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Abstrakt
Názov práce: Kvantifikácia biomechanických dôsledkov monotónnej práce v sede
na axiálny systém
Ciele práce: Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vplyv sedavej pracovnej polohy
na axiálny systém a zistiť aké zmeny biomechanických vlastností nastanú
práve u chrbtice po špecifickej monotónnej záťaži trvajúcej osem hodín.
Metóda:

Piati probandi boli vystavení diagnostickým vibráciám metódy TVS
(transfer vibration trough the spine) pred výkonom 8 hodinovej
monotónnej sedavej práce a po nej. Skúmanou vlastnosťou bola
schopnosť axiálneho systému tlmiť vibrácie šírené po celej chrbtici.
Tlmivé reakcie jednotlivých segmentov boli porovnávané medzi sebou
pred aj po pracovnom výkone.

Výsledky:

Metóda TVS, ktorá bola pri práci použitá, sa ukázala ako adekvátna
k poskytnutiu informácií o rezonančných frekvenciách a o celkovom
útlme chrbtice s dostatočnou presnosťou tak, aby ovplyvnenie axiálneho
systému

po

skončení

pracovného

výkonu

bolo

jednoznačne

identifikovateľné. Pri porovnaní frekvenčných závislostí a celkových
útlmov jednotlivých probandov sme zistili, že celkový útlm chrbtice
narástol u všetkých skúmaných jedincov.
Kľúčové slová: práca, axiálny systém, chrbtica, vibrácie a TVS.

Abstract
Thesis Title: The Quantification of Biomechanical Consequences of Monotonous
Sedentary Work to the Axial System
Thesis Goals: The goal of the Diploma Thesis is to assess the impact of sedentary work
position on the axial system and to find out what changes in
biomechanical properties occur specifically in the spine after the specific
monotonous eight hours lasting load.
Method:

Five probands were exposed to diagnostic vibrations of the TVS method
(transfer vibration through the spine) before performing eight hours
monotonous sedentary work and after it. The examined feature was the
ability of the axial system to dampen vibrations spread throughout the
spine. Dampening reactions of individual segments were compared to
each other before and after the performance of work.

Results:

The TVS method applied at work has proven its adequacy in the
provision of information on resonance frequencies and on the overall
attenuation of the spine with sufficient accuracy so that the impact to the
axial system after completing the work performance was clearly
identifiable. When comparing the frequency dependence and overall
attenuation of individual probands we have found that the overall
attenuation of the spine increased in all examined individuals.

Key words: work, axial system, spine, vibrations and TVS.
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1 ÚVOD
Práca je stálou súčasťou nášho života. Trávime ňou väčšinu času dňa, a preto je
dôležité ako sa počas našej pracovnej doby správame ku svojmu telu. Svoje opodstatnené
miesto zastupujú nielen správne pohybové stereotypy, ale aj to, či nás naše zamestnanie
napĺňa, a či sme v psychickej pohode počas pracovného výkonu. V každom odvetví sa
stretávame s postupnou

mechanizáciou a automatizáciou, priemyselnou konštrukciou

a ergonomickým dizajnom strojov. Je nesporné, že všetky novodobé a moderné stroje vedú
k zľahčeniu pracovného výkonu, ale zabúdame na zlepšenie aktivity človeka, ktorý
v poslednej dobe trpí hypoaktivitou a sedavým životným štýlom. Pozornosť by sme mali
nasmerovať aj na úpravu pracovného miesta, pracovnej polohy, a pre nedostatok času to
najhoršie realizovateľné – kompenzačné cvičenia počas pracovnej doby.
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2 PRÁCA
Práca môže mať charakter fyzický a psychický, ale v praxi ju nemôžeme takto presne
rozdeliť, pretože v každej činnosti sa vždy obidve zložky prelínajú, len sa mení ich pomer
(Baumruk, 2002).

2.1 Fyzická práca
Pracovná aktivita ovplyvňuje činnosť orgánov, tkanív a vplyvom práce vznikajú rôzne
funkčné, ale aj štrukturálne zmeny AS. Okrem nadmernej fyzickej záťaže myoskeletálneho
systému pôsobí na náš organizmus aj vplyv únavy, ktorá môže mať charakter celkový,
miestny, fyzický a psychický. Fyzická únava vzniká prirodzene počas pohybovej aktivity
a v období regenerácie postupne vymizne. Jedná sa o reverzibilný jav, ktorý sa
v počiatočných fázach prejavuje pri pohybových aktivitách stratou koordinácie a jemnej
motoriky horných končatín. Nástup fyzickej únavy má lokálny alebo celkový charakter.
Naproti tomu psychická únava je vnímaná ako pocity vyčerpania, straty koncentrácie,
zhoršenie pamäte alebo ospalosti. Z hľadiska konkrétnych metabolických zmien vo svaloch
rozoznávame:

•

rýchlo nastupujúcu únavu – anaeróbnu, kedy dochádza k nadprodukcií

laktátu

a rozvoju metabolickej acidózy

•

pomaly nastupujúcu únavu – aeróbnu, kedy je výkon limitovaný nízkou úrovňou
energetických zásob glykogénu

Fyzická práca môže mať charakter dynamický a statický. Pri oboch typoch práce sa
vynakladá svalová sila, ktorej dôsledkom je mechanické zaťaženie AS (Bakalář, 1992).
2.1.1 Dynamická práca
Dynamická práca je pracovná činnosť, pri ktorej je svalová sila vynakladaná na pracovný
pohyb vystriedaná relaxáciou po dobu kratšiu ako 3 sekundy.
Dynamická pracovná činnosť pri ktorej dochádza k izotonickej kontrakcii svalu, čiže k zmene
dĺžky svalu v zmysle predĺženia – excentrická kontrakcia, alebo v zmysle skrátenia –
koncentrická kontrakcia.
12

