
 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra biofyziky a fyzikální chemie 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚŘENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ BIOLOGICKÝCH 

MATERIÁLŮ IN-VIVO 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. 

 

 

Hradec Králové 2012      Viola Čermáková



2 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Děkuji Mgr. Monice Kuchařové, Ph.D. za připomínky, asistenci, ochotu, čas a 

trpělivost při vedení mé diplomové práce. Dále také děkuji dobrovolníkům, kteří se 

účastnili mého měření.  

  



3 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

 

„Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem. Veškerá literatura 

a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité 

literatury a v práci řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného 

titulu.“ 

 

 



4 

 

ABSTRAKT 

Měření mechanických vlastností mnoha biologických materiálů in vivo probíhá 

na základě předpokladu, že je lze považovat za viskoelastická tělesa. To znamená, že 

jejich mechanické chování při dynamickém namáhání odpovídá částečně viskóznímu a 

částečně elastickému charakteru. K viskoelastickým biologickým materiálům patří např. 

kůže, stěny cév, kosti, šlachy atd.  

 Mechanické vlastnosti biologických materiálů závisí na struktuře materiálu od 

molekulární až do makroskopické úrovně. Závisí také na věku a zdravotním stavu 

organismu. Potenciálně by se tak při získání standardních hodnot vybraných 

mechanických parametrů, dali tyto standardy využít jako markery biologického věku 

organismu, ke studiu vlivu vnějších faktorů (kosmetika, UV záření) na změnu vlastností 

biologických materiálů a také z hlediska kompatibility s umělými materiály.   

 Pro pochopení dějů probíhajících v kůži, která byla vybrána jako biologický 

materiál k měření mechanických vlastností v této práci, je potřeba znát její anatomické a 

fyziologické vlastnosti včetně biochemických dějů probíhajících při syntéze hlavních 

stavebních složek kůže. 

Stárnutí kůže je komplexní biologický jev skládající se ze dvou hlavních částí 

 tzv. vnitřního stárnutí, které je geneticky dané, a vnějšího stárnutí, které je 

způsobováno vlivy prostředí především UV zářením. Vnitřní stárnutí zahrnuje buněčné 

stárnutí, pozměnění biosyntetické aktivity buněk až buněčnou  smrt. Vnější stárnutí se 

týká poškozování kůže UV zářením, které vede k chronickým změnám struktury 

nazývané photoageing.  

Metodiku k měření a popisu mechanických vlastností biologických materiálů 

nám poskytují reologické charakteristiky - křivky toku a reologické modely. Měřící 

aparatura byla sestavena na katedře Biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty 

Univerzity Karlovy.  

Následující práce popisuje základní anatomické, fyziologické a biochemické 

vlastnosti kůže, dále se zabývá molekulárními mechanismy odpovědnými za stárnutí 

kůže. Shrnuje metodiku, kterou lze měřit viskoelastické vlastnosti kůže. Výsledky 

potvrdily předchozí výzkumy. Hookeův koeficient vypovídající o tuhosti materiálu jako 

celku vzrůstá s věkem, hodnoty Newtonova koeficientu charakterizujícího viskozitu 

kůže se projevily jako nezávislé na věku.  
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ABSTRACT 

Measurement of mechanical properties of many biological materials in vivo is 

based on the assumption that they can be considered as a visco-elastic body. This means 

that their mechanical properties under dynamic loading response partly to viscous and 

partly to elastic character. The visco-elastic biological materials include skin, blood 

walls, vessels, bones, tendons etc.  

 Mechanical properties of biological materials depend on the structure of the 

material from the molecular to the macroscopic level. They also depend on age and 

health status of the organism. Obtaining of the standard values of mechanical 

parameters would be potentially useful as an indicators of functional age of organism 

also to study the influence of external factors (cosmetics, UV radiation) to changing the 

properties of biological materials and as well in terms of compatibility with artificial 

materials.  

 To understand the ongoing processes in the skin, which was chosen as a 

biological material for measurement of mechanical properties in this thesis, the 

anatomical and physiological characteristic, including biochemical processes taking 

place in the synthesis of the main building components of the skin are needed to know.  

 Aging of the skin is a complex biological phenomen consisting of two main 

parts of the so-called intrinsic aging which is genetically determinated, and extrinsic 

aging, which is mainly caused by environmental effects of UV radiation. Intrinsic 

cellular aging includes cellular senescence, altered biosynthetic activity of cells and cell 

death. Extrinsic aging concerns damaging UV radiation, which leads to chronicle 

changes in the skin structure known as photoageing.  

 Methodology of measuring and describing of the mechanical properties of 

biological materials provide us rheological characteristics – creep curves and 

rheological models. Measuring appliance was created by Department of Biophysics and 

Physical Chemistry, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University in 

Prague.  

 The following thesis describes the basic anatomical, physiological and 

biochemical properties of the skin, discusses molecular mechanisms responsible for skin 

aging. It is summarizing the methodology, that can be used for measuring visco-elastic 

properties of the skin. Results have confirmed previous research. Hooke‘s coefficient 

describes the stiffness of the material and it increases with age, the values of Newton’s 

coefficient characterize the viscosity of the skin that is not age-related.  
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1 Úvod 

 

Na katedře Biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty UK probíhá 

dlouhodobý výzkum v oblasti měření mechanických parametrů biologických materiálů. 

Na katedře byla sestavena aparatura – dynamický viskoelastometr, kterým lze tyto 

parametry měřit in vivo i in vitro. Jeho konstrukce je neustále zdokonalována.  

 Mechanické vlastnosti biologických materiálů odpovídají za správnou funkci 

organismu. Závisejí ale také na mnoha vlivech vnitřního i vnějšího prostředí a na 

stárnutí organismu. Nalezení vhodné metodiky k měření vybraných vlastností – 

biomarkerů stárnutí by mohlo poskytnout vodítko k určování tzv. biologického věku. 

Biologický věk na rozdíl od chronologického věku lépe vystihuje individuální rozdíly 

ve stárnutí jedince.  

 Fenoménem stárnutí se zabývají odborníci napříč různými obory. Snaží se 

odhalit příčiny, důsledky a mechanismy, kterými lze stárnutí zpomalit, zvrátit, případně 

zastavit. Je zde snaha oddělit změny v organismech, které probíhají vlivem samotného 

stárnutí a změny, které jsou způsobeny vnějšími podmínkami nebo nemocemi 

organismu.  

 Znalost mechanických vlastností biologických materiálů je dále využitelná při 

hodnocení kompatibility s umělými materiály, v diagnostice, biomechanice a 

gerontologii.  

 Mechanickými vlastnostmi biologických látek se zabývá obor nazvaný 

biomechanika. Jedná se o transdisciplinární obor uplatňující poznatky z fyziologie, 

anatomie, matematiky, fyziky, technických i společenských oborů a jejich aplikace do 

praxe.  

 Z biologických materiálů je pozornost soustředěna především na mechanické 

parametry kostí, kloubů, cév, chlopní atd. Následující práce se zabývá problematikou 

stárnutí a s tím souvisejícími změnami mechanických vlastností kůže. Rozebírá 

fyziologický stav kůže na anatomické a biochemické úrovni, funkce kůže, podstatu 

stárnutí na molekulární úrovni, vliv UV záření a nemocí a nakonec také reologické 

vlastnosti kůže. 
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2 Zadání práce 

Cílem této práce je další otestování metodiky k měření mechanických vlastností 

lidské kůže in vivo na dynamickém viskoelastometru sestaveném na katedře. Dále je 

cílem měření mechanických parametrů kůže jako je Hookeův a Newtonův koeficient a 

potvrdit vzhledem k předcházejícím experimentům jejich závislost či nezávislost na 

rostoucím věku.  
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3 Teoretická část 

 

3.1 Anatomie kůže 

Kůže se skládá ze dvou hlavních vrstev: 

 epidermis – pokožka 

 dermis – škára 

3.1.1 Epidermis 

Epidermis je povrchová část kůže tvořená vícevrstevným dlaždicovým epitelem. 

Jednotlivé vrstvy jsou (směrem k povrchu): 

1. Stratum germinativum je zárodečná vrstva, jejíž buňky se mitoticky dělí a 

směrem k povrchu se diferencují. Skládá se z dvou dalších vrstev: 

a. Stratum basale – vrstva buněk nacházející se přímo na bazální 

membráně, kde dochází ke vzniku nových buněk [1]. Nacházejí se zde 

tedy kmenové buňky schopné dělení po celý život. Jedna z buněk se 

opakovaně dělí mitózou, druhá si ponechává vlastnosti kmenové buňky. 

[2] 

b. Stratum spinosum – 2-5 vrstev buněk navazující na stratum basale, 

směrem k povrchu jsou buňky stále více ploché. Mezibuněčné prostory 

jsou vyplněny hmotou s obsahem proteoglykanů, které jsou důležité 

z hlediska definice vlastností a funkce kůže.  

2. Stratum granulosum je tvořena 1-3 vrstvami buněk, buňky vytváří prekurzor 

keratinu keratohyalin.  

3. Stratum lucidum obsahuje již bezjaderné buňky a také další z prekurzorů 

keratinu eleidin, je nápadnější na místech s tlustší kůží (chodidlo).  

4. Stratum corneum tvoří zcela zrohovatělé odumřelé bezjaderné buňky – 

keratinocyty v 15-25 vrstvách (někdy až 100 vrstev). Vrstva nejvíce na povrchu 

postupně odpadává. Specifickým produktem keratinocytů je protein keratin, 

intercelulární prostory jsou vyplněny tmelovou substancí, která spojuje celou 

vrstvu do jednoho útvaru. Tato tmelová substance vzniká z mezibuněčné hmoty 
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s obsahem proteoglykanů vyskytující se již ve výše zmíněné stratum spinosum 

po vstupu lipidů produkovaných Odlandovými tělísky [1].  

 

Kromě keratinocytů najdeme v epidermis také melanocyty. Melanocyty mají svá 

těla uložena na bazální membráně pravidelně v rozích šestiúhelníku a vysílají 

dendritické výběžky až do stratum spinosum. Nejvíce jich najdeme na částech těla 

vystavovaných světlu. Původně jsou melanocyty světlé, jejich barevný produkt melanin 

je zatím ve stadiu bezbarvého prekurzoru. Melanocyty jsou tvořeny oválnými tělísky 

melanozómy, které postupují dendritickými výběžky k povrchu, dozrávají a tak vzniká 

barevný pigment melanin, který poté přechází do sousedních keratynocytů. 

Hromaděním melaninu si buňky chrání genetickou informaci před UV zářením [1].  

Langerhansovy buňky jsou imunokompetentní buňky s funkcí podobnou jako mají 

makrofágové [1]. Krevní cestou se dostávají do dermis, přestupují následně až do 

epidermis. Pokud se dostanou do kontaktu s antigenem, vrací se zpět do dermis, dále do 

lymfatických cest a pokračují až do lokální lymfatické uzliny [2]. Jsou velice citlivé na 

UV záření [1].  

Merkelovy buňky jsou v kontaktu se zakončeními nervových vláken a mají funkci 

jako mechanoreceptory [2]. Podle nejnovějších poznatků patří také mezi skupinu buněk 

produkujících polypeptidy a biogenní aminy sloužící pak jako hormony nebo 

neurotransmitery (pojmenovány dle své aktivity APUD = amino precurcor uptake and 

decarboxylation) [3].  

Proces, kterým ve stratum basale vznikají nové buňky, posunem k povrchu ztrácejí 

jádro a schopnost se dělit se nazývá keratinizace [2]. Průměrně tedy doba od vzniku 

buňky mitózou v bazální vrstvě až po její odloučení z povrchu kůže trvá 1 měsíc. 

