţantí lopatky, kvůli jejich relativně snadné dostupnosti, 

přestoţe se jedná z mechanického hlediska o nehomogenní materiál. Při měřeních, která byla 

prováděna na baţantích lopatkách, se jako největší komplikace ukázalo určení výšky vzorku. 

Poněvadţ jsou kosti ptáků duté, tak vyšlo najevo, ţe ani výška vzorku změřená pomocí 

mikrometru není dostatečně přesná pro výpočet mechanických parametrů. Proto by bylo vhodné 

najít způsob, jak změřit výšku vzorku co moţná nejpřesněji. Nabízí se nepřímá metoda 

ponorného tělíska. Tato metoda vychází z platnosti Archimédova zákona. Postup by byl takový, 

ţe se nejdříve zváţí samotný vzorek a potom se totoţný vzorek zváţí ve vhodné tekutině, 

nejlépe v  destilované vodě. Pomocí vzorce: 

    
21

1

mm

m vody

vzorku






      (67) 
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kde m1 je hmotnost samotného vzorku a m2 je hmotnost vzorku v tekutině se určí hustota 

vzorku. Z hustoty pak lze pomocí vzorce: 

    
S

m
v

.
        (68) 

kde m je hmotnost, ρ je hustota, S je plocha a v je výška vzorku, vypočítat poţadovanou výšku
92

. 

Hodnoty Youngova modulu pro baţantí lopatky se pohybovaly v rozmezích 5,92 – 9,51 GPa po 

jejich korekci metodou extrapolace. Přestoţe je hodnota Youngova modulu pruţnosti 

materiálovou konstantou, která udává míru odporu materiálu vůči deformaci, tj. míru tuhosti 

materiálu, vykazovaly jeho hodnoty v případě baţantích lopatek klesající tendenci se zvyšující 

se hmotností závaţí. Podobný jev pozoroval například Frank Linde, který ve své práci testoval 

vliv různých rozměrů vzorků trabekulárních kostí na jejich mechanické vlastnosti. Zjistil, ţe 

s rostoucím průměrem měřených vzorků rostla hodnota modulu pruţnosti měřených vzorků. 

Zároveň tento modul klesal s klesajícím poměrem délky ku průměru
98

. Tento jev si lze vysvětlit 

tím, ţe se kromě deformace ohybové při měření přechodových charakteristik projevuje i druhá 

tendence, a to deformace tlaková. Zřejmě se v obou případech jedná o analogickou situaci, kdy 

v našem případě je velikost modulu závislá na působící síle a v případě druhém na rozměrech 

testovaného vzorku. U baţantích kostí je to pravděpodobně způsobeno jejich relativní 

poddajností. Z tohoto důvodu nebylo u ptačích lopatek provedeno měření v torzi. Hodnoty 

modulu pruţnosti, měřené při impulsní odezvě v rámci diplomové práce
92

, se pohybovaly 

v rozmezí od 9,6 do 11,1 GPa. U viskózního členu se hodnoty pohybovaly v intervalu od 2,2 do 

10,2 MPa.s. Na dynamické chování má viskozita nezanedbatelný vliv a totéţ lze očekávat i u 

(některých) kostí jiných druhů, včetně člověka. Z uvedených výsledků lze usoudit, ţe 

vypracovaná metodika funguje a byla tedy aplikována pro měření lidských kostí. 

V rámci této práce byla změřena první skupina 10 lidských kostí. Jednalo se o hlavice kloubů 

kyčelních (caput femoris), které byly získány v rámci provedení náhrady kyčelního kloubu 

endoprotézou. Při této operaci dochází k vynětí hlavice kosti stehenní z organismu a spongiózní 

část z těchto vyjmutých částí jsme pouţili k měření jejich mechanických vlastností. Spongiózní 

kost obecně je tvořena viskoelastickým materiálem, jehoţ struktura je nehomogenní a 
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mechanické chování nelineární. Totéţ lze očekávat u spongiózní části caput femoris. V našich 

experimentech jsme minimalizovali vliv nehomogenity preparováním vzorků z definované 

oblasti kosti. Nelineární závislost mezi deformací a zatěţováním jsme nepozorovali. Některé 

mechanické vlastnosti, jako Youngův modul pruţnosti nebo pevnost v tahu či ohybu mohou být 

ovlivněny relativní hustotou tkáně. Proto byla u těchto vyoperovaných hlavic změřena minerální 

hustota kostí (BMD) a u dárců hlavic byla v krvi určena hladina vitamínu D (kalcidiolu). Obě 

tyto charakteristiky vypovídají o zdraví kosti, o přítomnosti či nepřítomnosti osteoporotických 

změn. Osteoporóza byla v roce 1993 definována jako systémové onemocnění skeletu 

charakterizované sníţenou denzitou kostního minerálu (BMD), porušením mikroarchitektury 

kostní tkáně a následným zvýšením fragility kosti a rizika zlomeniny
99

. Později byla tato 

definice doplněna o pojem kostní kvality, protoţe odborně zjištěná hodnota BMD vysvětluje jen 

asi 70% mechanické odolnosti kosti. Dnes víme, ţe rozhodujícím pojmem je pevnost 

(mechanická odolnost) kostní. Pevnost kosti je kritériem zastřešujícím kostní denzitu i kvalitu. 