Po tejto fáze nasleduje vždy relaxácia a opätovne fáza izotonickej kontrakcie. Pri dynamickej
svalovej práci sa strieda svalová kontrakcia so svalovou relaxáciou v rôzne dlhých
intervaloch. Práve toto striedanie bráni rýchlemu vzniku únavy a umožňuje dlhodobú fyzickú
záťaž bez negatívnych príznakov pre ľudský organizmus. Z fyziologického hľadiska sval
pracuje buď proti odporu, alebo dodáva telesu kinetickú alebo potenciálnu energiu
(Hrnčír, 2007).
2.1.2 Statická práca
Statická práca má prevahu takých činností, ktoré spôsobujú trvanie svalového sťahu, zvýšenie
svalového tonusu a udržovanie určitej polohy. Svalová sila vynakladaná na svalový ťah trvá
dlhšie ako 3 sekundy.
Pri statickom type dochádza k izometrickej aktivite, dĺžka svalu sa nemení, a zároveň nastáva
jednostranná a dlhodobá kontrakcia celej svalovej skupiny (často pri neprirodzenej a
extrémnej pracovnej polohe, pri držaní bremena, pri vykonávaní trvalého tlaku). V prípade
dlhšie trvajúcej izometrickej aktivity dochádza k zhoršeniu prekrvenia daného svalu, čím sa
zvyšuje koncentrácia CO2 a hromadia sa odpadové látky. Prevažuje anaeróbne získavanie
energie a zvýšenie laktátu aj kyseliny pyrohroznovej vo svale. Práve preto vzniká pri statickej
práci rýchlejšie únava a hodnota svalovej sily je obmedzená na 15 % maxima (Hrnčír, 2007).

2.2 Pracovná poloha
Práca v sede poskytuje nižšiu energetickú náročnosť a možnosť vykonávať ľahšie
presné pohyby jemnej motoriky hornými končatinami. Ťažisko je na nižších úrovniach a
oporná báza je širšia, ale pri uvoľnenom sede dochádza k predsunutému držaniu hlavy,
k zvýšenej hrudnej kyfóze a k zníženiu lumbálnej lordózy. V tejto polohe sa výrazne zväčší
tlak v intervertebrálných diskoch, čo v neskorších štádiách spôsobuje ich vyklenutie
(Gilbertová, 2002).
Práca v stoji dovoľuje väčšie rozsahy pohybov končatín o väčšej sile a vyššiu úroveň
bdelosti. Stoj je labilnejšia poloha tela, pretože je pri ňom ťažisko vo vyšších polohách a je
prítomná menšia oporná báza. Pri práci hornými končatinami dochádza k častej zmene
ťažiska. Statická práca v stoji je ekonomicky náročná a zaťažujúca.
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Vynútená poloha, práca hornými končatinami vo vyšších polohách a ďalej od tela zhoršuje
celkové držanie tela (Gilbertová, 2002).
Z dôvodu lokálneho preťažovania jednotlivých komponentov axiálneho systému človeka je
výhodnejšie striedanie týchto polôh, ktoré však nie každá práca dovoľuje. Pracovná poloha
a dvíhanie bremien sú najdôležitejšími faktormi pri vzniku poškodenia IVD. Sledovaním
určitých bodov na tele a pozorovaním ich následných výchyliek vieme určiť zmeny pracovnej
polohy, miesto častého preťažovania a možným rizikám poškodenia (následne možné riziká
poškodenia) (Jandačka, 2011).

2.3 Ostatné činitele ovplyvňujúce pracovný proces
Výška manipulačnej roviny má byť prispôsobená druhu činnosti a polohe pracujúceho
(v sede 65 cm pre ženy a 70 cm pre mužov, v stoji 95 cm pre ženy a 103 cm pre
mužov).
Organizácia práce: prestávky, tempo, pracovné zmeny
Hluk
Osvetlenie
Mikroklimatické podmienky
Vibrácie
Aerosoly, lasery, elektromagnetické pole
Ultrafialové, infračervené a ionizujúce žiarenie
(Baumruk, 2002)

2.4 Sedavý spôsob života
Sedavý životný štýl definujeme ako nedostatok telesného pohybu, ako v zamestnaní
tak aj mimo neho. Redukovaná pohybová aktivita v zamestnaní sa často prenáša aj
do voľného času, kedy únava spôsobená psychickým vypätím a nedostatkom pohybu v práci
zníži aktivitu človeka až do takej miery, že viac konzumuje než vydáva. Tak vzniká a stále sa
prehlbuje energetická nerovnováha a poruchy telesného a duševného zdravia (Stejskal, 2004).
Dlhodobé sedenie pred monitorom počítača má za následok kumulujúce sa dlhodobé
zdravotné následky.
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Podľa Chiu et al (2002) sú bolestivé ochorenia krčnej chrbtice charakteristické hlavne pre
vedúcich pracovníkov, asistentky, sekretárky a akademických pracovníkov. Naproti tomu
k profesiám u ktorých dochádza hlavne k bolestiam v oblasti lumbálnej chrbtice patria
stavebníci, zamestnanci v priemysle, šoféri a zdravotné sestry.
Okrem samotného zamestnania vplýva na človeka aj psychosociálny faktor (vysoké pracovné
nároky, málo času na realizáciu, vzťahy na pracovisku).

2.5 Ergonómia pracovného prostredia
Jedná sa o vedeckú disciplínu, ktorá sa zaoberá vzájomnými interakciami medzi
ľuďmi a ostatnými faktormi pracovného systému, aplikuje teórie, princípy a rôzne dáta
za účelom optimalizácie a ochrany ľudského zdravia (Gilbertová, 2002).
• Kognitívna ergonómia zahrňuje myšlienkové pochody, pamäť, rozhodovanie, výkon a
vplyv stresu a emócií.
• Organizačná ergonómia rieši optimalizáciu sociotechnických systémov, organizačnú
štruktúru, pracovné postupy a politiku.
• Telesná ergonómia dotýka sa anatomických, antropometrických, fyziologických a
biomechanických charakteristík, ktoré sú uvádzané vo vzťahu k telesnej aktivite
(pracovný postoj, opakované pracovné pohyby, pracovné prostredie a bezpečnosť pri
práci).