K obnově rohové vrstvy tedy k aktivnímu průchodu nově vzniklé buňky přes stratum 

spinosum je potřeba 14 dnů.   

Jakékoli zranění epidermis (včetně poškození UV zářením) vyvolává po 24 

hodinách latence mitózu buněk bazální vrstvy. Následkem několika proliferačních vln 

dochází k uzavření epidermis a na povrchu kůže se vytváří odlupující se šupiny [1].  
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3.1.2 Dermis 

Dermis je kožní vazivo tvořené elastickými a kolagenními vlákny. Vlákna se spojují 

do snopců a ty se plsťovitě proplétají.  

1. Stratum papillare je vrstva přilehlá k epidermis, ke které vysílá výběžky – 

papily. Obsahuje kromě sítě vláken vazivové buňky a kapiláry. 

2. Stratum reticulare je vrstva obsahující elastické fibrily a především husté 

svazky kolagenních  vláken. Obojí vlákna se sdružují do snopců. Vlnitý průběh 

snopců umožňuje tažnost kůže, tedy navrácení do původního stavu po tom, co 

tah povolil. Za to jsou odpovědná především elastická vlákna. Tah vláken 

v jednom směru vždy převažuje  a tento směr tak určuje linie štěpnosti kůže. 

V dermis najdeme také hladké svalstvo, cévy a nervy. V hlubších vrstvách se 

nachází sítě buněk hladkého svalstva společně s elastickými vlákny.  

Dermis je připoutána k podkožnímu vazivu – tela subcutanea. To obsahuje husté 

vazivové pruhy spojující kůži s periostem (vazivovým obalem kryjícím povrch kostí) a 

fascíí svalů. Mezi těmito pruhy se nachází velké množství tukových buněk [1].  
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3.2 Fyziologie kůže 

Kůže je orgán, který tvoří hranici mezi zevním prostředím a tělem. Celkový 

povrch činí 1,5  až 2 m
2
. Tloušťka kůže se liší na jednotlivých místech těla a pohybuje 

se mezi 1,5 až 4 mm. Voda tvoří okolo 72% obsahu. Složení epidermis a dermis je 

odpovědné za různé funkce, které kůže má [4]. 

 

1. Ochranná funkce je zajišťována více mechanismy. Rohová vrstva a tmelová 

substance v epidermis chrání tělo před působením chemických a fyzikálních 

vlivů. Kůže je více odolná vůči kyselinám než vůči zásadám. Vzhledem ke 

svému proteinovému složení je hygroskopická, to tedy znamená, že při delším 

působení vody  kůže nabobtná, klesá pevnost, roste propustnost. Malou odolnost 

má kůže vůči látkám narušujících buněčné membrány – detergentům a vůči 

lipidovým rozpouštědlům, které extrahují lipidy z kůže [1]. Zrohovatělá vrstva 

epidermis chrání před vyschnutím a před průnikem mikrobů. Elastická vlákna 

v dermis zajišťují mechanickou pevnost, odolnost, pružnost a tažnost. Podkožní 

tukový polštář chrání tělo před působením tupých sil a podílí se na 

termoregulaci. Kůže je relativně suchá a kyselá, což vytváří nepříznivé 

podmínky pro množení mikroorganismů. Na imunologické ochraně se podílejí 

Langerhansovy buňky zmíněné v anatomické části. Ochranu před UV zářením 

zajišťuje pigment melanin produkovaný v organelách melanocytů 

melanozómech, jak je zmíněno v anatomické části [4]. 

 

2. Termoregulační funkce je zajišťována na základě malé tepelné vodivosti kůže, 

izolační vrstvy podkožního tuku, regulace průsvitu cév, sekrece potu a 

perspiration insensibilis (neustálého odpařování vody, která proniká na povrch 

z intersticiální tekutiny).  Dilatace kožních kapilár způsobuje výdej tepla do 

okolí, vasokonstrikce zmírňuje ztráty tepla [4].  

 

3. Resorpční funkce umožňuje aplikaci léčiv, které ovšem musí být použity 

v lipofilní formě, hydrofilní látky kůží neprostupují [4]. 
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4. Exkreční funkce je realizována potními a mazovými žlázami. Vylučováním 

kožního mazu se do kůže dostávají lipidy, chrání ji před vysycháním a je také 

odpovědný za kyselé pH kůže [4]. Mezi další funkce mazu patří transport 

antioxidantů do kůže, regulace zánětlivých procesů, ovlivňování aktivity 

xenobiotik a aktivní zapojení do procesu hojení [3]. Produkci mazu řídí 

hormony, androgeny působí stimulačně, estrogeny inhibičně [4]. S rostoucím 

věkem se mazové žlázy zmenšují, jejich počet ovšem zůstává stále stejný. 

Produkce mazu klesá, kůže se stává suchou, klesá obsah lipidů [3].  

 

5. Smyslová funkce je zajišťována různými druhy receptorů, jejichž rozložení po 

těle je nerovnoměrné. Obecně jich nejvíce nalezneme na bříškách prstů, nejméně 

v oblasti zad. Hmat je zprostředkován pomocí Vater – Paciniho tlakových 

tělísek. Chlad registrují Krauseho tělíska, teplo Ruffiniho tělíska. Novější 

výzkumy předpokládají, že tělíska nelze přímo takto rozdělit a že mají různou 

adaptační schopnost na teplo a chlad. Bolest je vnímána volnými nervovými 

zakončeními [5].  

 

6. Produkce vitamínu D  probíhá prostřednictvím ozáření jeho prekurzoru 7-

dehydrocholesterolu uloženém ve stratum granulosum. Vzniká tak 

cholekalciferol neboli vitamín D3 [4].  

 

 

7. Sekrece cytokinů v kůži reguluje rovnováhu mezi odlupovanými buňkami 

z povrchu kůže a tvorbou nových buněk v bazální vrstvě. Rozdělují se na 3 

skupiny: růstové faktory, interleukiny a kolonie stimulující faktor (CSF). Hrají 

velkou roli zejména při poškození kůže jak mechanicky, infekčně tak i 

prostřednictvím UV záření. Keratinocyty začnou produkovat velké množství 

cytokinů, které se vážou na příslušné receptory a spouští zánětlivou reakci, 

migraci buněk, hojivé procesy [4].  
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3.3 Biochemie kůže 

3.3.1 Složení kůže 

Epidermis je složena především z nerozpustného proteinu keratinu. Typická je 

pro něj α-konformace, kterou lze narušením vodíkových vazeb změnit na β- 

konformaci, čímž se molekula keratinu natáhne [6].  

Hlavní aminokyselinou obsaženou v keratinu je cystin. Cystin je aminokyselina 

s obsahem síry. Dle procentuálního obsahu síry dělíme keratin na kožní (2% síry) a 

vlasový a nehtový s tvrdší strukturou (4% síry). Právě disulfidické můstky nacházející 

se v keratinu jsou odpovědné za jeho nerozpustnost a relativně velkou odolnost kůže a 

jejích derivátů vůči kyselinám [6].  

Hlavní součástí dermis a podkožního vaziva je kolagen. Tvoří 70-80% váhy 

kůže. Je složen především z aminokyselin glycinu, prolinu a hydroxyprolinu. Patří mezi 

nejsilnější existující přírodní proteiny [3].  

Elastin je proteinem, který určuje elastické vlastnosti kůže. Lze ho také nalézt 

v cévních stěnách, chrupavkách ušního boltce, plicním vazivu atd. [6].  

 Další složku dermis tvoří proteoglykany, které jsou hlavní složkou 

mezibuněčné hmoty – matrix. Na jejich proteinovou složku jsou glykosylací připojeny 

glykosaminoglykany. Mezi ně patří například chondroitin sulfát, hyaluronát. Hlavní 

funkcí proteoglykanů je hydratace kůže. Jejich agregáty mají schopnost vázat vodu, 

vytváří tak osmotický tlak a jsou odpovědné za zvýšený tonus pleti v mladším věku. 

Množství proteoglykanů klesá v důsledku stárnutí, což se projevuje zvýšenou suchostí 

kůže a tvorbou vrásek [6].  

 Pro složení kožního mazu je typický obsah triacylglycerolů, esterů cholesterolu, 

vosků a fosfolipidů. Lipidy jsou obecně odpovědné za permeabilitu kůže. Konkrétně o 

permeabilitě pro hydrofilní nebo hydrofobní látky rozhoduje množství obsaženého 

ceramidu [6].  

 Pot jako produkt potních žláz obsahuje ionty K
+
, Na

+
 a Cl

-
, pyruvát a urokanát. 

Najdeme zde také  dusíkaté látky, glukózu a kyselinu mléčnou, která je odpovědná za 

kyselé antibakteriálně působící prostředí kůže [6].  
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3.3.2 Metabolismus kůže 

Probíhající děje v kůži mají většinou anaerobní charakter. Jako zdroj energie 

slouží glukóza získávána glykolýzou z glykogenu obsaženého v epidermis. Další 

energetický zdroj poskytují mastné kyseliny. Při reparačních procesech se kromě 

glykolýzy uplatňuje i pentózový cyklus (katabolický děj poskytující redukované 

kofaktory a pětiuhlíkaté sacharidy) a při nutnosti zrychlení katabolismu (popáleniny) se 

z kůže vyplavují velká množství glutaminu [6]. 

K ochraně kůže před UV záření slouží pigment melanin tvořící se v organelách 

melanocytů zvaných melanozómy. Melanin je tvořený směsí nerozpustných eumelaninů 

a feomelaninů společně s proteiny. Výchozí složkou pro syntézu melaninu je tyrozin. 

Tyrozin se hydroxyluje tyrozinkinázou na dihydroxyfenilalanin (L-DOPA) a následuje 

oxidace na dopachinon. Při vzniku eumalaninu dochází k cyklizaci s dusíkem, 

feomelaniny se také cyklizují a to jak s dusíkem tak navíc i se sírou. Aktivita 

tyrozinkinázy je in vitro tlumena kyselinou L-askorbovou, což ukazuje na možnost 

dalšího využití.  Úloha hormonu melanotropinu (MSH) v regulaci melaninu nebyla 

dosud plně objasněna. Nedostatečná tvorba melaninu se nazývá albinismus, nadměrná 

tvorba může vyústit v maligní melanoblastom. Kromě melaninu absorbuje UV záření 

také urokanát vzniklý z histidinu [6].  

Hyaluronát jako složka proteoglykanů podléhá štěpení bakteriálními 

hyaluronidázami  a klesá tak viskozita kůže a může dojít k šíření infekce [6].  

V dermis jsou syntetizovány lipidy. Pro propustnost kůže je zejména důležitý 

výše zmíněný ceramid. Pokud obsah lipidů poklesne (např. použitím detergentů), 

vyvolá to u zdravé kůže syntézu nových [6].  

Směrem k povrchu buňky epidermis ztrácejí vodu, jádro  a zanikají. Tento 

proces se nazývá keratinizace (viz kapitola 3.1). Pro keratinocyty epidermis je typický 

vyšší obsah organických kyselin [6].  

Regenerační procesy kůže jsou stimulovány tkáňovými hormony – cytokiny 

(růstové faktory, interleukiny a kolonie stimulující faktory). Tyto procesy zahrnují 

nastartování mitózy ve stratum basale a jsou spouštěny již při malém poškození (např. 

UV zářením) [6].  

Kůže je také důležitá pro produkci vitamínu D. Ve stratum granulosum se 

nachází prekurzor 7-dehydrocholesterol, ze kterého neenzymovou fotolytickou reakcí 

vzniká cholekalciferol (vitamin D3). Aby byl převeden na  účinnou formu musí být ještě 
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hydroxylován v játrech na kalcidiol (25-hydroxycholekalciferol) a následně 

hydroxylován v ledvinách na kalcitriol = kalciol (1,25-dihydroxycholekalciferol). 