V současné době je tedy osteoporóza definovaná jako sníţení pevnosti kosti, která predisponuje 

postiţenou osobu ke zvýšenému riziku zlomenin Pravděpodobně jediným klinickým ukazatelem 

kostní kvality jsou v současné době zlomeniny kostí. O osteoporóze můţeme mluvit, kdyţ 

úbytek kostní hmoty přesáhne čtvrtinu. Kostní remodelace – coţ je obnova kostní tkáně, trvá 

okolo 2 – 3 měsíců v závislosti na věku. Riziko tohoto onemocnění závisí na tom, kolik kostní 

hmoty člověk získá mezi 25 – 35 rokem ţivota
100

. 

Je známo, ţe u pacientů s frakturou proximálního konce kosti stehenní je nízká hladina 

kalcidiolu v séru a to se můţe podílet na změněných mechanických vlastnostech kostní tkáně. 

Námi zjištěné hodnoty vitamínu D v séru se pohybovaly v rozsahu 0,5 aţ 11,8 nmol/ml, přičemţ 

za normální jsou povaţovány hodnoty od 20nmol/ml. V případech, kdy je hodnota vitamínu D 

niţší neţ 10nmol/ml, se jedná o těţký deficit. Hodnoty minerální hustoty kostí se pohybovaly 

v rozmezí 0,399 aţ 1,163 g/cm
2
.  

Hodnoty Youngova modulu pruţnosti pro lidské caput femoris se pohybovaly v rozmezí 139,4 

aţ 453,2 MPa. V případě lidských kostí nebyla zjištěna klesající tendence velikosti tohoto 

modulu se zatěţováním, naopak u větší části vzorků jsem zpozorovala velmi mírný vzestup ve 

velikosti modulu se vzrůstající hmotností vkládaného závaţí. Z toho lze usuzovat, ţe deformace 

tlakem je v případě lidských kostí zanedbatelná. Také rozměry měřených vzorků byly 
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v porovnání s baţantími kostmi větší, coţ také mohlo ovlivnit přítomnost tlakové sloţky při 

ohybu kostí.  

Z impulsních měření byl počítán modul ve smyku a viskózní člen. Modul ve smyku je konstanta 

určená vlastnostmi materiálu, která popisuje tvarovou deformaci. Jeho hodnoty se pohybovaly 

mezi 52,7 a 161,1 MPa. Viskózní člen, který představuje odpor materiálu vůči deformaci, měl 

hodnoty 27,3 aţ 98,9 kPa.s. Rozptyl v hodnotách těchto charakteristik si lze vysvětlit nestejnou 

kvalitou měřených kostí. Vzhledem k nízkým hladinám a rozptylům v hodnotách vitamínu D a 

BMD, lze předpokládat, ţe ani kvalita měřených vzorků nebude stejná. Při vynesení závislosti 

hodnot BMD na velikosti Youngova modulu (viz graf č. 8) nám vyšla stoupající tendence, 

přestoţe se jedná vzhledem k malému počtu vzorků pouze o ukázku moţného trendu, bez 

statistické významnosti. Toto pozorování je v souladu s výsledky Curreyho, který zjistil, ţe 

modul elasticity rychle stoupá se zvyšujícím se minerálním obsahem, coţ je pro sloţitý materiál, 

kterým kost je, netypické. Currey předpokládá, ţe je to způsobeno splynutím konců krystalů 

apatitu, čímţ se matrix kosti stane nasycenou minerály a kompaktní
101

. Co se týče závislosti 

Youngova modulu na věku (viz graf č. 9), tam se oproti očekávání neprojevila statisticky 

významná klesající tendence. Zřejmě je to způsobeno malým počtem vzorků a také malým 

věkovým rozptylem a vysokým věkem dárců kloubů. Stejná situace nastala také v případě 

věkové závislosti modulu ve smyku (viz graf č. 6). Pokud jde o závislost viskózního členu na 

věku (viz graf č. 7), tendence byla stoupající, ovšem také bez statistické významnosti. Také byla 

vynesena věková závislost hodnot BMD (viz graf č. 5). Zde vyšla podle očekávání tendence 

klesající bez statistické významnosti, jako v ostatních případech. Poslední sledovanou závislostí 

byla závislost BMD na hladině vitamínu D dárců kostí (viz graf č. 4). V tomto případě hodnota 

BMD stoupala se stoupajícím mnoţstvím vitamínu D v krvi. Poissonovo číslo, které udává 

poměr mezi příčným zkrácením a podélným prodlouţením vzorku čtvercového průřezu při 

deformaci, nabývalo hodnot 0,40 aţ 0,48. 