2.5.1 Ergonómia počítačového pracoviska
Podľa „Centra pre kontrolu a prevenciu ochorení EÚ“ by mal mať každý zamestnanec
zabezpečené základné ergonomické princípy, ktoré zahŕňajú úpravu pracoviska, stôl,
stoličku, osvetlenie a polohu monitora, klávesnice a myši.
Pracovisko by malo byť priestranné s umiestnením telefónu na strane nedominantnej
hornej končatiny. Pri častých a dlhotrvajúcich telefonátoch by mal zamestnávateľ
zabezpečiť handsfree. Často používané predmety by mali byť na dosah ruky, aby
nedochádzalo k nadmernému naťahovaniu.
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K výbave pracovného stola patrí aj výškovo nastaviteľný monitor do úrovne alebo
mierne pod úroveň očí (obr. č. 1 – C), vo vhodnom uhle od okna (90 °), aby
nedochádzalo k jeho oslňovaniu a odrazom. Dôležitými prvkami je aj držiak na
dokumenty (obr. č. 1 – H) a podložka pod myš s vypodložením pre zápästie
(obr. č. 1 – E). Stolička by mala mať nastaviteľnú výšku (obr. č. 1 – A), tak aby sa
nohy mohli dotýkať celou plochou podlahy a aby hrudník so stehnami zvieral uhol
v rozmedzí 90 – 115 ° (obr. č. 1 – D). Drieková opierka stoličky (obr. č. 1 – B)
zabezpečuje prirodzené lordotické zakrivenie chrbtice. Nastaviteľné opierky na
predlaktia dovoľujú zamestnancovi relaxovať oblasť ramien pri práci s klávesnicou,
ktorá má byť v tesnej blízkosti tela (obr. č. 1 – F). Aby bola zabezpečená táto
podmienka je možné umiestniť klávesnicu na vysúvaciu priehradku zo stola. Taktiež
možno použiť stolček na podloženie nôh, ak aj minimálna výška stoličky nezaručí
kontakt celých nôh s podložkou.

Obr. č. 1: Ergonómia pracovného prostredia (Národný ústav pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia, 1999)
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3 AXIÁLNY SYSTÉM
Axiálny systém človeka predstavuje z biomechanického hľadiska zložitý, členitý systém
s rozmanitými materiálovými, tvarovými a väzobnými charakteristikami. Predstavuje
komplex zložený z vlastného chrbticového stĺpca tvoreného kostenými stavcami,
medzistavcovými

diskami,

väzivového

a

aktívneho

svalového

aparátu

chrbtice

s individuálnou stratégiou svalovej aktivácie (Karas a Otáhal, 1991).
Axiálny systém tvoria z anatomického hľadiska stavebné komponenty, ktoré majú nosnú,
protektívnu a hybnú funkciu. Systém je tvorený osovým skeletom – chrbtica, spoje
na chrbtici, svaly pohybujúce a stabilizujúce osový skelet, kostný základ hrudníka a jeho
spoje, dýchacie svaly a svaly panvového dna. V širšom kontexte je súčasťou axiálneho
systému aj príslušná riadiaca zložka – časť nervovej sústavy, ktorá zabezpečuje funkciu
systému. Axiálny systém je súčasťou posturálneho systému (Dylevský, 2009).
Chrbtica tvorí základnú nosnú os tela, pri svojej výraznej pohyblivosti zabezpečuje aj
dostatočne tuhú oporu pre manipulačné a lokomočné pohyby. Vzhľadom k esovitému
zakriveniu je schopná absorbovať určité množstvo deformačnej energie do svojich
jednotlivých zložiek. Chrbtica je tvorená stavcami spojenými diskami a párom
medzistavcových kĺbov. Spolu s krátkymi a dlhými väzmi určujú tieto pasívne spojenia
vzájomnú pohyblivosť stavcov voči sebe. Tvarová stabilita axiálneho systému je v priebehu
života ovplyvňovaná rôznymi faktormi, a to biologickými (genetika, vývinové vady,
hormonálne zmeny, nutričný faktor a infekcie) a mechanickými vplyvmi (záťaž, vonkajšie
sily). Axiálny systém má nasledujúce funkcie: nosnú, ochrannú (pre miechu), tlmí vibrácie a
nárazy a zabezpečuje pohyb tela a pletencov (Čihák, 2001).
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3.1 Reologické vlastnosti biologickýh tkanív
Všeobecné reologické vlastnosti biologických materiálov
Viskoelastické vlastnosti – závislosť na rýchlosti deformácie, relaxácia, creep.
Anizotropia – mechanické vlastnosti sú v rôznych smeroch rôzne.
Nehomogenita – nerovnomerné rozloženie hmoty.
Adaptabilita – realizovaná na základe spätnej väzby.
Vplyv histórie zaťažovania.
Zdieľanie hmoty, energie, informácií.
Starnutie – zmeny vlastností s pribúdajúcim vekom.
Interindividuálne vlastnosti – rôzne dispozície každého jedinca.
Hlavným znakom biologických tkanív je ich premenlivosť a nestálosť ich vlastností, ktoré
podliehajú vplyvu genetickej predispozície, životného štýlu, veku, pohlaviu a celkovému
zdravotnému stavu jedinca (Otáhal, 1999).
Medzi základné mechanické vlastnosti patrí tuhosť a pružnosť (elasticita). Podľa smeru
pôsobiacich síl na tkanivo rozlišujeme deformácie v tlaku, ťahu, ohybu, v šmyku a v torzii.
Tuhosť je schopnosť tkanív odolávať deformačným vplyvom a môžeme ju definovať ako
pomer zmeny sily pôsobiacej na tkanivo a jeho odpovedajúca zmena deformácie
(Navrátil, Pluhař, 1986).
Elasticita vyjadruje schopnosť materiálu vrátiť sa po doznení deformačnej sily do pôvodného
stavu.
Tuhosť aj pružnosť tkaniva popisujú dva základné modely:
• Model stlačiteľnosti H [

J
]
m3

• Model pružnosti v šmyku G [

J
]
m3

Tieto modely do veľkej miery závisia od zdravotného stavu jedinca, jeho kondície (či je
organizmus pred záťažou alebo po nej) a od svalového tonusu (Maršík, 2010).
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Ďalším dôležitým parametrom je schopnosť tkanív odolávať napätiu |σ|, pri ktorom pôsobí:
sila o veľkosti |F|
na plochu o rozlohe |S|
σ=

F
[Pa]
S

(5)

Podľa Hookovho zákona, ktorý popisuje vzťah medzi deformáciou a silou, ktorá ju spôsobuje,
platí:
σ = Eε [Pa]

(6)

kde |E| je Yangov model pružnosti
|ε| vyjadruje pomer medzi predĺžením materiálu pri pôsobení sily a dĺžkou materiálu
v kľudovom stave
Tabuľka č. 1: Príklady Yangovho modelu pružnosti v ťahu

Materiál

priemerná hodnota [MPa]

kosť (kompaktná)

12700 – 19400

ligamentum (patellae)