Vzniklý aktivní vitamin D (někdy také nazývaný D-hormon) má funkci v regulaci 

metabolismu vápníku. Jeho mechanismus účinku je podobný mechanismu steroidních 

hormonů. U starších lidí je obecně reakce 7-dehydrocholesterolu na účinnou látku 

zpomalena a přispívá k tomu i malá expozice UV záření ve stáří [6].  

Za imunitu jsou odpovědné  Langerhansovy buňky prezentující antigen, který 

předávají T-lymfocytům v nejbližších lymfatických uzlinách. UV-A záření je 

nebezpečné zejména proto, protože působí imunosupresivně a v místech se sníženou 

imunitou může dojít ke zhoubnému bujení a vzniku melanomu. [6] 

 

3.3.3 Mezibuněčná hmota – matrix 

Je tvořena glukosaminoglykany (proteoglykany) a glykoproteiny. 

Glukosaminoglykany (GAG) jsou výchozí látkou pro syntézu proteoglykanů. Mají 

jako hlavní složku některý z aminosacharidů. Mezi aminosacharidy patří například 

glukosamin, galaktosamin a mannosamin. Jediným volným glukosaminoglykanem je 

kyselina hyaluronová, ostatní se vyskytují ve formě proteoglykanů. Při vzniku 

proteoglykanů se na osu proteinového řetězce, který se syntetizuje jako první, 

kovalentními vazbami napojují svými sacharidovými částmi GAG. Vzniká tak 

monomer o molekulové hmotnosti řádově 10
6
. Struktura proteoglykanového monomeru 

vypadá takto: na ose tvořené proteinem najdeme hydroxylové zbytky serinu, na ně se O-

glykosidickou vazbou váže trisacharid tvořený xylulózou a dvěma galaktózami. Na 

koncovou galaktózu se váže řetězec glukosaminoglykanu. Tyto proteoglykanové 

monomery nasedají na kyselinu hyaluronovou a vzniká tak ještě větší stupeň agregace 

[6].  



18 

 

Obr. 1 Schéma tří proteoglykanových monomerů vedle sebe na hyaluronové kyselině                                  

(p=osový protein, vlnovky představují trisacharidové spoje, HK = hyaluronová kyselina, A a B = vazebné 

proteiny, link proteins) [6] 

 

Syntézu GAG a proteoglykanů inhibuje nedostatek insulínu a glukokortikoidy. [6] 

Degradace GAG a proteoglykanů probíhá nejdříve extracelulárně enzymaticky 

pomocí exo- (např. neuraminidáza, galaktosidáza) a endoglykosidáz (např. 

hyaluronidáza), peptidová část je rozkládána zatím neznámými proteinázami. Produkty 

enzymového štěpení se vážou na specifické receptory, dostávají se do buňky a dojde ke 

konečné hydrolýze [6].  

Správná a dostatečná degradace GAG je důležitá, aby nedocházelo k jejich 

nežádoucímu hromadění v tkáních. Poruchy v degradačním procesu (vrozený defekt 

některého z lyzozomálních enzymů) se obecně nazývají dle dříve používaného názvu 

pro GAG mukopolysacharidózy. Podle toho, v jakém orgánu či tkáni se GAG hromadí, 

se rozlišují různé druhy syndromů s charakteristickými příznaky. Nadměrná aktivita 

lyzozomálních enzymů může zase vést k revmatoidní artritidě [6].  

 

Glykoproteiny jsou další důležitou složkou matrix. Obecně tvoří skupinu s mnoha 

funkcemi (např. strukturní součást membrán buněk, receptory, proteinové hormony, 

lubrikační a adhezní proteiny). K jejich tvorbě dochází v rámci posttranslačních úprav 

proteinů. Na hydroxylovou skupinu serinu nebo threoninu proteinového řetězce se O-

glykosidově (případně N-glykosidově na asparagin) váže často rozvětvený 

oligosacharidový řetězec zakončený N-acetylneuraminovou (sialovou) kyselinou. Pro 

proteinový řetězec je charakteristické, že neobsahuje žádný hydroxyprolin. [6] 

Díky připojenému oligosacharidovému řetězci je možné ovlivnit dobu existence 

bílkoviny (biologický poločas), odolnost vůči fyzikálním a chemickým vlivům, stabilitu 

proteinu vůči hydrolázám. [6] 
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 Degradace glykoproteinů probíhá stejně jako v případě glukosaminoglykanů 

pomocí specifických exoglykosidáz (neuramidáza, galaktosidáza) a endoglykosidáz. Pro 

rozklad glykoproteinu je potřeba nejdříve odštěpit koncovou kyselinu sialovou. To se 

děje na endotelu kapilár. Koncovou molekulou se pak nejčastěji stává galaktóza a 

molekula je nyní schopná se navázat na povrchový receptor jaterní buňky, proniknout 

dovnitř, kde je následně rozložena. [6] 

 

3.3.4 Kolagen 

 Kolagen je souhrnný název pro celou skupinu proteinů nacházejících se v kůži, 

šlachách, vazech, cévách, bazálních membránách, v kostech, chrupavkách i rohovce. 

Pro různé tkáně je charakteristické vždy zastoupení určitého druhu kolagenu, které se 

zároveň mění i během života [6]. V pojivové tkáni je nejvíce zastoupen kolagen typu I, 

méně už kolagen typu III, V, VII. Kolagen III se jinak nazývá fetální kolagen. V kůži 

plodu se nachází asi ve stejném poměru jako kolagen typu I. V kůži dospělého dochází 

především k syntéze kolagenu I a z toho vyplývá i konečný poměr typu I ku typu III 

rovnající se 6:1 [3]. 

Dosud bylo definováno více jak 27 druhů kolagenů.  Jeho molekula je složena ze 

tří α-řetězců, které se proplétají do trojité šroubovice stabilizované vodíkovými můstky. 

Hlavní opakující se sekvence v aminokyselinovém složení je glycin – prolin – 

hydroxyprolin. C a N konce molekuly o velikosti 15 až 26 aminokyselin zvaných 

telopeptidy  tvoří lysin a hydroxylysin a terciální struktura již netvoří trojitou šroubovici 

[7].  

  Charakteristickou aminokyselinou tvořící kolagen jsou glycin, prolin a z něj 

postranslačními úpravami vzniklý 4-hydroxyprolin, který se používá i jako marker ke 

stanovení obsahu kolagenu [6].  

 Vznik finální molekuly kolagenu je podmíněn mnoha posttranslačními 

úpravami. Při biosyntéze kolagenu dochází nejdříve v buňce ke vzniku pro--řetězců, 

které jsou na obou stranách (C i N konci peptidu) zakončeny tzv. propeptidy, které 

nemají charakter šroubovice. Ještě ve fibroblastu dochází k těmto třem úpravám pro--

řetězce.  



20 

 

A. Hydroxylace zbytků prolinu a lysinu. Pro tento krok slouží jako kofaktor železo 

a L-askorbát (vitamín C). Při jejich nedostatku dochází k úbytku kolagenu 

v tkáních.  

B. Glykosilace je proces, během kterého se na hydroxylysin β-glykosidově váže 

galaktóza nebo galaktosylglukóza.  

C. Tři pro--řetězce vytváří trojšroubovici a vzniká tak prokolagen [6].  

Ve fibroblastu nově syntetizovaný prokolagen je vyloučen do extracelulárního 

prostoru, kde prodělává řadu dalších enzymatických úprav až do vzniku finální 

trojšroubovice [3]. Trojšroubovice je složena z řetězců 1 a 2 stočených kolem osy. 

Řetězce  jsou levotočivé šroubovice, které kolmo na osu vysílají zbytky 

aminokyseliny prolinu. Řetězce tvoří až 1000 aminokyselin, patří tak k nejdelším 

molekulám lidského těla a také díky řetězcům prolinu kolmým na hlavní osu tvoří 

dostatečně rigidní strukturu. Podle poměru 1 a 2 se rozlišují jednotlivé typy kolagenů. 

Ty klasické vytváří typická kolagenní vlákna, ostatní nikoli [6].  

Prokolagen po svém výstupu z buňky ztrácí koncové propeptidy (koncové 

segmenty nemající strukturu šroubovice, neztrácí je ale úplně celé) a vzniká kolagenový 

monomer – tropokolagen. Na základě nevazebných interakcí dochází k polymeraci 

tropokolagenu do trojitých superhelixů tvořících kvartérní strukturu kolagenu 

nazývanou kolagenní mikrofibrily. Mikrofibrily se dále skládájí do fibril [6]. Vznikem 

kovalentních příčných vazeb pomocí enzymu lysyloxidázy mezi čtyřmi až osmi 

molekulami kolagenu v místech překřížení vzniká kolagenní vlákno, základní jednotka 

kůže, šlach a kostí [7]. Právě díky příčným vazbám získává kolagen velkou pevnost [6].  

K poškození syntézy a úprav kolagenu může dojít při nedostatku vitamínu C 

(kofaktor při hydroxylaci kolagenu), mědi (měď je součástí lysyloxidázy, enzymu, který 

tvoří příčné vazby mezi fibrilami), ß-aminopropionitrilu (toxická látka ze semen 

hrachoru, která deaktivuje lysyloxidázu) [6].  

Enzymy, které mají schopnost degradovat kolagen se obecně nazývají 

kolagenázy.  Tkáňové kolagenázy specificky štěpí kolagen, který pak již dále může být 

rozkládán nespecifickými proteolytickými enzymy. Další druh kolagenázy je přítomen 

v pankreatické šťávě. I některé bakterie ke svému šíření používají své specifické druhy 

kolagenáz (např. Clostridium histolyticum) [6].  
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3.3.5 Elastin 

 Elastin tvoří jen asi 1-2% váhy dermis. I přesto hraje nejdůležitější roli při 

odolávání deformačním silám a při návratu původního tvaru kůže po skončení působení 

deformačních sil. Elastická vlákna jsou složena z dvou hlavních proteinů 

produkovaných fibroblasty a to elastinu a fibrilinu. Hydrofóbní, amorfní elastin tvoří 

jádro vlákna, které je obklopeno mikrofibrilami fibrilinu. Fibrilin existuje také ve formě 

volných mikrofibril, které se uspořádávají do svazků ve svrchní dermis. Elastická 

vlákna tvoří jemnou síť, která jsou v papilární vrstvě dermis odpovědná za vertikální 

roztažnost a obklopuje kožní cévy. V retikulární dermis tvoří elastin silnější vlákna, 

která mají paralelní průběh s kolagenovými vlákny. Vlákna elastinu také obklopují 

kožní adnexy [3].  

 Elastin stejně jako kolagen představuje celou rodinu proteinů. Je složen 

především s nepolárních aminokyselin glycinu, alaninu, valinu a leucinu. Biosyntéza 

elastinu začíná u plodu až těsně před porodem, brzy dosáhne svého maxima a končí 

několik týdnů po porodu, zatímco kolagen, glykoproteiny a proteoglykany  jsou již 

dávno nasyntetizovány [6].  

 Základem elastinového vlákna je vlákno glykoproteinu. Kolem tohoto vlákna se 

organizuje tropoelastin. Tropoelastin je základní řetězec elastinu syntetizovaný buď 

fibroblasty nebo buňkami hladkého svalu. Má charakter rozpustné globulární bílkoviny 

o molekulové hmotnosti asi 72 000. Poté, co tropoelastin opustí buňku, jsou některé 

jeho peptidové řetězce odštěpeny a zbytek globulárního proteinu pomocí hydrofobních 

interakcí koacervuje. Strukturu tropoelastinu tvoří jeden α-helix a jedna β-spirála. 