Z výše popsaných výsledků vyplývá, ţe pokus s lidskými kostmi byl pouze prvním z řady 

měření, která budou následovat v rámci rozsáhlejší studie. Byla otestována metodika měření, 

která se zdá být vhodná pro měření vzorků lidských kostí. Nedostatkem byl malý počet 

testovaných vzorků a také nedostatečný věkový rozptyl dárců hlavic kyčelních kloubů. 
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Rozsáhlejší měření zaměřená na věkové tendence viskoelastických parametrů kostí na našem 

pracovišti jiţ probíhají. Tato měření navazují na výsledky a zkušenosti získané z této práce. 
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7. SHRNUTÍ 

V rámci disertační práce byla vyvinuta a otestována metodika pro měření mechanických 

vlastností viskolelastických materiálů. Práce se zabývá měřením impulsních a přechodových 

charakteristik vzorků baţantích lopatek a lidských hlavic kyčelních kloubů (caput femoris). 

Pokud materiály ve svém mechanickém chování obsahují prvky pevných pruţných těles i prvky 

viskózní, jsou obvykle označovány jako viskoelastická tělesa. Do této kategorie patří většina 

biologických materiálů, mnohé syntetické hmoty, organické materiály atd. Velká většina 

biologických materiálů patří mezi viskoelastická tělesa, jejichţ dynamika deformační odezvy 

závisí více či méně výrazným způsobem na vlivu viskózní sloţky. V tomto ohledu je důleţité, 

ţe biologické materiály jako např. stěny cév, kosti, šlachy, pojivové tkáně atd. jsou v reálných 

podmínkách zatěţovány dynamicky. 

Měření dynamických charakteristik (např. frekvenční, impulsní nebo přechodové) jsou 

v odborné literatuře zmiňována pouze okrajově a prakticky neexistuje ucelená teorie 

kvantitativního popisu deformační dynamiky, přestoţe zatěţování probíhá v mnoha 

pravidelných či nepravidelných cyklech. Znalost dynamiky je tedy v mnoha ohledech velmi 

zásadní. Je důleţitá např. pro posouzení zdravotního stavu, průběhu hojení a regenerace, 

kompatibility tkání a náhradních materiálů jako např. cév a cévních náhrad, kostí a implantátů.  

Dílčí řešení pro lineární dynamické mechanické systémy spočívá v určování dynamické tuhosti 

či komplexní mechanické impedance a také ve vytváření reologických modelů viskoelastických 

těles. Pro širší aplikaci však chybí dostupné přístrojové vybavení. Dostupná a spolehlivá 

metodika pro měření a hodnocení mechanických vlastností biologických materiálů by poskytla 

prostředek, který by měl uplatnění v řadě klinických a diagnostických oborů. 

Proto bylo cílem této práce vyvinout a otestovat vhodnou metodiku pro měření mechanických 

vlastností biologických materiálů, zvláště pak kostí. Jako testovací materiál byly, kvůli relativní 

dostupnosti, zvoleny lopatky baţanta obecného (Phasianus colchicus), přestoţe ptačí kosti jsou 

z mechanického hlediska nehomogenním materiálem. Vyvinutá metodika pro měření 

přechodových a impulsních charakteristik, kterými jsou Youngův modul pruţnosti, modul ve 

smyku a viskózní člen, byla poté pouţita na proměření lidských hlavic kostí stehenních (caput 
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femoris). U těchto vzorků byly zjišťovány ještě další parametry, kterými jsou hodnota BMD a 

hladina vitamínu D v séru dárců hlavic, protoţe tyto parametry se povaţují za důleţité pro 

odhad rizika vzniku zlomenin. Dalším úkolem práce bylo také sledovat věkové závislosti 

měřených mechanických charakteristik. Problémem této části práce byl malý počet hlavic 

kloubů a také malé věkové rozpětí dárců. Zřejmě z toho důvodu byly získané věkové i vzájemné 

závislosti mechanických vlastností statisticky nevýznamné. Hlavním úkolem této disertační 

práce bylo vyvinout vhodnou a reprodukovatelnou metodiku pro měření mechanických 

vlastností biologických materiálů a definitivní výsledky nebyly od této práce očekávány. 