400

elastín

0,6

Viskoelastické vlastnosti biomateriálu definuje viskozita, ktorá vyjadruje odpor proti
zmene tvaru deformovaného tkaniva pri pôsobení deformácie. Vplyvom viskozity dochádza
k fenoménu nazývanému creep, ktorý vyjadruje pozvoľnú deformáciu pri stále rovnakej
pôsobiacej sile. Viskozita taktiež definuje vzťah medzi napätím a rýchlosťou deformácie
(Rosina, 2005). Viskoelastická vlastnosť je schopnosť tkaniva akumulovať, resp. prenášať
energiu. Formou prenosu tečných napätí medzi časticami dochádza k disipácií (strate) energie,
ktorá súvisí s celkovým útlmom chrbtice (Maršík, 2010).
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3.2 Biomechanika axiáneho systému

3.2.1 Kostné tkanivo
Kosť nie je v pravom zmysle tkanivo, ale skôr orgán a komplexný biomateriál. Mechanické
vlastnosti sú odlišné v závislosti na štruktúre, na smere zaťaženia, na záťažovej histórií a
lokalite. Jedná sa o materiál nehomogénny a anizotropný.
Stavce patria medzi krátke kosti, ktoré sú zložené z väzivového obalu kosti – periostu
a z dvoch druhov kostného tkaniva rozdielnej štruktúry (Hamill, 1995):
-

kompakty, ktoré tvoria tenkú vrchnú vrstvu kosti

-

spongióza je hubovité kostné tkanivo, ktoré sa nachádza vnútri kosti, je tvorené
kostnými trámčekmi, ktoré sú priestorovo usporiadané do tzv. siete.
Usporiadanie trámčekov odpovedá smeru najväčšieho zaťaženia

V priemere tvorí ľudská kostra okolo 13 – 20 % celkovej váhy tela. Každý jeden stavec sa líši
svojou veľkosťou, tvarom a hmotnosťou. Výška krčných stavcov sa pohybuje v priemere
okolo 14 – 16 mm, u hrudných stavcov je to 20 – 25 mm a výška lumbálnych stavcov
tvorí 30 mm (Dylevský, 2009).

Obr. č. 2: Hmotnosti stavcov: jedná sa o suchú hmotnosť stavcov u 30 ročného muža, vysokého 175 cm a
vážiaceho 70 kg (Dylevský, 2009)
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3.2.2 Medzistavcová platnička
IVD je tvorený väzivovou chrupavkou a disponuje výraznými viskoelastickými vlastnosťami.
Po okraji disku sa nachádza anulus fibrosus, jeho vlákna vytvárajú štruktúru, ktorá zvyšuje
pevnosť. V strede je nucleus pulposus, ktorý má podobu guľovitého útvaru. Okolo neho sa
nakláňajú a pohybujú stavce svojimi styčnými plochami, nazývanými aj endplates. Endplates
regulujú napätie a jeho plynulý prechod z kostného tkaniva stavca na chrupavkové tkanivo
IVD (Kapandji, 1974). Tento mechanizmus umožňuje pohyby segmentov do všetkých
smerov. Hrúbka disku rastie kraniokaudálne, v našom tele sa ich nachádza 23 a celkovo tvoria
pätinu dĺžky celej chrbtice. Táto dĺžka sa však počas života skracuje, pretože disk stráca
vplyvom starnutia tekutinu (Valenta, 1997).
V discus intervertebralis je tlak približne 4 – 5 atmosfér (405,2 – 506,5 kPa), tento tlak sa
mení polohou a zaťažením organizmu. Už pri miernom predklone so závažím výrazne rastie
zaťaženie bedrovej chrbtice. Na základe výskumu Yokoo, Shano a Asami (1985) jednotlivé
stavce majú rôzne medze pevnosti v ťahu aj tlaku v rôznom veku života.
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Tabuľka č. 2: charakteristiky jednotlivých stavcov a ich medze pevnosti

Intervertebrálny
disk

Krčný

Horný hrudný

Dolný hrudný

Lumbálny

20 – 39 rokov

40 – 79 rokov

3,3 ± 0,2

2,9 ± 0,3

10,8

medza

medza

medza

pevnosti

pevnosti

pevnosti

v ťahu (MPa)

v ťahu (MPa)

v tlaku (MPa)

2,4 ± 0,1

2,0 ± 0,2

10,2

medza

medza

medza

pevnosti

pevnosti

pevnosti

v ťahu (MPa)

v ťahu (MPa)

v tlaku (MPa)

2,6 ± 0,1

2,2 ± 0,1

10,8

medza

medza

medza

pevnosti

pevnosti

pevnosti

v ťahu (MPa)

v ťahu (MPa)

v tlaku (MPa)

3,0 ± 0,1

2,4 ± 0,1

11,2

medza

medza

medza

pevnosti

pevnosti

pevnosti

v ťahu (MPa)

v ťahu (MPa)

v tlaku (MPa)

Maximálne

Maximálne

predĺženie

predĺženie

(%) VEK

(%) VEK

20 – 39

40 – 79

89 ± 4

71 ± 4

55 ± 4

41 ± 2

57 ± 4

40 ± 2

68 ± 7

52 ± 6

V tabuľke vidíme, že mladší jedinci majú vyššie hodnoty pevnosti v ťahu a maximálne
percentuálne pretiahnutie. Neboli zistené žiadne zmeny medzi pohlavím. Najväčšie hodnoty
pevnosti a percentuálneho pretiahnutia boli zistené pri krčných IVD a najnižšie hodnoty
u horných hrudných IVD. Keď je tlak alebo zaťaženie neprimerané môže prísť k jeho
vyklenutiu, ktoré následne spôsobí tlak vnútri miechy alebo tlačí na miechový koreň.
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Tabuľka č. 3: zobrazuje medze pevnosti jednotlivých stavcov v torzii

IVD a jeho medza pevnosti

Vek 20 – 39

Vek 40 – 69

Krčný stavec

5,2 ± 0,7

4,6 ± 0,1

Horný hrudný stavec

4,6 ± 0,2

3,8 ± 0,4

Dolný hrudný stavec

4,8 ± 0,2

4,4 ± 0,4

Lumbálny stavec

5,1 ± 0,3

4,6 ± 0,3

v torzii (MPa)

Tabuľka č. 4: charakteristiky medzistavcových diskov a ich uhly skrútenia

IVD a jeho uhol skrútenia (°)