Pomocí již zmíněného enzymu lysyloxidázy dochází ke vzniku příčných vazeb mezi α-

helixy tropoelastinu a cyklizací se zformuje pyridiniový útvar (nová aminokyselina) 

nazývaný desmosin, který propojuje jednotlivé globule tropoelastinu kovalentními 

vazbami do trojrozměrné struktury. Výsledné vlákno má tedy jádro tvořené z elastinu a 

je obklopené glykoproteiny (fibrilinem) [6].  

 Stejně jako při syntéze kolagenových vláken i zde hraje roli enzym lysyloxidáza. 

Protože se jedná o enzym s obsahem mědi může její nedostatek způsobit poruchy 

syntézy elastinových vláken [6].  

 Elastin je struktura velmi stálá. Enzymy, které rozkládají elastin se obecně 

nazývají elastázy. Tělo obsahuje řadu látek, které degradační aktivitu elastáz za 

normálních okolností blokují. Jsou to 1-antitrypsin a 2-makroglobulin. Jako příklad 
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onemocnění lze uvést emfyzém plic, který vzniká jako důsledek porušení inhibiční 

funkce 1-antitrypsinu na elastázy v plicích [6].  
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3.4 Podstata procesů stárnutí kůže 

3.4.1 Proč stárneme? 

 Jedna z teorií se domnívá, že stárnutí organismů je proces, kterým se eliminují 

individua, která již nejsou schopna reprodukce a pouze vyčerpávají zdroje. Jiné 

vysvětlení navrhl Hayflick v roce 1960 poté, co pozoroval životní cyklus individuálně 

kultivovaných buněk. Stárnutí je podle něj výsledkem snahy přírody chránit genom 

vyšších organismů před mutacemi a neregulovanou proliferací, protože neporušenost 

genomu je kritickým faktorem pro evoluci a pokračování života. Z tohoto pohledu je 

pro organismus příznivé odstranit buňky, které už prodělaly příliš mnoho replikací 

DNA, kvůli riziku nežádoucích mutací a maligní transformace. Dokonce se zdá, že je 

výhodné proces eliminace buněk urychlit, vzhledem k opakovanému negativnímu 

působení UV záření, radiace, oxidativního stresu nebo chemických látek [8].  

 

3.4.2 Molekulární mechanismy stárnutí 

Stárnutí kůže je komplexní biologický jev skládající se z dvou hlavních částí 

 tzv. vnitřního stárnutí, které je geneticky dané, a vnějšího stárnutí, které je 

způsobováno vlivy prostředí především UV zářením. V oblastech vystavených slunci se 

vlivy těchto procesů překrývají [9].  

Ve stárnoucí kůži probíhají morfologické a chemické změny [10]. Epidermis a 

dermis se ztenčují, dochází ke zploštění dermo-epidermálních spojení, k progresivnímu 

úbytku elastické tkáně v papilární vrstvě, klesá obsah kolagenu a jemná kolagenová 

vlákna se shlukují a náhodně orientují [9].  

 

3.4.2.1 Vnitřní stárnutí 

Vnitřní stárnutí kůže je převážně geneticky podmíněné. Podobá se procesům 

probíhajícím ve vnitřních orgánech, které zahrnují buněčné stárnutí, pozměnění 

biosyntetické aktivity buněk až buněčnou  smrt [9].  
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Buněčné stárnutí: 

 

Buněčné stárnutí kůže zahrnuje kombinaci snížení proliferační kapacity buněk, 

snížení syntézy matrix, zvýšení exprese enzymů, které rozkládají kolagen a hromadění 

stárnoucích buněk [9].  

Při buněčném stárnutí dochází k zastavení růstu v G1 fázi buněčného cyklu 

v době, kdy buňky dosáhly konce svého replikačního života. Stárnoucí buňka nemůže 

být žádnými fyziologickými mitogeny stimulována, aby přešla do S1 fáze [11]. Toto 

zastavení růstu spojené se stárnutím může být částečně vysvětleno  selektivním 

potlačením několika genů regulujících růst (např. ve fibroblastech obsažený c-fos proto-

onkogen), jejichž exprese je důležitá pro průběh G1 fáze buněčného cyklu a replikaci 

DNA [12]. Naopak dochází ke zvýšené expresi některých negativních růstových 

regulátorů (např. p21, p16 inhibitory cyklin dependentní kinázy) [13]. 

Kromě nevratného zastavení růstu dochází u buněk také k resistenci k apoptóze 

[14] a to následně vede k hromadění nedělících se stárnoucích buněk s pozměněnou 

genovou expresí a tedy i fenotypem. To vyúsťuje až k porušení funkce tkání [15]. 

 

Oxidační stres: 

 

Další z hypotéz předpokládá, že stárnutí je z velké části způsobeno 

kumulativním oxidačním stresem [9]. 

Oxidační stres vyvolávají reaktivní formy kyslíku vznikající v dýchacím řetězci 

v mitochondriích působením endogenních i exogenních vlivů, mezi které patří hlavně 

zánětlivé reakce a UV záření. Během oxidační fosforylace na mitochondriální 

membráně uniká elektron. Tento elektron reaguje s  molekulou kyslíku za vzniku 

kyslíkového radikálu – superoxidu
2-

. S rostoucím věkem se hromadí mutace 

mitochondriální membrány, dochází k poškozování funkcí mitochondrií a následkem 

toho roste produkce reaktivních forem kyslíku [16]. 

Mezi reaktivní formy kyslíku patří kromě superoxidu peroxid vodíku, oxid 

dusnatý, atomární kyslík a hydroxylové radikály. Poškozování buněk následně probíhá 

různými mechanismy. Patří sem peroxidace membrán, změny bází v DNA, zlomy 

v DNA, výměna sesterských chromatinů, racemizace aminokyselin, neenzymatická 
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glykosylace proteinů, ztráta sulfhydrylových skupin proteinů a karbonylace proteinů 

[8]. 

Poškozené proteiny v kůži již nejsou opravovány, ale degradovány pomocí 

proteozómů. Proteozómy ovšem dokážou rozložit pouze mírně oxidované proteiny, 

vysoce oxidované nikoli. Dochází k jejich shlukování, které se v kůži projevuje 

akumulací lipofuscinu (oxidovaný zesítěný pigment) [17]. Aktivita proteozómů 

v průběhu stárnutí klesá, lipofuscin inhibuje funkci proteozómů  a tak dochází k dalšímu 

hromadění dysfunkční proteinů v kůži [18]. 

 

Ovlivnění antioxidační aktivity: 

 

Za další z faktorů stárnutí lze považovat snížení efektivity antioxidační aktivity 

epidermis, která je v porovnání s jinými tkáněmi extrémně účinná [9].  Mezi 

antioxidanty chránící kůži patří enzymy superoxid dizmutáza (SOD), kataláza, 

glutathion peroxidáza, thioreduxin a molekuly vitamínu E a C, koenzymu Q10, 

metalothioninu a karotenoidy. Studie prokazující zpomalení stárnutí prostřednictvím 

dostatečné dodávky těchto látek sice existují, přesvědčivé důkazy ale stále chybí [19].  

Snížení antioxidační aktivity jako faktor způsobující stárnutí je tedy stále 

částečně kontroverzní. Některé studie navíc ukazují, že k poklesu aktivity 

antioxidačních enzymů katalázy, superoxid dismutázy (SOD) a glutathion reduktázy se 

zvyšujícím se věkem nedochází [20]. 

Další studie na myších zjistila, že i při umělém zvýšení exprese genů pro tyto 

antioxidační enzymy, nedochází k prodloužení délky života [21] a úplná eliminace 

antioxidačního enzymu superoxid dizmutázy u červa Caenorhabditis elegans dokonce 

prodloužila jeho délku života [22].  

Nicméně všechny studie se shodují, že hromadění volných radikálů způsobuje 

stárnutí a mechanismy, pomocí kterých jsou tyto radikály odstraňovány, nebudou 100% 

efektivní po celý život [9]. To podporuje  i další studie, která ukázala, že fibroblasty od 

starších dárců jsou mnohem více citlivé k hromadění oxidovaných proteinů vznikajících 

následkem oxidačního stresu [23]. 
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Telomery a telomeráza: 

 

Telomery jsou specializované komplexy proteinů DNA, které lze nalézt na 

konci každého eukaryotického chromozómu.  

 

Role telomer:  

1. ochrana chromozómů před degradací 

2. funkce biologických hodin, které limitují počet buněčných dělení, a slouží tak 

jako prevence před nesmrtelností pomocí indukce apoptózy nebo replikačního 

zestárnutí 

3. ochrana před možným rozvinutím rakoviny 

4. regulace genové exprese pomocí délky a pozice telomer 

5. signalizace poškození DNA [8] 

Savčí buňky se tedy nemohou dělit donekonečna ani nemohou být stimulovány 

k dalšímu dělení.  Tento stav je nazýván replikační zestárnutí. Buňky, které ho dosáhly, 

jsou charakteristické svým fenotypem a mají pozměněnou genovou expresi [11].  

Limitovaný počet dělení buňky je dobře zdokumentován in vitro. Zda procesy 

probíhající in vitro odpovídají stavu in vivo je nadále předmětem výzkumů [24]. 

Konečný počet buněčných dělení pozorovaný in vitro je výsledkem zkracování 

telomer s každým dělením. Když se savčí buňka dělí, konečné páry bází na konci 

každého chromozómu nemohou být replikovány DNA polymerázou [25]. Telomery se 

tak zkracují až o 150 párů bází při každém dělení in vitro.  Zkracování pobíhá až do 

dosáhnutí kritického prahu délky telomer. V této fázi je buňka buď odstraněna 

apoptózou nebo se dostane do stavu replikačního zestárnutí  [26]. 

Délka telomer je  nepřímo úměrná rostoucímu věku [26]. In vivo v lidské kůži se 

délka telomer zkracuje za rok průměrně o 10-75 párů bází. Ke zkracování dochází více 

v epidermis než v dermis [8]. Bylo zjištěno, že délka telomer mezi jedinci stejného věku 

kolísá, což lze vysvětlit genetickými faktory a vlivy prostředí [27]. 

 Telomeráza je enzym, který má schopnost připojovat terminální opakující se 

sekvence na telomery prostřednictvím své RNA jako vzoru (templátu) [8]. 

V somatických buňkách zpomaluje, ale nezastavuje zkracování telomer. Hladina toho 

enzymu je zde velmi nízká, vyšší hladinu nalezneme v kmenových buňkách, nejvyšší 

hladinu v rakovinných buňkách, kde se podílí na jejich nesmrtelnosti [28]. 
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Umělým zvyšováním hladiny telomeráz bylo zjištěno, že jejich zvýšená exprese 

nemůže sama o sobě způsobit maligní transformaci, může však potencovat již existující 

maligní chování buněk [8]. 

 

Sirtuiny: 

 

Omezení příjmu kalorií prodloužilo délku života mnoha pokusným organismům 

[29]. Je to pravděpodobně způsobeno zvýšením aktivity SIRT 1. SIRT 1 je jedna ze 

sedmi sirtuin NAD-dependentních deacetyláz, která se podílí na buněčné regulaci 

v oblasti stresu a délky života. Její zvýšená aktivita stabilizuje transkripční PPAR-γ 

(peroxisome proliferator-activated receptor-γ) koaktivátor PGC-1α, který zlepšuje 

funkci mitochondrií [30] částečně pomocí deaktivace p53 [31]. 

Transkripční faktor NF-κB odpovědný za zvýšenou odpověď na zánětlivé 

cytokiny je aktivitou SIRT 1 potlačován [32]. Topická inhibice transkripčního faktoru 

NF-κB u myší zastavila proliferaci keratinocytů a melanocytů vyvolanou UVB zářením. 

To ukazuje na jednu z možných cest při zvrácení změn způsobených UV zářením [33]. 