Jednalo se o tedy o první pokus v rámci rozsáhlejší studie a další pokusy zaměřené na věkové 

tendence mechanických vlastností viskoelastických vlastností na našem pracovišti jiţ probíhají. 

Vzhledem k tomu, ţe mechanické vlastnosti kostí jsou závislé na zdravotním stavu organismu a 

na jeho stáří, metodika můţe přispět k pokroku ve výzkumu chorob pohybového systému a 

v gerontologii. 
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8. SUMMARY 

As a part of this dissertation thesis a methodology of measurement of mechanical properties of 

viscoelastic materials was developed. The methodology was then verified and applied in 

measurement of shoulder-blades of pheasants and in measurement of the trabecular section of 

human caput femoris in bending and twisting stress, viscoelastic parameters of these materials 

were also calculated. Results, in the case of human bones, were compared with measurement of 

body mass density and content of vitamin D. 

Mechanical behaviour of many biological materials corresponds to the behaviour of so-called 

viscoelastic body. These materials cannot be categorized simply as solids or liquids. The 

mechanical behaviour of this type of materials has partially elastic and partially viscose 

character. Skin, cell walls, bones, numerous structures of internal organs and many other 

materials belong to this category.  

In spite of the fact that in physiological conditions biological materials are loaded dynamically, 

in specialized literature references to measurement of dynamic characteristics (e.g. frequency, 

impulse or transient) are rare and only marginal. The same holds for apparatuses for dynamic 

measurements of biological materials. From a theoretical point of view, integrated theory of 

quantitative description of dynamics of deformation in biological systems virtually does not 

exist. However detail knowledge of mechanical behaviour of biological materials is often crucial 

in medical and biological research. Similarly, the study of mechanical properties of materials, 

applied in pharmaceutical technology, is of paramount importance for pharmacy. 

Progress in this field depends on availability of apparatuses for measurement of dynamic 

characteristics of biological material and on methodology of rheological models identification 

and their parameter estimation. Optimally, analysis should result in solution of so called 

“inverse problem”. Applicable methodology of measurement and data processing should 

provide information on dynamic stiffness or complex mechanical impedance, optimally also on 

complex modulus of elasticity. Convenient apparatuses are not available for wider use in 

biological laboratories, nevertheless, there is a great potential for application of such apparatuses 

in many clinical and diagnostic branches.  

Therefore, the aim of this dissertation thesis was to developed and tests the methodology of 

measurement, and to describe how the dynamics of deformation responses depends on the 

dynamics of loading of bone samples. Based on this experiment, we wanted to derive 

differential equations describing this relationship, models and adequate parameters. As test 
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material, the shoulder-blades of pheasants and the trabecular section of human caput femoris has 

been chosen. The behaviour of samples of bones corresponds to Voigt‟s model. The shoulder-

blades of birds served as trial material, in spite of the fact that bones of birds are, in light of 

mechanics, inhomogeneous material. The following characteristics of bones of birds were 

measured: Young‟s modulus in bending stress, shear stress modulus, viscouse coefficient in 

twisting stress. Within the frame of the thesis shear stress modulus and viscous coefficient were 

measured in our laboratories. This material was used to verify reproducibility and sensitivity of 

our methodology. The samples of the shoulder-blades of pheasants showed that the 

methodology is functional. It was consequently applied for the measurement of human bones. 

Young‟s modulus in bending stress was measured in the trabecular section of human caput 

femoris. In twisting stress shear stress modulus and viscous coefficients were determined. 

Furthermore, content of vitamin D in blood of heads of femur givers was determined  and the 

body mass density (BMD) was measured  using dual x-ray denzitometer „Osteoplan+pDXA“.  

We calculated Young‟s modulus and shear stress modulus and Poisson‟s numbers for human 

materials. 

Age-dependent changes of mechanical characteristics of human bones were analyzed. We did 

not find statistically significant differences, probably due to the limited number of human 

samples. Another limiting factor was the narrow age range of the donors of these samples.  

This dissertation was part of a wider research programme, which focused on determining 

biomechanical properties of biological materials. A methodology for measurement of 

mechanical properties of bones was developed and tested within the frame of this work.  

Measurement and quantification of mechanical properties of trabecular bone is of importance in 

many fields of medicine and gerontology. The main limitation of this work is the scarcity of 

samples and narrow age range of donors. Further research will therefore focus on measuring 

mechanical properties of bones from younger and healthy donors and on evaluating how age 

alters the biomechanical properties of bones. 

 

 

 



120 

 

9. SEZNAM LITERATURY 

                                                 

1
 Ďoubal S., Horáčková I.: Biofyzika pro studenty farmacie, Karolinum, Praha, 2000, s. 20 – 29. 