Vek 20 – 39

Vek 40 – 69

Krčný stavec

38 ± 5

31 ± 2

Horný hrudný stavec

29 ± 2

24 ± 2

Dolný hrudný stavec

18 ± 1

16 ± 1

Lumbálny stavec

15 ± 1

13 ± 1

Najvyššie hodnoty pevnosti v torzii boli zistené pre IVD krčnej chrbtice a najnižšie pre horné
hrudné disky. Mladší jedinci majú hodnoty mechanických vlastností priaznivejšie a autor
taktiež zistil, že pevnosť v torzii a uhol maximálneho skrútenia sú u žien menšie ako u mužov.
Na IVD pôsobí sústava síl, ktorú zobrazuje obr. č. 3. Pri predklone sa jedná o silu tiaže trupu
(G1), tiažové sily horných končatín a hlavy (G2) a ťahové sily m. erector spinae (Fe). Medzi
jednotlivými silami sú uhly alfa – sklon chrbtice a gama – uhol výslednej ťahovej sily Fe ako
ukazuje obr. č. 3 (Karas, 1989).
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Obr. č. 3: Sústava síl pôsobiacich na IVD (Valenta, 1997)

Keď je trup vo vzpriamenej polohe odklon smernice sily Fe je zanedbatelný, a pretože
uvažované sily pôsobia zvisle, stačí nám dodržať len podmienku rovnováhy:
R - Gt - Fe = 0
R = Gt + Fe
|R| – reakčná sila

(1)

[N]

|Fe| – sila m. erector trunci

[N]

Gt možno vyjadriť ako:
Gt = mt · gt

(2)

|mt| – je približne 60% celkovej hmotnosti tela – trup, hlava, HKK
[m·s-2]

|g| – gravitačné zrýchlenie
|t| – čas

[s]

|Gt| – gravitačná sila

[N]
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[kg]

Na základe grafického znázornenia z obr. č. 3 je zrejmé, že :
Gt = G1 + G2
|Gt| – gravitačná sila

[N]

|G1| – tiažová sila trupu

[N]

|G2| – tiažová sila horných končatín

(3)

[N]

Sila R pôsobí na povrch IVD šikmo v dôsledku jej sklonu. Rozkladom tejto sily
na zložku kolmú k povrchu (normálová zložka Rn) a rovnobežnú zložku s povrchom IVD
(tečná zložka Rt) získame sily, kde normálová zložka IVD stlačuje a tečná zložka
(v súčinnosti s opačnou, rovnako veľkou tečnou zložkou akčnej sily pôsobiacej na odvrátenej
strane povrchu) má tendenciu posunúť povrch IVD (namáha disk na šmyk) proti povrchu
stavcu vzájomne (Otáhal, 1989).
Z tabuľky č. 2 vieme, že odolnosť IVD na tlakové zaťaženie je značne väčšia ako
na zaťaženie šmykové. Zväčšením lumbosakrálneho uhla dochádza hlavne
-

k zvýšeniu šmykovej zložky zaťaženia Rt = R · sin Ф

(4)

-

k zníženiu kompresnej zložky Rn = R · cos Ф

(5)

|R| – reakčná sila

[N]

|Rt| – tečná zložka sily

[N]

|Rn| – normálová zložka sily

[N]

|Ф| – uhol vyjadrujúci sklon intervertebrálneho disku (lumbosakrálny uhol)
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[°]

Obr. č. 4: Sústava síl pôsobiacich na platničku (Otáhal, 1991)

Čím väčší uhol Ф, ktorý rastie so zväčšujúcou sa lordózou lumbálnej chrbtice, tým väčšie
nepriaznivé šmykové zaťaženie disku a náchylnosť k jeho poškodeniu.
V prípade statického zaťaženia je možné použiť pre odhad deformácie jeden z niektorých
výsledkov merania deformačných experimentov s intervertebrálnymi diskami uvedených
v literatúre (v tabuľke č. 2 – medza pevnosti v tlaku). Tu sa zistilo, že pri dlhšie trvajúcom
stoji (pre zjednodušenie predpokladáme Fe = 0) je IVD zaťažovaný silou asi Gt = 0,6 G,
čo pre človeka o celkovej hmotnosti 70 kg znamená zaťaženie o veľkosti Gt = 420 N. Toto
zaťaženie vyvolá stlačenie IVD o niekoľko % jej pôvodnej kľudovej hrúbky. Samozrejme,
nemôžeme opomenúť aj pomalý nárast deformácie platničky zvaný creep fenomén, ktorý
rastie, aj keď je pôsobiaca sila konštantná (Karas, 1989).
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Obr. č. 5: Graf zobrazujúci závislosť tlakového zaťaženia [N] na hrúbku IVD (Valenta, 1997)

V porovnaní so sedom je Gt – gravitačná tiaž v stoji nižšia, ale v porovnaní v ľahu je Gt
vyššia, čo dokazuje aj Nachemsonova tabuľka – tlak na IVD v jednotlivých polohách tela
vyjadrený percentuálne vo vzťahu k zaťaženiu platničky vo vzpriamenom stoji, kedy sa jedná
o 100 % tlak na IVD.

Obr. č. 6: Nachemsonova tabuľka (Popovič, 1989)
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3.2.3 Väzy
Ligamentá chrbtice sa delia na krátke a dlhé. Medzi dlhé väzy patria ligamentum
longitudinale anterius et posterius, ktoré spájajú telá stavcov celej chrbtice po prednej a
zadnej strane. Lig. sacrococcygeum anterius, lig. sacrococcygeum posterius profundum et
superficiale, ktoré tvoria pokračovanie väzov predošlých a spájajú krížovú kosť s kostrčou.
Ku krátkym väzom patrí lig. flava – spájajú oblúky stavcov, lig. intertransversaria – spájajú
priečne výbežky, lig. interspinalia – spájajú tŕňové výbežky stavcov a retinaculum caudale
cutis, ktorý sa tiahne od hrotu kostrče (Dylevský, 2009).