 

3.4.2.2 Vnější stárnutí 

Vnější stárnutí je výsledkem vystavování se UV záření [9]. Rozlišujeme akutní a 

chronické změny kůže v důsledku působení UV záření. Mezi akutní efekty patří 

zarudnutí (zánět), hyperplazie epidermis a stratum corneum a ztmavnutí pokožky. Tyto 

procesy jsou z velké části reverzibilní. Mezi chronické změny patří vrásky, 

hyperpigmentace, ztráta elasticity, suchost, hrubost až rakovina kůže. Reverzibilita 

těchto procesů je objektem výzkumů [10]. Chronické změny jsou označovány také jako 

photoageing. Předpokládá se, že až 80% poškození kůže obličeje je způsobeno 

slunečním zářením [9].  

 

Akutní poškození UV zářením: 

 

Buňky kůže mají schopnost zabraňovat kumulovanému poškození DNA vedoucí 

až k rakovině. Patří sem zastavení růstu a následná oprava DNA nebo apoptóza 

poškozených buněk [34]. V obou těchto mechanismech hraje zásadní roli protein p53 

[35].  
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Po akutním poškození DNA UV zářením dochází k up regulaci transkripce genu 

pro protein p53 a ten je následně aktivován fosforylací [36]. Hromadění aktivovaného 

proteinu p53 způsobuje, že se buněčný cyklus zastaví ve fázi G1, což umožní opravu 

DNA před vstupem do replikační S fáze [37]. Pokud je ovšem poškození DNA buněk 

příliš velké, protein p53 indukuje cílenou smrt buněk pomocí up-regulace exprese genů 

vyvoláváních apoptózu (Bax, Fas/Apo-1) a down regulace genů potlačujících apoptózu 

(Bcl-2) [38]. 

Mezi akutní změny vyvolané UV zářením patří erytém (zarudnutí), opálení 

(zvýšená melanogeneze), hyperplazie stratum corenum, epidermis a dermis (zahrnující 

zvýšenou syntézu proteinů, DNA a RNA) a mezibuněčný otok. Hyperplazie způsobená 

zvýšenou mitózou nastává ovšem až po 24-48 hodinách od akutního vystavení se UV 

záření [39]. Důvodem je přechodná perioda, během které dochází k výše zmíněnému 

opravování DNA a apoptóze buněk [40]. 

Erytém a opálení jsou reakce velmi individuálně geneticky determinované. 

Studie ukazují, že velkou roli zde hraje polymorfizmus v hormonálním receptoru 

stimulujícím melanocyty [41].  

Histologické změny vzniklé v důsledku akutního UV ozáření jsou pouze 

dočasné a při absenci UV záření se vrací do normálního stavu za 1-2 týdny [35]. 

 

Chronické poškození UV zářením: 

 

Chronické poškození je  výsledkem opakujícího se vystavování UV záření a 

vede k postupnému zhoršení struktury a funkce kůže. Nazýváme ho photoageing. 

Zahrnuje nepravidelnou pigmentaci, suchost, tvorbu vrásek, dilataci povrchových cév. 

Děje se tak v důsledku tvorby reaktivních forem kyslíku, které reagují s buněčnými 

membránami a proteiny [35]. 

 

Photoageing je spouštěn signalizaci na receptorech membrán, mitochondriálním 

poškozením, oxidací proteinů a poškozením telomer DNA [42]. 
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Membránová signalizace: 

 

UV záření vyvolává vznik reaktivních forem kyslíku (ROS), které aktivují 

receptory povrchu buněk pro epidermální růstový faktor (EGF), růstový faktor 

keratinocytů, interleukin (IL-1) a tumor nekrotizující faktor (TNF-α). Následuje 

intracelulární signalizace pomocí mitogen-aktivující protein kinázy (MAP)  a amino 

terminální kinázy (JNK-2). Aktivace kináz vyvolává transkripci jaderného komplexu 

AP-1 [42]. 

Zvýšená transkripce AP-1 narušuje syntézu kolagenů typu I a III, blokuje efekt 

TGF-β [43], snižuje množství receptorů pro TGF-β [44] a antagonizuje stimulační efekt 

kyseliny retinoové na syntézu kolagenu [45]. TGF-β je cytokin, který zvyšuje 

transkripci genů pro kolagen [43] a snižuje proliferaci keratinocytů [46]. Narušením 

funkce TGF-β dochází k hyperplazii epidermis a dermis a k poklesu syntézy kolagenu 

[42]. 

ROS poškozují membránové lipidy a dochází k tvorbě kyseliny arachidonové, 

která je prostřednictvím cyklooxygenáz konvertována na prostaglandiny mediátory 

zánětu [42]. 

UV záření aktivuje nukleární transkripční faktor NF-κB, který indukuje expresi 

zánětlivých cytokinů (IL-1, IL-6), vaskulárního endoteliálního růstového faktoru 

(VEGF) a TGF-β a stimuluje expresi metalloproteáz [47].  

 

Mitochondriální poškození: 

 

V mitochondriích dochází i přes existující antioxidační systém ke vzniku ROS, 

které unikají z elektronového transportního řetězce a poškozují mitochondriální DNA 

(mtDNA) [48]. Frekvence mutací je v mtDNA 50-ti násobně vyšší než v jaderné DNA. 

Oxidativní poškození vede k deleci a přesmykům v mtDNA a to následně ovlivňuje 

schopnost mitochondrií produkovat energii [49]. Toto poškození roste s věkem, 

v souvislosti s degenerativními onemocněními [50] a je 10-ti násobně větší u kůže 

vystavované UV záření [51]. Mitochondrie se po počátečních mutacích způsobených 

UV zářením stává více zranitelnou vůči dalšímu poškozování ROS [42]. 
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Rozsah poškození mtDNA v kůži vystavované UV záření nekoreluje 

s chronologickým věkem, ale spíše s mírou poškození UV zářením [52]. Tento poznatek 

by bylo možné využít jako marker pro určení rozsahu změn způsobených UV zářením 

[42].  

 

Poškození telomer: 

 

Schopnost UVA záření poškozovat DNA a způsobovat tak photoageing je 

spojena s vysokou citlivostí telomer vůči oxidačnímu stresu především v guaninovém 

tripletu (GGG), kde hlavním produktem poškození DNA je 8-oxoguanin. Oxidační 

poškození telomer je opravováno mnohem pomaleji než u jiných sekvencí DNA [8]. 

 

Metalloproteázy: 

 

Důležitou roli v degradaci složek kožní matrix hraje také zvýšená aktivita 

metalloproteáz (MMP). MMP jsou velkou rodinou degradačních enzymů a čtyři z nich 

jsou zvláště důležité při degradaci kožní matrix [9]. Kombinací aktivity kolagenázy 

(MMP1), gelatinázy A a B (MMP2 a MMP9) a stromelyzinu 1 (MMP3) může být plně 

degradován kolagen a složky elastické sítě [53].  

Kolagenáza je jediná savčí proteáza schopná hydrolýzy neporušeného 

fibrilárního kolagenu [54]. Jakmile je rozštěpen, denaturovaný kolagen může být dále 

rozkládán gelatinázou a stromelysinem. Gelatináza A a B mají také potenciál 

degradovat elastickou fibrilární síť. Konkrétně u gelatinázy A pozorujeme vysokou 

specifitu ke kolagenu typu III a také schopnost degradovat složky dermo-epidermálních 

spojení. Gelatináza B má větší specifitu k degradaci elastinu a fibrilinu [55]. 

Bazální exprese těchto enzymů je v normální kůži relativně nízká. Ke zvýšení 

exprese dochází vlivem UV záření a to jak in vivo tak v buněčných kulturách. Ozáření 

lidské kůže byť jen jednou dávkou UV záření zvyšuje aktivitu metalloproteáz, což je 

spojeno s významným rozkladem kolagenových vláken. Zvýšení exprese genů pro 

metalloproteázy nastává především v epidermis, ale enzymy nalezneme i v dermis. To 

signalizuje transport enzymů skrz bazální membránu, který je největší pro stromelyzin, 

jehož epidermální aktivita byla minimální [9].  
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Základní molekulární mechanismy indukce metalloproteáz po ozáření UV jsou 

postupně odhalovány. Jeden z modelů předpokládá, že UV záření aktivuje receptory 

růstových faktorů na povrchu fibroblastů a keratinocytů, což vyvolává transdukci 

signálu přes protein-kinázovou kaskádu a následně vede k aktivaci transkripčního 

faktoru AP-1 (aktivátor-protein 1) v jádře. Dochází ke stimulaci produkce 

metalloproteáz jak v dermis tak epidermis a to vede k degradaci kolagenu a elastinu 

[56]. 

Topická aplikace AP-1 inhibitorů snížila v jednom z pokusů expresi 

metalloproteáz a zvrátila některé ze změn probíhajících ve stárnoucí kůži [42].  

Kromě zvýšení aktivity metalloproteináz UV záření způsobuje také indukci 

inhibitoru aktivity metalloproteináz – TIMP1, který pomáhá vyrovnat negativní 

degradační působení metalloproteináz [9].  

 

Změny probíhající v dermis: 

 

Hlavním histopatologickým znakem kůže stárnoucí v důsledku UV záření je 

masivní akumulace tzv. elastotického materiálu v dermis [9]. Ten je charakteristický 

velkým množstvím abnormálních, nefunkčních, degradovaných, propletených a 

ztloustnutých vláken elastinu [10] a dysregulací v produkci kolagenu [9]. Výsledkem je 

amorfní, dezorganizovaná a homogenní hmota, s nahromaděnými proteoglykany a 

glykosaminoglykany [10]. 

  Předpokládá se, že elastoticiký materiál vzniká jak z již existujícího normálního 

kolagenu a elastinu, tak následkem abnormální syntetické aktivity fibroblastů 

v důsledku jejich poškození [10]. 

Za degradaci vláken je zodpovědné zvýšení aktivity kožní elastázy. Aktivita 

tohoto enzymu je pravděpodobně větší v důsledku průniku zánětlivých neutrofilů jako 

odpověď na UV záření [9]. Na její zvýšené aktivitě a tím snižování elasticity kůže se 

podílejí také konečné produkty glykosilace (AGE produkty) [57]. 

Jedná se vlastně o řetězec dějů, který způsobí oxidační stres vyvolaný UV 

zářením. Následuje indukce transkripčního faktoru NF-κB, který podporuje zánětlivou 

reakci a zánět obvykle vyvolává další oxidační stres [32].  

Pro zajištění základních funkcí kolagenu jsou důležité příčné vazby mezi 

jednotlivými molekulami. Struktura těchto vazeb je ovlivněna mnoha faktory. 
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S rostoucím věkem se tvoří více těchto příčných vazeb a kolagen je pak charakterizován 

větší tuhostí. Děje se tak v důsledku enzymatických procesů a glykosylace proteinů 

[10].  

 Enzymatické procesy zahrnují změnu bivalentních redukovatelných příčných 

vazeb na stabilní trojmocné příčné vazby histidinohydroxylysinonorleucinu (HHL), 

pyridinolinu (Pyr) a deoxypyridinolinu (DPyr). V kůži najdeme zejména HHL [58]. 

 Glykosylace proteinů vede ke vzniku konečných produktů glykosilace (AGE), 

které tvoří další příčné vazby mezi proteiny včetně kolagenu [10].  

 

Změny probíhající v epidermis: 

 

Mezi 30 a 80 rokem života dochází v kůži nevystavované UV záření ke ztenčení 

epidermis o 10-50%. Atrofie postihuje nejvíce stratum spinosum. Stratum granulosum a 

stratum corneum jsou relativně neovlivněné [59].  

 V bazální vrstvě dochází k tzv. epidermální dyskrázii, která je typická pro kůži 

poškozenou UV zářením. Zahrnuje heterogenitu  ve velikosti a objemu buněk bazální 

vrstvy a dále snížení mitotické aktivity, prodloužení délky buněčného cyklu a dobu 

migrace buněk z bazální vrstvy do stratum corneum o 50% [10].  