2
 http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=632 [cit. 2009-04-26] 

3
 Horák Z., Krupka F., Šindelář V.: Technická fyzika, SNTL, Praha, 1961.  

4
 Ďoubal S., Kučová D.: Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky, Karolinum, Praha, 1997, s. 95–

120. 

5
 Hajko V., Daniel – Szábo J.: Základy fyziky, Veda, SAV, Bratislava, 1983, s. 376–391. 

6
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Modul_pru%C5%BEnosti_ve_smyku [cit. 2009-02-15] 

7
 Broţ a kol.: Základy fyzikálních měření (I), Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1967.  

8
 Lázníčková A., Ďoubal S., Gasparič J., Ditrich M.: Fyzikální chemie pro posluchače farmacie 

II. díl, Karolinum, Praha, 2000, s. 29–41. 

9
 Michalec J.: Pruţnost a pevnost 1, vydavatelství ČVUT, Praha, 1988, s. 15–32. 

10
 Hrazdira I., Mornstein V.: Úvod do obecné a lékařské biofyziky, Masarykova univerzita Brno, 

1999, s. 157–159. 

11
 Ďoubal S.:Reologické modely biologických materiálů – identifikace a výpočet parametrů, 

Lékař a technika, 31, 2000, s. 50–54. 

12
 Ďoubal S., Klemera P.: Aparatura pro měření křivek toku viskoelastických materiálů, Lékař a 

technika, 32, 2001, s. 95–99. 

13
 Ďoubal S., Klemera P.: Aparatura pro měření mechanických parametrů viskoelastických těles, 

Plzeň. Lék. sborn. 67, 2001, s. 41–47. 

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=632
http://cs.wikipedia.org/wiki/Modul_pru%C5%BEnosti_ve_smyku


121 

 

                                                                                                                                                              

14
 Brousil J., Dienstbier Z. a spol.: Lékařská biofyzika, Avicenum, Zdravotnické nakladatelství, 

1982, s. 85–90. 

15
 Kubík S., a spol.: Teorie regulace I – lineární systémy, SNTL, Praha, 1968, s. 22–86. 

16
 Technický naučný slovník, Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1981.  

17
http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/index.php [cit. 2009-06-07]. 

18
 Zrzavý J.: Anatomie pro stomatology, Avicenum Praha, 1978, s. 39-44. 

19
 http://www.bezeckaskola.cz/files/580-Vb8-stavba-kosti.jpg [cit. 2009-10-27]. 

20
 www.giobio.ic.cz/obrazky/clovek/clovek.html [cit. 2010-03-16]. 

21 http://www.childrenscentralcal.org/HealthE/PublishingImages/em_0244.gif [cit. 2010-03-16]. 

22
 Partfitt A. M.: Osteonal and hemi-osteonal remodeling. The spatial and tempoval framework 

for signal traffic an adult human bone. J. Cell. Biochem. 55, 1994, s. 273–286. 

23
 Grynpas M.: Age and disease- related changes in the mineral of bone. Calcif. Tissue Int. 53 

(1), 1993, s. 57–64. 

24
 http://nova.medicina.cz [cit. 2008-10-03] 

25
 http://www.zdrava-rodina.cz/med/med699/m699_26.html [cit. 2009-04-19]. 

26
 http://www.primar.sk/Page.aspx?ID=156 [cit. 2008-10-03]. 

27
 Zhu K., Devine A., Dick M. I., Wilson S. G., Prince R. L.: Effect of calcium and vitamin D 

supplementation on hip bone mineral density and calcium-related analytes in elderly ambulatory 

australian women: a five-year randomized controlled trial. J.Clin. Endocrinol. Metab.93, 2008, 

s. 743-749. 

28
 Follet H., Boivin G., Rumelhart C., Meunier P. J.: The degree of mineralization is a 

determinant of bone strength: a study on human calcanei. Bone 34, 2004, s. 783–789. 

http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/index.php
http://www.bezeckaskola.cz/files/580-Vb8-stavba-kosti.jpg
http://www.giobio.ic.cz/obrazky/clovek/clovek.html
http://www.childrenscentralcal.org/HealthE/PublishingImages/em_0244.gif
http://nova.medicina.cz/
http://www.zdrava-rodina.cz/med/med699/m699_26.html
http://www.primar.sk/Page.aspx?ID=156


122 

 

                                                                                                                                                              

29
 Homminga J., Mccreadie B. R., Weinans H., Huiskes R.: The dependence of the elastic 

properties  of osteoporotic cancellous bone on volume fraction and fabric. J.Biomechanics 36 

(10), 2003, s. 1461–1467. 

30
 Krabeny T. M., Wachtel E. F., Ford C. M., Gates W. C.: Differences between the tensile and 

compressive strengths of bovine tibial trabecular bone depend on modulus. J. Biomechanics 27 

(9), 1994, s. 1137–1146. 