3.2.4 Svaly
Svaly chrbta, hlavne štvrtá – najhlbšia vrstva, sa vo výraznej forme podieľajú na stabilite
axiálneho systému. Posledná vrstva chrbtového svalstva sa volá ako celok m. erector trunci,
v ktorom rozdeľujeme štyri hlavné funkčné systémy:
• systém spinotransverzálny, ktorého snopce prebiehajú od tŕňových výbežkov
k priečnym výbežkom stavcov kraniálnym. Spinotransverzálny systém vytvára pozdĺž
chrbtice svalové celky:
m. splenius (capitis et cervicis)
m. longissimus (lumbalis, thoracis, cervicis et capitis)
m. iliocostalis (lumborum pars lumbalis et pars thoracica, cervicis)
Pri obojstrannej aktivácii zakláňa chrbticu a pri jednostrannej aktivácii ju ukláňa a
rotuje na svoju stranu.
• systém spinospinálny spája tŕne stavcov a celý komplex sa označuje ako musculus
spinalis (thoracis et cervicis). Funkcia systému pozostáva v extenzii chrbtice.
• systém transverzospinálny má už podľa názvu opačný priebeh ako systém
spinotransverzálny, čiže spája priečne výbežky s tŕňovými výbežkami kraniálnejších
stavcov.
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Celok tohto systému označujeme ako m. transversospinalis a sú v ňom vo vrstvách
uložené 3 základné oddiely:
m. semispinalis (thoracis, cervicis et capitis)
mm. multifidi (lumborum, thoracis et cervicis)
mm. rotatores (lumborum, thoracis et cervicis)
Hlavnou pohybovou úlohu systému je, okrem extenzie chrbtice, aj jej úklon na svoju
stranu a rotácia na stranu opačnú (Čihák, 2001).
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3.3 Axiálny systém a vibrácie
Ľudské telo je zložitá nehomogénna sústava mechanických systémov, v ktorej každý
systém má svoje reologické vlastnosti a svoju vlastnú frekvenciu, čím vykazuje radu rôznych
rezonančných frekvencií (Karas, Otáhal, 1991). Tieto systémy so sebou vzájomne kooperujú,
čím spoločne vytvárajú zložitý mechanický oscilátor s celým radom frekvencií, ktoré
zodpovedajú jednotlivým podsystémom, teda častiam tela (Karas, Otáhal, 1991). Prehľad
rezonančných frekvencií ľudského tela je uvedený na obrázku č. 7.

Obr. č. 7: Znázornenie rezonančných frekvencií jednotlivých častí ľudského tela (Alizadeh, 2012)

Chrbtica môže kmitať v rôznych ohybových módoch. V práci Ravnika (2005), ktorý
sa zaoberal meraním flekčných kmitov chrbtice zisťujeme, že vlastná frekvencia chrbtice (ako
celku) sa pohybuje okolo 5 Hz (Ravnik, 2005). Pri meraní dorzoventrálnych pohybov chrbtice
bola zistená vlastná frekvencia (hrudných stavcov) okolo 18 Hz (Zeman, 2008). Reakcia
organizmu na účinok vibrácií je závislá na intenzite, dĺžke pôsobenia a samozrejme na smere
vibrácií, ktoré môžu ovplyvňovať aj ďalšie okolnosti ako celkový fyzický i psychický stav
jedinca, poloha tela (sed, stoj, ľah) a postavenie jednotlivých segmentov tela (poloha trupu,
končatín, hlavy). Vnímanie vibrácií organizmom je komplexný vnem sprostredkovaný
hierarchiou receptorov a ďalších štruktúr i funkčných systémov nervového aparátu (Paráková
et al., 2008). Rezonančná frekvencia tela predovšetkým závisí na dvoch veličinách,
na celkovej hmotnosti tela a tuhosti systému. Platí, že čím je väčšia hmotnosť, tým nižšou
rezonančnou frekvenciou systém kmitá.
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Taktiež platí závislosť, čím je systém tuhší, tým sa hodnota rezonančnej frekvencie zväčšuje
(Navrátil, Pluhař, 1986). Tuhosť axiálneho systému ovplyvňujú všetky vyššie spomínané
väzy, intervertebrálne disky a svaly, ktoré spájajú a fixujú jednotlivé časti axiálneho systému,
ale zároveň pôsobia aj ako tlmiče vibrácií. Veľký vplyv na charakter prestupujúcej vlny má
ich stav (napätie, tuhosť), tlmenie týchto tkanív je taktiež závislé na frekvencii, ktorá
analyzovaný segment rozkmitá. Niektoré analýzy dokazujú, že k najväčšiemu tlmeniu často
dochádza v oblasti rezonancie jednotlivých stavcov (Zeman, 2008).
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4 TVS – transfer vibration through spine
Metóda TVS vychádza z vlastností látok prenášať vlnenie. Jednotlivé charakteristiky
prestupujúcej vlny sú závislé na tom, akým prostredím vlna prechádza. Keď poznáme vstupné
parametre vibrácií, ktoré vlny spôsobujú a odozvu skúmanej látky alebo tkaniva, môžeme
z toho usudzovať vlastnosti danej analyzovanej látky. Presne tento fenomén využíva metóda
TVS, ktorá bola vyvinutá Mgr. Josefom Zemanom, Ph.D. za účelom diagnostiky
materiálových vlastností axiálneho systému.
Elektromagnetický budič metódy TVS využíva harmonické kmitanie. Jedná sa o harmonický
kmitavý pohyb, ktorý je možné ľahko popísať a jeho časový diagram má sinusový priebeh.
Harmonické kmitanie je najjednoduchší kmitavý pohyb, kedy je okamžitá výchylka
z rovnovážnej polohy závislá na funkcii sínus.
Rovnica harmonického kmitania je vyjadrená nasledovným vzorcom:
y = sin ω t

|ω| – uhlovú rýchlosť možno vyjadriť tiež vzťahmi ω = 2πf = 2π/T

(6)

[m·s-2]

|T| – vyjadruje dobu, počas ktorej prejde hmotný bod alebo teleso všetkými svojimi fázami [s]
|t| – čas [s]
|f| – frekvencia, je prevrátenou hodnotou periódy a určuje počet kmitov za jednu sekundu [Hz]
|y| – vyjadruje každú výchylku z rovnovážnej polohy [m]
Harmonické frekvencie sú tie, ktorých hodnoty sú celočíselným násobkom základných frekvencií.
Čím viac harmonických frekvencií zvuk má, tým je ostrejší. Rovnovážnou polohou rozumieme
polohu, v ktorej sú sily pôsobiace na teleso v rovnováhe.
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Obr. č. 8: prípad harmonického kmitania (Reichl, 2013)

Pri harmonickom kmitavom pohybe sa periodicky mení potenciálna energia kmitania v energiu
kinetickú, a naopak. Celková energie je konštantná a je rovná súčtu pokojovej energii oscilátoru
a energii kmitania dodanej oscilátoru pri uvedení do kmitavého pohybu.