 Zplošťění dermo-epidermálních spojení způsobuje zmenšení vzájemného 

kontaktu obou vrstev asi o 35% [59]. Výběžky keratinocytů bazální vrstvy se ve 

stárnoucí kůži ztrácejí. Tyto procesy vysvětlují fragilitu stárnoucí kůže a ztrátu 

hmatových vjemů [10].  

 

Změny v tela subcutanea jako je ztráta podkožního tuku jsou dány především 

poklesem hladiny estrogenů během stárnutí [10].  

 

Je těžké zachytit samostatně změny, které se v kůži dějí pouze v důsledku 

vystavení  UV záření, protože vždy jsou tyto procesy doprovázeny změnami 

způsobenými chronologickým stárnutím. Je však možné zachytit samostatně změny 

způsobené pouze chronologickým stárnutím a to na místech nevystavovaných UV 

záření jako například na hýždích [10].  

 Mezi další vlivy ovlivňující stárnutí kůže patří kouření, které prokazatelně 

zvyšuje množství vrásek nezávisle na vystavování se UV záření [60]. 
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Další faktorem je diabetes mellitus, který ovlivňuje všechny tkáně a konkrétně 

v kůži způsobuje neenzymatickou glykosylaci proteinů a tím také urychluje proces 

stárnutí [61]. 

UV záření vyvolává lokální imunosupresi. Ta je vyvolána zásahem do systému 

Langerhansových buněk, cytokinů produkovaných keratinocyty a spojení s lokálními 

lymfatickými uzlinami [35].  
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3.5 Reologie kůže 

 

Reologie je věda, která se zabývá mechanickými vlastnostmi látek, vztahy mezi 

napětím, deformacemi a tokem. Mezi základní mechanické vlastnosti patří tuhost 

(schopnost odolávat deformacím), pevnost (mez pevnosti, pokud je překročena dochází 

k destrukci materiálu) elasticita (schopnost látky vrátit se po odeznění napětí do 

původního tvaru) a viskozita (plasticita, schopnost látky zachovat deformaci i po 

ukončení působení napětí).  

Biologické materiály (kůže, cévní stěny, části vnitřních orgánů) považujeme za 

viskoelastická reálná tělesa. Jejich mechanické chování při dynamickém namáhání tedy 

odpovídá částečně viskóznímu a částečně elastickému charakteru [62].  

Viskózní složka je spojena s disipací (rozptylem) energie [63]. Disipativní 

energie je rovna práci vykonané pohybem materiálu a je přeměněna na energii tepelnou 

[64]. Složka elastická zahrnuje skladování energie. Síla působící na kůži je částečně 

rozptýlena kvůli posunu kolagenových vláken během přizpůsobování se směru síly. 

Tyto změny v orientaci kolagenových vláken během deformace jsou rozhodující pro 

udržování vysoké roztažnosti lidské kůže [63]. 

 Pokud se působící síly mění v čase pomalu, je možno považovat těleso za 

elastické až do dosáhnutí meze pružnost a závislost mezi působící silou a deformací je 

lineární. Viskozita nabývá významu především u biologických materiálů. S rostoucí 

frekvencí deformace roste i vliv viskózní složky materiálu a vztah mezi silou a vzniklou 

deformací je nelineární. Prakticky lze ale považovat nelineární systémy za přibližně 

lineární při malých změnách působících sil a deformací [64]. 

 Znalost dynamiky mechanického chování biologických materiálů je důležitá 

z hlediska kompatibility s umělými strukturami. Na rozhraní biologických a umělých 

materiálů vznikají totiž dodatečné síly, které mohou způsobit narušení celistvosti 

materiálu. Stejně tak jsou tyto znalosti významné při hodnocení zdravotního stavu [64]. 

Existuje řada neinvazivních technik určených k měření mechanických vlastností 

kůže in vivo. Patří sem metody založené na namáhání v: tahu, smyku, torzi (krutu), 

tlaku a ohybu. Přes rozmanitost jednotlivých metod jsou data získávána na základě 

pozorování různých ukazatelů silně závislých na experimentálních podmínkách [65].  

 Při hodnocení mechanických vlastností pevných těles vycházíme z teorie 

pružnosti a pevnosti, u kapalin z teorie hydromechaniky [62]. Podle ní je odpovědí 
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tělesa na působící vnější síly pouze pružná deformace a po ukončení působení síly 

dochází k návratu do původního stavu. Platnost tohoto zákona je ale omezena pouze na 

malé deformační síly a dokonale pružná tělesa.   

 Pro popis mechanických parametrů biologických materiálů, které považujeme za 

viskoelastické, je tato teorie nedostačující. Biologické materiály jsou charakteristické 

řadou svých vlastností, které jsou ovlivněny strukturou materiálu od molekulární až do 

makroskopické úrovně. Podléhají procesu stárnutí, za konstantního napětí dochází 

k postupnému nárůstu deformace (creep), podléhají únavě při cyklickém zatěžování, 

nemají určený výchozí stav a výsledky měření jsou ovlivněny výběrem vzorku 

biologického materiálu [66].  

 Jako řešení problémů s popisem mechanických vlastností biologických materiálů 

lze použít experimentální zjišťování křivek roku (creep curves) a pro přesnější 

informace jsou zaváděny reologické modely [62]. 

 Pro identifikaci a výpočet parametrů modelů, které považujeme za lineární lze 

použít metodu měření odezvy na jednorázové zatěžování a to dvěma základními 

způsoby: 

1. Impulzní charakteristiky jsou odezvy výstupní veličiny na vstup, který trvá 

nekonečně krátce, řádově je kratší než je časová konstanta systému. Za vstupní 

veličinu můžeme určit deformující sílu a za výstup deformaci nebo naopak. 

Velikost impulzu je dána plochou jeho časového průběhu. Principem je to, že 

impuls uvede systém rychle do pohybu, po ukončení impulzu se deformace dále 

mění a dynamika deformace je závislá pouze na vlastnostech systému. 

Praktickým problémem je zajistit definovaný vstupní impulz.  

2. Přechodové charakteristiky jsou deformační odezvy na vstupní deformující 

sílu, pro kterou je charakteristická rychlá změna vstupu z nulové úrovně na 

konstantní nenulovou hladinu. Zejména u biologických materiálu nebývá 

počáteční hladina namáhání nulová. Výchozí hladina se tak tedy zvolí různá od 

nuly a přechodová charakteristika se měří jako odezva na skok mezi dvěma 

konstantními hladinami vstupu. Tuto metodu lze aplikovat i na nelineární 

systémy nebo pomocí vhodně volených hladin vstupu zjistit charakter nelinearit 

[64].  
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3.5.1 Křivky toku 

 

Křivky toku jsou dynamické charakteristiky viskoelastického tělesa, které 

udávají závislost deformační časové odezvy na časově omezeném působení 

konstantního deformujícího silového napětí. Deformační odezva je sledována i chvíli po 

ukončení působení deformující síly [62].  

 

 

Obr. 2 Průběh deformační odezvy viskoelastického tělesa [62] 

 

1 – oblast rychlé odezvy, těleso se chová jako pevné pružné 

2 – oblast viskoelasticity, těleso vykazuje vlastnosti viskózní i elastické 

3 – oblast lineárního toku, převažují viskózní vlastnosti 

4 – maximální dosažená deformace a ukončení působení deformační síly 

5 – zpětný pružný odskok 

6 – oblast zpětného toku 

7 – trvalá deformace tělesa  
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3.5.2 Reologické modely 

  

Z praktického hlediska je pro získání mechanických parametrů biologických 

materiálů vhodnější použít tzv. reologické modely. Biologický materiál jako těleso je 

nahrazen modelem, který obsahuje více elementárních modelů, z nichž každý 

reprezentuje dané vlastnosti (elasticitu, viskozitu). Vzájemnou kombinací lze získat 

různě složité modely [62]. 

Tento postup není ideální. Nezahrnuje výskyt nelinearit. U biologických 

materiálů lze přepokládat výskyt hystereze (stav tělesa je závislý na stavech 

předchozích) a necitlivosti (neschopnost reagovat na fyzikální podněty). Na dynamické 

chování těles má navíc vliv i setrvačnost materiálu. Pro měření vlastností biologických 

materiálů se doporučuje vyjít z lineárního modelu, určit jeho parametry pro různé 

velikosti vstupních signálů a v případě velkého vlivu nelinearit určit jejich charakter 

pomocí adaptivního modelu [62]. 

 

3.5.2.1 Základní reologická tělesa 

 

Hookeovo těleso:  

 

Charakterizuje elastickou složku chování ideálního tělesa. Je definicí teorie 

pevnosti a pružnosti.  Znázorňuje se pružinou.  

Obr. 3 Symbol pro Hookeovo těleso a základní rovnice mechanického chování 

 

Chování Hookeova tělesa se aproximuje jako chování pružiny, kde F je síla, H je 

Hookeův koeficient a L je deformace.  
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 Mechanické chování Hookeova tělesa se při namáhání v tahu (a analogicky pro 

namáhání v tlaku, smyku, torzi a ohybu) vyjadřuje formou materiálových konstant:  

 

σ = E . ε 

kde σ je normálové napětí, E je modul pružnosti v tahu a ε je relativní prodloužení.  

 Problémem při použití Hookeova tělesa je předpoklad, že těleso není v klidovém 

stavu zatíženo. U biologických materiálů ale musíme počítat s určitým výchozím 

zatížením [64]. 

 

Newtonovo těleso:  

 

 Reprezentuje viskózní složku chování tělesa a odpovídá vlastnostem 

newtonovské kapaliny. Znázorňuje se pístem:  

 

Obr. 4 Symbol pro Newtonovo těleso a základní rovnice mechanického chování 

 

Chování Newtonova tělesa se aproximuje jako chování pístu, kde F je síla, N je 

Newtonův koeficient, L je deformace a t je čas.  

 Mechanické chování Newtonova tělesa při namáhání v tahu se vyjadřuje formou 

materiálových konstant:  

σ = ηN . dε /dt 

 

kde σ je normálové napětí, ηN  normálová viskozita a ε je relativní prodloužení.  
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Setrvačné těleso:  

 

Bere v úvahu setrvačné síly při měření mechanických vlastností viskoelastických 

těles.  

 

Obr. 5 Symbol pro setrvačné těleso a základní rovnice mechanického chování 

 

Mechanické chování setrvačného tělesa vychází z druhého Newtonova zákona, kde F je 

síla, M je hmotnost, LT je poloha těžiště a t je čas.  

 

3.5.2.2 Klasické modely se soustřednými parametry 

 

Voigtův model:  

 

 Je tvořen  paralelní kombinací Hookeova a Newtonova tělesa a nebere v úvahu 

vliv setrvačných sil. Obě tělesa se deformují stejným způsobem a celková deformující 

síla je rovna součtu sil u obou těles.  

 

Obr. 6 Voigtův model 

  

F = M . d
2
LT/dt

2
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Maxwellův model: 

 

Je tvořen sériovou kombinací Hookeova a Newtonova tělesa. Na obě tělesa 

působí shodné síly a celková deformující síla je rovna součtu sil i obou těles.  

 

Obr. 7 Maxwellův model 
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3.5.3 Mechanické vlastnosti kůže 

 

 Základními složkami kůže jsou kolagen a elastin. Kolagen zabraňuje poškození i 

při velkých působících silách a elastin vrací kůži původní tvar.  

  

 

Obr. 8 Tvar křivky závislosti napětí-deformace pro vzorek kůže [66]. 

 

V první fázi stoupá křivka závislosti napětí na deformaci kůže velmi zvolna. 

Působením deformační síly se kolagenní vlákna natáčejí ve směru působící síly a 

dochází tak k namáhání elastinových vláken. V druhé fázi již křivka prudce roste. Do 

deformace se totiž zapojují kolagenní vlákna [66].  