31
 Goulet R. W., Goldstein S. A., Ciarelli M. J., Kun J. L., Brown M. B., Feldkamp L. A.: The 

relation between the structural and orthogonal compressive properties of trabecular bone. J. 

Biomechanics, 27 (4), 1994, s. 375–389. 

32
 Hou F. J., Lang S. M., Hoshaw S. J., Reimann D. A., Fyhrie D. P.: Human vertebral body 

apparent and hard tissue stiffness. J. Biomechanics, 31 (11), 1998, s. 1009–1015. 

33
 Genant H. K., Njeh Ch. F., Bone mass measurement. In: Disorders of bone and mineral 

metabolism, editors Coe F. L., Favus M.J., Lippincott, Williams and Wilkis, 2002, s. 406-427. 

34
 Marshall D., Johnell O., Wedel H.: Meta-analysis of how well measures of bone mineral 

density predict occurrence of osteoporotic fractures. BMJ 312, 1996, s. 1254–1259. 

35
 Kelly T. L., Crane G., Baran D. T.: Single x-ray absorptiometry of the forearm: precision, 

correlation, and reference data. Calcif Tissue Int 54(3), 1994, s. 212–218. 

36
 Adams J. E.: Single and dual energy x-ray absortiometry. Eur Radiol 7 (2), 1997, s. 20–31. 

37
 Suominen H., Heikkinen E., Vainio P. at al.: Mineral density of calcaneus an men at different 

agens: a population study with special reference to life-style factors. Age Ageing 13 (5), 1984, s. 

273–281. 

38
 Wagner H. W., Dunn W. L., Mazess R. B. et al.: Dual-photon Gd-153 absorptiometryof bone. 

Radiology 153 (1), 1985, s. 203–206. 



123 

 

                                                                                                                                                              

39
 Carter D. R., Bouxsein M. L., MarcusR.: New approaches for interpreting projected bone 

densitometry data. J. Bone Miner Res. 7 (2), 1992, s. 137–145. 

40
 Blake G. M., Parker J. C., Buton F.M. at al.: Dual x-ray absorptiometry: a comparison 

between fan beam and pencil beam scans. Br. J. Radiol. 66 (790), 1995, s. 902–906. 

41
 Eiken P., Kolthoff N., Barenholdt O. et al.: Switching from DXA penci-beam to fan-beam II. 

Studies in vivo. Bone 15 (6), 1994, s. 671–676. 

42
 Genant H. K., Engelke K., Fuerst T., et al.: Noninvasive assessment of bone mineral and 

structure: state of the art. J. Bone Miner. Res. 11 (6), 1996, s. 707–730. 

43
 Guglielmi G., Grimston S. K., Fischer K. C.: Osteoporosis: diagnosis with lateral and 

posteroanterior dual x-ray absortiometry compared with quantitative CT. Radiology 192, 1994, 

s. 845–850.  

44
 Grampp S., Lang P., Jergas M.: Assessment of the skeletal status by peripheral quantitative 

computed tomography of the forearm: short-term precision in vivo and comparison to dual x-ray 

asbsortiometry. J. Bone Miner. Res. 10 (10), 1995, s. 1566–1576.  

45
 Takada M., Engelke K., Hagiwara S. et al.: Accuracy and precision study in vitro for 

peripheral quantitative computed tomography. Osteoporos. Int. 6 (3), 1996, s. 207–212. 

46
 Njeh C. F., Boivin C. M., Langton C. M. The role of ultrasound in the assessment of 

osteoporosis: a review. Osteoporos Int. 7(1), 1997, s. 7–22. 

47
 Gregg E. W., Kriska A. M., Salomone L. M. The epidemiology of quantitative ultrasound: a 

review of the relationships with bone mass, osteoporosis and fracture risk. Osteoporos Int. 7 (2), 

1997, s. 89–99. 

48
 Hans D., Srivastav S. K., Singal C. et al.: Does combining the results from multiple bone sites 

measured by a new quantitative ultrasound device improve discrimination of hip fracture? J. 

Bone Miner. Res. 14 (4), 1999, s. 644–651. 



124 

 

                                                                                                                                                              

49
 Hans D., Dargent-Molina P., Schott A.M.: Ultrasonographic heel measurements to predict hip 

fracture in elderly women: the EPIDOS prospective study. Lancet 348 (9026), 1996. s. 511–514. 

50
 Slemenda C., Hui S. L., Longcope C., Johnston C. C.: Sex steroids and bone mass: a study of 

changes about the time of the menopause. J. Clin. Invest. 80, 1987, s. 1261–1269. 

51
 Eriksen E. F., Colvard D. S., Berg N. J., et al.: Evidence of estrogen receptors in normal 

human osteoblast-like cells.. Science 241, 1988, s. 84–86. 