Iný jav je stojaté vlnenie, ktoré je možné demonštrovať na pružnom vlákne. V prípade, že
jeden koniec pružného vlákna trvalo a harmonicky kmitá, postupuje vlnenie k druhému
koncu. Tam sa odráža a postupuje opačným smerom, teda k zdroju vlnenia. Nastáva
zaujímavý a veľmi dôležitý jav, kedy interferujú obidve rovnaké vlnenia – ako priame tak
aj odrazené, ktoré postupujú rovnakou rýchlosťou, ale opačnými smermi. Vznikne vlnenie
stojaté, pri ktorom vlna neprenáša energiu ani hybnosť (Reichl, 2013).
Priebeh vlnenia na vlákne vytvára dojem ustáleného stavu, ako keby vlna na vlákne stála
a akoby sa vlákno nepohybovalo. Rovnica pre stojaté vlnenie je:

y = 2ym sin2π

t
x
cos2π
T
λ

|y| – okamžitá výchylka [m]
|ym| – maximálna amplitúda [m]
|t| – čas [s]
|T| – perióda [s]
|x| – poloha
|λ| – vlnová dĺžka [m]
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(7)

Grafické znázornenie stojatého vlnenia, kde zelená vlna postupuje z ľavej strany, modrá vlna
znázorňuje jej odraz, ktorý postupuje v opačnom smere, teda sprava doľava a červená vlna
znázorňuje ich spojenie, ktoré postupujúcu vlnu buď zosilní, alebo príde k jej anulácii, teda
k javu nazývanému stojaté vlnenie.

Obr. č. 9: prípad stojatého vlnenia (Reichl, 2013)

Pri kmitaní vznikajú body, ktoré kmitajú s najväčšou amplitúdou a majú trvale najväčšiu
výchylku. Nazývame ich kmitne. Naopak body, ktoré sú stále v kľude a majú trvale nulovú
výchylku, nazývame uzly. Príklady jednotlivých uzlov a kmitien predstavujú módy, ktoré sa
dajú prirovnať k hre na strunovom nástroji, ktorého struna je upevnená obidvomi koncami.
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Pri jednotlivých módoch rozlišujeme vlnovú dĺžku a frekvenciu, avšak sínusový priebeh je pri
všetkých zachovaný.
1. základný mód, kedy sa do dĺžky struny zmestí len polovica vlnovej dĺžky – jedna polovlna:

n=1
2. druhý mód, kedy sa do dĺžky struny zmestí celá vlnová dĺžka, teda dve polovlny:

n=2
3. tretí mód zahŕňa do dĺžky struny tri polovlny:

n=3
4. pri štvrtom móde sa zmestili do dĺžky struny štyri polovlny, teda dve celé vlnové dĺžky:

n=4
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Ak struna kmitá v móde n, je jej pohyb v ktoromkoľvek mieste harmonicky kmitavým
pohybom s uhlovou rýchlosťou
ωn = v

π
L

n

(8)

a frekvenciou
fn =

v
n
2L

(9)

|ωn| – uhlová rýchlosť [rad/s]

|v| – rýchlosť šírenia sa vlnenia v strune [m/s]
|L| – dĺžka struny [m]
|fn| – je módová frekvencia [Hz], ak je n = 1 jedná sa o základnú frekvenciu kmitania struny a
pri frekvencií s n > 1 hovoríme o vyšších harmonických frekvenciách.
Kombináciou rovnice frekvencie (9) a základnej rovnice (8) dostaneme nasledovný vzťah:

v =

F
s

(10)

|F| – sila, ktorá strunu napína [N]

|s| – dĺžková hustota struny [kg/m]
|v| – rýchlosť šírenia sa vlnenia v strune [m/s]
Dosadením vzťahu (10) pre rýchlosť do rovnice pre frekvenciu (9) dostaneme vyjadrenie pre
n-tú modulovú frekvenciu:
=

1
2L

F
n
s

(11)

z ktorej je zrejmé, že frekvencia je priamoúmerná odmocnine sily, ktorá strunu napína, a že
závisí aj od hustoty a dĺžky struny.
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Základným výsledkom metódy je grafické znázornenie závislosti amplitúdy a odozvy
jednotlivého segmentu (platnička – stavec) na vyvolávajúcu frekvenciu.

Obr. č. 10: Graf závislosti amplitúdy od frekvencie s výsledným tlmením chrbtice - |b|. Os Y udáva pomer |B|/A,
čo je pomer amplitúdovej odozvy k budiacej amplitúde. Na osy X sa jedná o pomer budiacej frekvencie |Ω|
a rezonančnej frekvencie |ωₒ| (Maršík, 2010)

Keď sa frekvencia budiacej sily približuje vlastnej frekvencii oscilátoru výrazne sa zväčší
amplitúda kmitov. Keď je frekvencia sily vyvolávajúcej nútené kmitanie rovná vlastnej
frekvencií oscilátoru, je amplitúda výchylky najväčšia. Maximum je tým ostrejšie, čím menej
sa tlmia vlastné kmity. Tento jav nazývame rezonancia a graf závislosti amplitúdy kmitov
(viď obr. č. 10) na frekvencii je nazývaný rezonančná krivka (Maršík, 2010).
Kmitanie, u ktorého sa zmenšuje amplitúda, sa nazýva tlmené kmitanie. Na veľkosť tlmenia
pôsobia rôzne faktory prostredia (napr. pri kmitaní vo vzduchu sa amplitúda výchylky
zmenšuje veľmi pomaly a naopak vo vode výrazne rýchlejšie). Každé kmitanie je vždy
tlmené, pretože v praxi dochádza ku stratám, disipácii alebo premene energie. Výnimkou nie
je ani prenosná charakteristika axiálneho systému. Chrbticu považujeme za reťaz pružne
spojených stavcov, ktorá vďaka elasticite a viskozite IVD (a samozrejme aj vďaka okolitému
väzivu) vykazuje v priblížení malých výchyliek rovnaké vlastnosti ako vzájomne viazané
tlmené lineárne oscilátory (Zeman, 2008).
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Hodnoty rezonančnej frekvencie u axiálneho systému sú dané predovšetkým tuhosťou väzby
rozvibrovaného segmentu. Výsledkom je odozva chrbtice na začiatočnú silu a závisí
od elasticity pridružených tkanív, od IVD a od celkovej schopnosti týchto všetkých
komponentov vibrácie tlmiť, prípadne prenášať.
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4.1 Diagnostické využitie vibrácií
Podľa experimentálnych štúdií je nízka amplitúda vysokofrekvenčnej vibrácie
na kostné tkanivo anabolická a v klinických štúdiách sú jej účinky na kosť rôzne. Štúdia,
ktorej sa venovala skupina autorov Kiiski et al. (2008), sa zamerala na skúmanie prenosu
vertikálnych sínusových vibrácii v širokej škále amplitúd, v rozmedzí (0,05 – 3 mm) a
frekvencií (10 – 90 Hz) na ľudské telo. Vibráciami vyvolané zrýchlenia boli hodnotené
pomocou trojosích akcelerometrov pripevnených na koži na členku, kolene, bedrovom kĺbe
a lumbálnej chrbtici. Tieto akcelerometre boli aplikované na štyroch mužoch stojacich na
vysokovýkonnej vibračnej plošine. Maximálne vertikálne zrýchlenia vibračnej platformy
pokryli rozsah, ktorý predstavoval spektrum od 0,04 – 19 v jednotkách G (gravitačná
konštanta Zeme). Značné zosilnenia vo vrcholových zrýchleniach nastali medzi 10 – 40 Hz
pre členok, 10 – 25 Hz pre koleno, v rozsahu 10 – 20 Hz pre bedrový kĺb a 10 Hz pre
chrbticu. Energia prenášanej vibrácie poklesla na desatinu až tisícinu energie dodávanej
platformou. Prenos vibrácie ľudským telom je zložitý jav kvôli rôznorodým typom tkanív
v ľudskom muskuloskeletálnom systéme. Tieto výsledky môžu pomôcť pri hodnotení prenosu
vibráciami