 

Youngův modul pružnosti E je parametr charakterizující tuhost a pružnost 

materiálu. Jeho hodnoty při měření kůže jako materiálu vzrůstají s věkem, především 

mezi 20-60 lety. Větší hodnoty znamenají větší tuhost a menší deformace kůže. Jeho 

hodnoty naměřené pro kůži mohou ale velice kolísat v závislosti na navrženém modelu. 

Problém je v tom, že použité modely jsou nekompletní, protože většina z nich je 

ovlivněna externími proměnnými jako je amplituda a kinetika působícího napětí, 

tloušťka kůže, povrch oblasti měření a počáteční napětí kůže, které se u jednotlivých 

osob liší [65]. 



42 

 

Počáteční napětí (initial stress) se zdvojnásobuje během dětství a puberty, což 

lze jednoduše vysvětlit růstem. Nejvyšších hodnot dosahuje u dívek mezi 10-15 lety a u 

chlapců mezi 15-20 lety. Tento rozdíl v dosáhnutí maximálních hodnost je 

pravděpodobně dán odlišnou dobou nástupu puberty u dívek a chlapců. Dalším 

stárnutím hodnota počátečního napětí klesá a to více u žen než mužů [65].  

Neobnovitelný podíl energie (UER) je index související s kožní ne-elasticitou. 

Bylo zjištěno, že jeho hodnoty se snižují až do puberty a poté se lineárně s rostoucím 

věkem zvyšují až o 60% pro skupinu lidí věku 80-90 let. Růst hodnot toho indexu 

souvisí  se zvyšujícím se neelastickým chováním kůže v důsledku stárnutí. K ne-

elasticitě kůže přispívá také přesunem intersticiální tekutiny skrz fibrózní síť. Viskozita 

této tekutiny souvisí s hladinou glykosaminoglykanů, jejichž hladiny se s věkem snižují. 

Viskolelastické vlastnosti kůže souvisí jak s energií použitou na viskózní deformace 

kůže, tak s energií ztracenou během proudění intersticiální tekutiny v průběh tahového 

napínání [65]. 
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4 Experimentální část 

4.1 Metodika  

4.1.1 Měřící aparatura 

Měřící aparatura byla sestavena na katedře Biofyziky a fyzikální chemie 

Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Toto variabilní zařízení se používá 

zejména pro stanovení dynamických vlastností biologických materiálů in vivo tak i pro 

měření in vitro.  

Tento viskoelastometr je vyvíjen od roku 2002. Původní zamýšlené použití bylo 

pro měření vlastností lidské kůže in vivo, které bylo dále rozšířeno o měření 

biologických materiálů in vitro až k možnostem měření v tlaku, ohybu, tahu a 

experimentálně i v krutu.  

 

Obr. 9. Schéma měřící aparatury pro měření kmitavé charakteristiky lidské kůže 

 

Aparatura se skládá z panelu, na kterém je připevněn  převodník s měřící sondou 

a zařízení pro aplikaci deformační síly. Součástí přístroje je také zařízení k upevnění a 

fixaci měřeného objektu, elektronika a počítač.  Vstupní veličinou je deformační síla, 

která je vkládána na sondu, ta  působí na měřený objekt, který je vhodným fixačním 

zařízením udržován v klidu a definované poloze. Sondou je skelněná tyčinka o 
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hmotnosti 10,4 g, která je v místě kontaktu se zkoumaným objektem zakončena 

vrchlíkem o průměru 5 mm.  Snímač je tvořen elektromechanickým čidlem 

induktivního typu a elektronickým obvodem pro zpracování signálu ze snímače. Signál 

je prostřednictvím A/D převodníku přenášen se vzorkovací frekvencí 1000 Hz do 

počítače a softwarem vyvinutým na našem  pracovišti je analyzován.  

4.1.2  Metodika měření 

Nejvhodnější pro zjišťování mechanických parametrů kůže in vivo jsou impulsní 

charakteristiky. Jedná se o odezvu výstupní veličiny (deformace) na vstupní mechanické 

působení síly trvající po velmi krátkou dobu. Princip spočívá v tom, že se systém kůže-

pohyblivá část měřicí aparatury rychle uvede impulsem do pohybu, snímá se deformace. 

Po ukončení impulsu se deformace systému dále mění a dynamika deformace je v tomto 

případě závislá pouze na parametrech systému. Odezva na impuls síly má v našem 

případě dvě složky, to znamená, že reologický model popisující mechanické chování 

kůže je tvořen dvěma Voigtovými modely (viz. obr. 10). Rychlá složka odpovědi má 

tvar tlumených harmonických kmitů (viz. obr. 11). Pomalá složka má exponenciální 

charakter. Podle našich měření představuje pomalá složka dynamické odpovědi malý 

podíl reakce na impuls síly (přibližně 10%) a lze ji zanedbat. Pro analýzu deformační 

reakce je tedy možné se soustředit na rychlou složku deformační odpovědi.  

Obr. 10 Reologický model chování kůže in vivo 
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Obr. 11 Průběh tlumených kmitů 

 

Výběr probandů: 

 Do experimentu bylo zapojeno celkem devět pracovníků nebo studentů fakulty 

ve věkovém rozmezí 24 až 68 let.  

 

Podmínky měření: 

 Mechanické vlastnosti byly měřeny in vivo. Měřenou oblastí byla kůže 

palcového valu na dlani levé ruky.  Kůže v zatěžované oblasti musela být bez známek 

podráždění, ekzému, jizev apod. Před měřením byla daná oblast očištěna lihobenzínem. 

Ruka byla pneumaticky fixována (tlak byl 120 mm Hg).  Při vlastním měření pokusná 

osoba seděla na židli. Volba místa měření byla ovlivněna zejména požadavkem 

eliminace spontánních pohybů testovaného místa (záškuby, spontánní a dýchací pohyby 

apod.).  

 

Postup měření:  

1. Před měřením byla lihobenzínem očištěna kůže v oblasti palcového valu levé 

ruky.  

2. Pokusná osoby byla usazena a levá ruka byla fixována pneumaticky k aparatuře 

za použití tlaku 120 mm Hg.  

3. Sonda byla spuštěna na kůži. Byly měřeny odskoky sondy od povrchu kůže. 

Měřen byl  průběh pohybu sondy. Sonda volně odskakuje a kmitá. Zpracování 

informace o pohybu sondy vychází z toho, že v intervalech, kdy při odskoku 

sonda není v kontaktu s povrchem, pohybuje se balistickou dráhou, se 

zanedbatelným tlumením pohybu. V intervalech, kdy je sonda v kontaktu 
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s povrchem, kmitá jako Voigtovo těleso se setrvačným členem (viz obr. 12). 

Signál je přenesen do počítače a zpracován softwarem. Software odečte od 

reálného průběhu intervaly, po které probíhá balistický pohyb, a rekonstruuje 

průběh (frekvenci a tlumení kmitů), který odpovídá situaci, kdy je sonda 

v kontaktu s tělesem. Z těchto dat se vypočítává Hookeův a Newtonův parametr 

povrchu. 

4. U každého jedince byl zaznamenán věk a měření bylo provedeno celkem 

desetkrát ihned za sebou a celé znovu zopakováno ještě jednou po deseti 

měřeních během následujících třech týdnů.  

 

 

 

Obr. 12 Schéma pro měření viskoelasticity povrchu z odskoků a kmitů 

  



47 

 

4.2 Zpracování výsledků 

   

Pro zpracování výsledků byl použit software vyvinutý na katedře Biofyziky a 

fyzikální chemie UK. Následujícím matematickým aparátem byly vypočítány 

Hookeovy a Newtonovy parametry lidské kůže in vivo  a jejich změny s měnícím se 

věkem.  

 

Pohybová rovnice popisující dynamické chování měřeného systému (kůže plus 

pohyblivá část měřidla) je  

kde F je vnější síla působící na soustavu, L je deformace, M je celková hmotnost 

pohyblivé části systému, N je parametr Newtonova členu, který určuje tlumení pohybu 

systému, H je parametr Hookeova členu, charakterizující elastickou tuhost vzorku. 

 

Rovnice pro průběh tlumených kmitů je  

 

 

 

kde A je amplituda, k je koeficient tlumení, ω je úhlová rychlost, t je čas.  

 

Pro frekvenci tlumených kmitů platí: 

 

Pro koeficient tlumení kmitů platí: 

 

).(sin.)( . teAtL tk 
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4.3 Výsledky 

 Z naměřených hodnot průhybu kůže byly spočítány Hookeovy a Newtonovy 

koeficienty kůže jednotlivých dobrovolníků. Hookeův koeficient vypovídá o tuhosti 

materiálu jako celku, Newtonův koeficient charakterizuje jeho viskozitu. Časová 

konstanta materiálu je podíl Newtonova a Hookeova koeficientu . Tato konstanta udává  

rychlost návratu materiálu po deformaci do původního stavu.  

 

 

1. Hodnoty naměřené v první sérii měření:  

 

Tab. 1 Hodnoty Hookeova koeficientu a Newtonova koeficientu naměřené v první sérii měření kůže 

  
věk [roky] 

24 25 25 

měření 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

1 7,33E+02 8,20E-01 1,14E+03 6,51E-01 1,21E+03 8,96E-01 

2 7,79E+02 8,37E-01 1,13E+03 6,54E-01 1,26E+03 9,01E-01 

3 8,01E+02 8,02E-01 1,16E+03 6,82E-01 1,25E+03 8,98E-01 

4 8,38E+02 8,37E-01 1,14E+03 6,87E-01 1,23E+03 9,04E-01 

5 8,36E+02 8,11E-01 1,15E+03 6,85E-01 1,17E+03 8,75E-01 

6 8,40E+02 8,40E-01 1,14E+03 6,84E-01 1,18E+03 8,85E-01 

7 8,28E+02 8,19E-01 1,17E+03 6,98E-01 1,19E+03 9,02E-01 

8 8,49E+02 8,30E-01 1,13E+03 7,14E-01 1,17E+03 9,20E-01 

9 8,48E+02 8,52E-01 1,10E+03 7,19E-01 1,43E+03 9,78E-01 

10 7,96E+02 8,35E-01 1,10E+03 6,95E-01 1,30E+03 9,76E-01 

průměr 8,15E+02 8,29E-01 1,14E+03 6,87E-01 1,24E+03 9,13E-01 

s.odchylka 3,73E+01 1,48E-02 2,47E+01 2,20E-02 7,86E+01 3,53E-02 
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Tab. 2 Hodnoty Hookeova koeficientu a Newtonova koeficientu naměřené v první sérii měření kůže 

 

 

Tab. 3 Hodnoty Hookeova koeficientu a Newtonova koeficientu naměřené v první sérii měření kůže 

  
věk [roky] 

54 66 68 

měření 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

1 1,14E+03 5,93E-01 9,32E+02 7,94E-01 9,51E+02 6,94E-01 

2 1,15E+03 5,96E-01 1,04E+03 9,39E-01 1,01E+03 7,11E-01 

3 1,16E+03 6,01E-01 1,12E+03 9,50E-01 1,02E+03 7,86E-01 

4 1,15E+03 6,16E-01 1,11E+03 9,42E-01 1,01E+03 8,08E-01 

5 1,15E+03 6,19E-01 1,08E+03 9,55E-01 1,04E+03 7,14E-01 

6 1,13E+03 6,23E-01 1,11E+03 9,52E-01 1,06E+03 7,06E-01 

7 1,16E+03 6,35E-01 1,10E+03 9,32E-01 1,08E+03 7,08E-01 

8 1,15E+03 6,36E-01 1,07E+03 9,48E-01 1,01E+03 6,93E-01 

9 1,15E+03 6,40E-01 1,08E+03 9,37E-01 1,05E+03 7,16E-01 

10 1,15E+03 6,33E-01 1,09E+03 9,51E-01 1,05E+03 7,23E-01 

průměr 1,15E+03 6,19E-01 1,07E+03 9,30E-01 1,03E+03 7,26E-01 

s.odchylka 7,96E+00 1,74E-02 5,45E+01 4,85E-02 3,49E+01 3,89E-02 

 