52
Raisz L. G.: Local and systemic factors in the pathogenesis of osteoporosis. N Engl J Med 

318., 1988, s. 818–828. 

53
 Canalis E., Mc Carthry T. L., Centerella M.: Growth factors and cytokines in bone cell 

metabolism. Annu. Rev. Med. 42, 1991, s. 17–24. 

54
 Valenta J. a kol.:Biomechanika, Academia Praha, 1985, s. 35–269. 

55
 Nyman J. S., Roy A., Shen X., Acuna R. L., Tyler J. H., Wang X.: The influence of water 

removal on the strength and toughness of cortical bone., J. Biomechanics, 39 (5), 2006, s 931-

938. 

56
 Evans F. G.: Mechanical properties of bone, C. C. Thomas publisher, Springfield, 1973,  

57
 Nomáda S., Hiltner A., Lando J. B., Baer E.: Interaction of water with native collagen, 

Biopolymers 16, 1977, s. 231–246. 

58
 Sasaki N., Enyo A.: Viscoelastic properties of bone as a  function of water content. J. 

Biomechanics 28 (7), 1995, s. 809–815. 

59
 Currey J. D.: The effect of dryig  and re-wettinng on some mechanical properties of cortical 

bone. J. Biomechanics 21, 1988, s. 439–441. 

60
 Linden J. C., Day J. S., Verhaar, Weinans H.: Altered tissue properties induce changes in 

cancellous bone architecture in aging and diseases. J. Biomechanics 37 (3), 2004, s. 367–374. 



125 

 

                                                                                                                                                              

61
 Cowin S. C., Hegedus D. H.: Bone remodeling I: A Theory of adaptive elasticity. J. Elasticity 

6 (3), 1976, s. 313–325. 

62
 Evans F. G.: Significant differences in the tensile strength of adult human compact bone. In: 

Proceedings of the first european bone and tooth symposium, pergamon Press, Oxford 1964. 

63
 Meyrueis P., Cazenave A., Zimmermann R.: Biomechanics of bones and treatment of 

fractures. Coll. Antropol. 27 (2), 2003, s. 9-15. 

64
 Vose G. P., Kubala A. L.: Bone strength –its relationship to X-ray- determined ash content. 

Human Biol. 31, 1959, s. 261–270. 

65
 Rasmusen P.: The action of vitamin D on the degree of mineralization of bone tissue in rats 

given adequate amounts of calcium and phosphorus in the diet. Br.J.Nutr. 24, 1970, s. 29–38. 

66
 Milčić D. et.al.: Bone tissue mechanical properties. Coll. Antropol. 27 (2), 2003, s. 9-15. 

67
 http://www.vupp.cz/czvupp/aktualit/foodtoday/ftoday48.htm [2009-09-21]. 

68
 Currey J.D.: Stain rate and mineral content in fracture models of bone. J. Orthop. Res. 6 (1), 

1988, s. 32–38. 

69
 Currey J. D.: The effect of porosity and mineral content on the Young‟s modulus of elasticity 

of compact bone. J. Biomechanics 21 (2), 1988, s. 131–139. 

70
 Boivin G., Meunier P. J.: The degree of mineralization of bone tissue measured by 

computerized quantitative contact microradiography. Calcif Tissue Int. 70 (6), 2002, s. 503–511. 

71
http://www.elettra.trieste.it/science/highlights/2000-2001/elettra_highlights_2000-2001-

pg016.pdf [cit. 2009-09-20].  

72
 Meunier P. J.,Boivin G.: Bone mineral density reflects bone mass but also the degree of 

mineralization of bone: therapeutic implications. Bone 21 (5), 1997, s. 373–377. 

73
 Sedlin E. D.: A rheology model for cortical bone. Acta Orthopaed Scand. 83, 1965, se 77.  

http://www.vupp.cz/czvupp/aktualit/foodtoday/ftoday48.htm
http://www.elettra.trieste.it/science/highlights/2000-2001/elettra_highlights_2000-2001-pg016.pdf
http://www.elettra.trieste.it/science/highlights/2000-2001/elettra_highlights_2000-2001-pg016.pdf


126 

 

                                                                                                                                                              

74
 Sonstegerd D. A., Matthews L. S.: Mechanical property dependence on storage technique and 

locale of knee joint trabecular bone. Trans. orthop. Res. Soc. 2, 1977, s. 283. 

75
 Pelker R. R., Friedlaender G. E., Markham T. C., Panjabi M. M., Moen C. J.: Effects of 

freezing and freeze-drying on the biomechanical properties of rat bone. J.orthop.Res. 1, 1984, s. 

405–411. 

76
 Panjabi M. M., Krag M., SummersD., Videman T.: Biomechanical time-tolerance of fresh 

cadaveric human spine specimen. J.orthop.Res. 3, 1985, s. 292–300. 

77
 Linde F., Sørensen H.Ch.F.: The effect of different storage methods on the mechanical 

properties of trabecular bone. J. Biomechanics 26 (10), 1993, s. 1249–1252. 

78
 Carter D. R., Hayes W. C.: The compressive behavior of bone as a two-phase porous 

structure. J. Bone Jt Surg. 59, 1977, s. 954–962.  

79
 Carter D. R., Schwab G. H., Spengler D.M.: Tensile fracture of cancellous bone. Acta Orthop. 

Scand. 51, 1980, s. 733–741.  

80
 Townsend P. R., Rose R. M., Radin E. L.: Buckling studies of single human trabeculae. J. 

Biomechanics 8, 1975, s. 199–201. 

81
 Ko R.: The tension test upon the compact substance of the long bones of human extremities. J. 

Kyoto. Pref. Med. Univ. 53, 1953, s. 503.  

82
 Lanyon L., Skerry T.: Postmenopausal osteoporosis as a failure of bone„s adaptation of 

functional loading: a hypothesis. J. Bone Miner.Res. 16 (11), 2001, s. 1937–1947. 

83
 Birkenhager-Frenkel D. H., Nigg A. L., Hens C. J., Birkenhager J. C.: Changes of interstitial 

bone thickness with age in men and women. Bone 27 (5), 2000, s. 211–216. 

84
 Power J., Loveridge N., Rushton N., Parker M., Reeve J.: Osteocyte density in aging subjects 

is enhanced in bone adjacent to remodeling Haversian systems. Bone 30 (6), 2002, s. 859–865.  



127 

 

                                                                                                                                                              

85
 Phelps J. B., Hubbart G. B., Wang X., Agrawal  C. M.: Microstructural heterogenity and the 

fracture toughness of bone. J.Biomed. Mater. Res. 51 (4), 2000, s. 503–512. 

86
 Boyde A., Elliott J. C., Jones S. J.: Stereology and histogram analysis of backscattered 

electron images: age changes in bone. Bone 14 (3). 1993, s. 205–210.  

87
 Currey J. D.: Changes in the impact energy absorption of bone with age. J. Biomechanics 12 

(6), 1979, s. 459–469.  

88
 Reid S. A., Boyde A.: Changes in the moineral density distribution in human bone with 

age:image analysis using backscattered electrons in the sem. J. Bone Miner. Res. 2(1), 1987, s. 

13–22.  

89
 Van der Linden J. C., Day J. S., Verhaar J. A. N., Weinans H.: Altered tissue properties 

induce changes in cancellous bone architecture in aging and diseases. J. Biomechanics 37, 2004, 

s. 367–374.  

90
 Raven, F.H.: Automatic control engineering. McGraw-Hill, Inc., New York, 1995, s. 25-29. 

91
 Eykhoff P.: System identification parameter and state estimation. John Willey and Sons, New  

York, 1974, s. 242–254. 

92
 Cihlář Z.: Viskoelastické vlastnosti biologických materiálů. Diplomová práce, Univerzita 

Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006.  

93
 Broţ J. a kol.: Základy fyzikálních měření, Část B, SPN, Praha, 1974. 

94
 Ďoubal S., Klemera P., Semecký V., Lamka J., Kuchařová M.:Non-linear mechanical 

behavior of visco-elastic biological structures – measurements and models. Acta medica 47 (2), 

2004, s. 297–300. 

95
 Doubal S., Klemera P., Kucharova M., Semecky V.: Dynamics of mechanical bahavior of 

bones – measurements, models and consequences. Bratisl Lek Listy 107 (4), 2006, s. 144. 



128 

 

                                                                                                                                                              

96
 Ďoubal S., Klemera P., Lamka J., Semecký V., Kuchařová M.: Dynamika deformační reakce 

cévních stěn na mechanické zatíţení – metodika měření in vitro, lineární a nelineární modely. 

Lékař a technika 35, 2004, s. 135–141. 

97
 Hrůšová E.: Materiály kostních náhrad. Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009.  

98
 Linde F., Hvid I., Madsen F.: The effect of specimen geometry on the mechanical behaviour 

of trabecular bone specimens. J. Biomechanics 25 (4), 1992, s. 359–368.  

99
 Consensus development konference: diagnosis, prophylaxis, and treatment of osteoporosis. 

Am J Med 94, 1993, s. 646–650. 

100
 http://www.21.stoleti.cz [cit. 2009-11-15]. 

101
 Currey J. D.: The relatioship between the stiffness and the mineral content of bone. J. 

Biomechanics 2 (4), 1969, s. 477–480.  

http://www.21.stoleti.cz/