  

  
věk [roky] 

26 29 38 

měření 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

1 5,90E+02 5,17E-01 1,34E+03 7,39E-01 5,74E+02 6,36E-01 

2 5,92E+02 4,97E-01 1,27E+03 7,37E-01 6,33E+02 6,86E-01 

3 5,56E+02 5,00E-01 1,28E+03 7,50E-01 6,07E+02 6,87E-01 

4 5,25E+02 5,30E-01 1,27E+03 7,74E-01 6,68E+02 7,01E-01 

5 5,32E+02 5,27E-01 1,28E+03 7,93E-01 6,65E+02 7,04E-01 

6 5,65E+02 5,18E-01 1,22E+03 7,33E-01 6,76E+02 7,17E-01 

7 5,56E+02 5,11E-01 1,22E+03 7,51E-01 6,96E+02 7,27E-01 

8 5,76E+02 5,13E-01 1,22E+03 7,33E-01 6,78E+02 7,10E-01 

9 5,44E+02 5,11E-01 1,23E+03 7,14E-01 6,85E+02 7,43E-01 

10 5,60E+02 5,17E-01 1,20E+03 7,39E-01 7,26E+02 7,44E-01 

průměr 5,60E+02 5,14E-01 1,25E+03 7,46E-01 6,61E+02 7,06E-01 

s.odchylka 2,25E+01 1,03E-02 4,27E+01 2,26E-02 4,46E+01 3,17E-02 
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2. Hodnoty naměřené v druhé sérii měření: 

 
Tab. 4 Hodnoty Hookeova koeficientu a Newtonova koeficientu naměřené v druhé sérii měření kůže 

  
věk [roky] 

24 25 25 

měření 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

1 5,14E+02 6,52E-01 1,06E+03 6,27E-01 1,29E+03 7,65E-01 

2 5,64E+02 6,99E-01 1,15E+03 6,57E-01 1,33E+03 8,12E-01 

3 5,89E+02 7,16E-01 1,16E+03 6,47E-01 1,34E+03 8,22E-01 

4 5,93E+02 7,32E-01 1,08E+03 6,29E-01 1,32E+03 8,22E-01 

5 5,68E+02 7,15E-01 1,09E+03 6,28E-01 9,79E+02 6,50E-01 

6 5,67E+02 7,21E-01 1,08E+03 6,25E-01 1,07E+03 6,90E-01 

7 6,06E+02 7,38E-01 1,09E+03 6,56E-01 1,07E+03 6,96E-01 

8 6,05E+02 7,29E-01 1,11E+03 6,62E-01 1,06E+03 7,14E-01 

9 6,11E+02 7,33E-01 1,10E+03 6,53E-01 1,02E+03 7,12E-01 

10 6,30E+02 7,29E-01 1,06E+03 6,31E-01 1,04E+03 7,23E-01 

průměr 5,85E+02 7,16E-01 1,10E+03 6,41E-01 1,15E+03 7,40E-01 

s.odchylka 3,28E+01 2,52E-02 3,22E+01 1,48E-02 1,47E+02 6,12E-02 

 
 

 

Tab. 5 Hodnoty Hookeova koeficientu a Newtonova koeficientu naměřené v druhé sérii měření kůže 

  
věk [roky] 

26 29 38 

měření 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

1 1,07E+03 6,77E-01 1,12E+03 7,34E-01 5,86E+02 6,60E-01 

2 1,05E+03 6,35E-01 1,16E+03 7,61E-01 6,29E+02 6,93E-01 

3 9,87E+02 6,27E-01 1,20E+03 7,74E-01 6,35E+02 7,09E-01 

4 1,01E+03 6,44E-01 1,23E+03 7,78E-01 6,41E+02 7,03E-01 

5 1,05E+03 6,44E-01 1,21E+03 7,90E-01 6,40E+02 7,16E-01 

6 1,01E+03 6,48E-01 1,19E+03 7,99E-01 6,69E+02 7,31E-01 

7 1,01E+03 6,48E-01 1,19E+03 8,05E-01 6,73E+02 7,24E-01 

8 1,03E+03 6,52E-01 1,22E+03 8,20E-01 6,68E+02 7,31E-01 

9 1,03E+03 6,53E-01 1,25E+03 7,91E-01 6,91E+02 7,53E-01 

10 1,04E+03 6,36E-01 1,25E+03 7,83E-01 7,05E+02 7,53E-01 

průměr 1,03E+03 6,47E-01 1,20E+03 7,84E-01 6,54E+02 7,17E-01 

s.odchylka 2,56E+01 1,35E-02 4,02E+01 2,40E-02 3,47E+01 2,80E-02 
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Tab. 6 Hodnoty Hookeova koeficientu a Newtonova koeficientu naměřené v druhé sérii měření kůže 

  
věk [roky] 

54 66 

měření 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

1 1,17E+03 6,18E-01 1,20E+03 8,08E-01 

2 1,19E+03 6,18E-01 1,48E+03 8,56E-01 

3 1,20E+03 6,38E-01 1,38E+03 8,52E-01 

4 1,22E+03 6,33E-01 1,41E+03 8,72E-01 

5 1,18E+03 6,31E-01 1,40E+03 8,37E-01 

6 1,19E+03 6,57E-01 1,41E+03 8,41E-01 

7 1,13E+03 6,53E-01 1,47E+03 8,65E-01 

8 1,16E+03 6,63E-01 1,51E+03 8,59E-01 

9 1,13E+03 6,81E-01 1,50E+03 8,61E-01 

10 1,14E+03 6,60E-01 1,38E+03 8,72E-01 

průměr 1,17E+03 6,45E-01 1,41E+03 8,52E-01 

s.odchylka 3,01E+01 2,11E-02 8,98E+01 1,95E-02 
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Tab. 7 Souhrnný přehled průměrných hodnot Hookeových a Newtonových koeficientů, 

příslušných směrodatných odchylek a časové konstanty z prvního cyklu měření kůže 

věk 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

směrodatná 
odchylka H 

 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

směrodatná 
odchylka N 

 

časová 
konstanta [s] 

 

24 8,15E+02 3,73E+01 8,29E-01 1,48E-02 1,02E-03 

25 1,14E+03 2,47E+01 6,87E-01 2,20E-02 6,04E-04 

25 1,24E+03 7,86E+01 9,13E-01 3,53E-02 7,37E-04 

26 5,60E+02 2,25E+01 5,14E-01 1,03E-02 9,19E-04 

29 1,25E+03 4,27E+01 7,46E-01 2,26E-02 5,95E-04 

38 6,61E+02 4,46E+01 7,06E-01 3,17E-02 1,07E-03 

54 1,15E+03 7,96E+00 6,19E-01 1,74E-02 5,38E-04 

66 1,07E+03 5,45E+01 9,30E-01 4,85E-02 8,67E-04 

68 1,03E+03 3,49E+01 7,26E-01 3,89E-02 7,06E-04 

 

 

 

Obr. 13 Závilost Hookeova koeficientu na věku sestrojená z průměrných hodnot první série měření kůže 
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Obr. 14 Závislost časové konstanty na věku (první série měření) 

 

 

 

 

Tab. 8 Souhrnný přehled průměrných hodnot Hookeových a Newtonových koeficientů, 

příslušných směrodatných odchylek a časové konstanty z druhého cyklu měření kůže 

věk 

Hookeův 
koeficient  

[N.m
-1

] 

směrodatná 
odchylka H 

 

Newtonův 
koeficient 
[N.s.m

-1
] 

směrodatná 
odchylka N 

 

časová 
konstanta [s] 

 

24 5,85E+02 3,28E+01 7,16E-01 2,52E-02 1,23E-03 

25 1,10E+03 3,22E+01 6,41E-01 1,48E-02 5,84E-04 

25 1,15E+03 1,47E+02 7,40E-01 6,12E-02 6,43E-04 

26 1,03E+03 2,56E+01 6,47E-01 1,35E-02 6,30E-04 

29 1,20E+03 4,02E+01 7,84E-01 2,40E-02 6,53E-04 

38 6,54E+02 3,47E+01 7,17E-01 2,80E-02 1,10E-03 

54 1,17E+03 3,01E+01 6,45E-01 2,11E-02 5,51E-04 

66 1,41E+03 8,98E+01 8,52E-01 1,95E-02 6,03E-04 
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Obr. 15 Závilost Hookeova koeficientu na věku sestrojená z průměrných hodnot druhé série měření 

 

 

Obr. 16 Závislost časové konstanty na věku (druhá série měření) 
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4.4 Diskuse 

V předchozím experimentu [64] bylo stejnou metodou zjištěno, že Hookeův 

koeficient roste s věkem s hodnotou spolehlivosti R
2
= 0,930. To znamená, že tuhost 

kůže se s rostoucím věkem zvyšuje. V mém pokusu se tato závislost také ukazuje, ale s 

velice malými hodnotami spolehlivosti. V grafu sestaveném na základě hodnot 

naměřených v první sérii měření (viz obr. 13) je hodnota spolehlivosti R
2
= 0,022 

v grafu druhé série měření (viz obr. 15) R
2
= 0,205.  

Hodnoty časové konstanty mají podle experimentu [64] tendenci klesat s věkem. 

V mém pokusu je tento trend také vidět, ale opět s malými hodnotami spolehlivosti. 

V grafu sestaveném  na základě časových konstant získaných v první sérii měření (viz 

obr. 14)  je hodnota spolehlivosti R
2
= 0,021 a v grafu sestrojeném  na základě časových 

konstant druhé série měření (viz obr. 16) je R
2
= 0,079.  

 Závislost Newtonova koeficientu na věku se neprojevila ani v případě 

experimentu [64], ani v mém pokusu.  

Malá statistická významnost výsledků může být dána řadou faktorů. Během 

měření se ruka v důsledku fixace odkrvovala. Na palcový val byla desetkrát za sebou 

spuštěna sonda, což mohlo postupně ovlivňovat měřené hodnoty. Další série měření 

probíhala v průběhu tří týdnů a kůže probandů tak mohla být vystavena různým vlivům 

zevního prostředí. U osob vybraných do experimentu nebylo bráno v úvahu, zda 

používají kosmetické krémy. Teplota ruky nebyla upravována. Počet účastníků 

experimentu nebyl optimální. Na změřené hodnoty mohla mít dále vliv samotná 

aparatura a chovaní probandů (samovolné pohyby).  
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5 Závěr 

Výsledky mého měření prokazují pokles hodnot Hookeova koeficientu a růst 

hodnot časové konstanty s přibývajícím věkem ovšem s malou statistickou 

významností. Dále naměřené výsledky potvrdily, že hodnoty Newtonova koeficientu 

jsou nezávislé na věku.  

Pro získání statisticky významnějších výsledků lze doporučit další experimenty, 

ve kterých by byl proměřen větší vzorek probandů různého věku. Dále lze navrhnout 

zlepšení ve standardizaci podmínek měření. Jedná se zejména o teplotu měřené oblasti, 

která má obecně velký vliv na mechanické vlastnosti materiálů. Měřená oblast kůže by 

byla temperována na konkrétní teplotu pomocí infračervené lampy nebo vložením ruky 

do vody temperované na danou teplotu. 

Zpřesňováním metodiky a prováděním dalších měření na rozsáhlejším vzorku 

probandů by bylo možné získat standardní hodnoty mechanických vlastností pro daný 

věk a pohlaví a použít je jako marker biologického věku.  
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