vyvolaných

zrýchlením

segmentov

tela,

modifikovaných

amplitúdou

a frekvenciou. Aj keď oslabenie vertikálnych vibrácií pri vyšších frekvenciách je výhodné
z pohľadu bezpečnosti, amplitúdy väčšie ako 0,5 mm môžu spôsobiť vyššie vrcholové
zrýchlenia než môže platforma poskytnúť, a tak spôsobiť nebezpečenstvo pre krehký
muskuloskeletálny systém. Vo výsledkoch štúdie autori zaznamenali zrýchlenia s vysokým
vrcholom, ktoré sa nedali dedukovať z teoretických výpočtov, preto je znalosť rezonančného
správania a polôh ľudského tela v súvislosti so zdravotnými problémami týkajúcich sa
chrbtice a bolesti chrbta veľmi dôležitá (Kiiski et al., 2008).
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4.2 Výskumy zaoberajúce sa prenosom vibrácií
Na naše telo pôsobí počas života veľa rozličných faktorov ako sú vibrácie, nárazy a
neprimerané statické zaťaženie. Pri dlhodobej expozícií týchto činiteľov dochádza
k degeneratívnym zmenám axiálneho systému. Pri posudzovaní a hodnotení vplyvov
negatívnych faktorov sa využívajú spôsoby:

• Vystavenie človeka vplyvom vibrácií v laboratórnych podmienkach a zhodnotenie
dosahov na organizmus
Znalosť rezonančného správania ľudského tela je dôležitá pri identifikácii frekvencií
vibrácií a v súvislosti so zdravotnými problémami týkajúcich sa chrbtice a bolesti chrbta.
Štúdia autorov Kitazaki, Griffin (1998) sa zaoberali celotelovými vibráciami, keď vystavili
osem osôb náhodnej vertikálnej vibrácii po zaujatí troch rozličných polôh na nehybnom
sedadle bez operadla. Pohyby chrbtice a panvy boli zaznamenávané z akcelerometrov
pripevnených na koži. Výsledok tvorili rôzne pohybové odpovede na vibrácie s frekvenciou
pod 10 Hz. Pri základnej rezonancii ľudského tela 5 Hz bola zaznamenaná odpoveď celého
tela, v hornej hrudnej a krčnej chrbtici prišlo k flexii. Pri frekvencii 8 Hz prišlo k zdvihnutiu
panvy, k flexii lumbálnej a hrudnej chrbtice spolu s odpoveďou zdvihnutia hlavy. Keď jedinci
zmenili polohu zo vzpriameného sedu do flekčného držania, veľkosť šíriacej sa rezonancie
celého tela klesla, čím sa preukázalo väčšie riziko zdravotných problémov s chrbticou
vyplývajúce z ohýbania chrbtice (Kitazaki, Griffin; 1998).

• Zostavenie biomechanického modelu a skúmanie vplyvu vibrácií na ňom
Výskum Fritza (2000), ktorý zostavil biomechanický model podobný ľudskému telu,
ktorý sa skladal z hlavy, krku, trupu a končatín. Následne ho upevnil k vibračnej doske, ktorá
bola rozvibrovaná s harmonickým kmitaním a skúmal reakciu modelu na vibrácie.
K najväčším prenosom prišlo pri frekvencii do 10 Hz.

• Použitie prírodných, biologických materiálov podobných ľudskému telu
Yate et al. (2011) využili pre svoj výskum modely vyrobené z prasacích chrbtíc. Cieľom
výskumu bolo zhodnotiť vplyv negatívnych faktorov na už prítomnú štrukturálnu zmenu
disku.

Bolo

zostavených

64

segmentov,

z toho

32

segmentov

bolo

tvorených

zo stavcov C 5 – C6 a zvyšných 32 z C3 – C4, avšak všetky boli vystavené procedúre
s následnou čiastočnou herniáciou disku.
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Jedna skupina bola vystavená vibračným vplyvom, druhá skupina statickému zaťaženiu a
tretia skupina nárazom. Všetky tri typy expozícií simulovali reálnu záťaž pri pracovnej

činnosti. Statické zaťaženie simulovalo sedenie, segmenty boli stláčané rovnakou silou akou
pôsobí naše telo na segment L4 – L5 po dobu 90 minút. Vibračné vplyvy pôsobili
s frekvenciou 4,19 Hz a rázové sily sa menili s postupným nárastom od 414 do 1200 N.
Celkovo boli vzorky vystavené hodinu a pol trvajúcej vibrácií a dvom tisícom nárazov.
Experiment preukázal zhoršenie štrukturálneho poškodenia – úplnú herniu u 95 % segmentov,
z toho 16,65 % tvorilo práve statické zaťaženie.

• Použitie vibrácií ako diagnostickej metódy pri stanovení celkového útlmu chrbtice
Takýmto výskumom sa zaoberala štúdia autorov Jelen et al. (2012). Metóda TVS skúma
prenos vibrácií chrbticou po rôznom zaťažení axiálnych systémov. V štúdii boli zahrnuté
4 osoby (dve vrcholové gymnastky, jedna cvičenka venujúca sa súťažne „rope skippingu“
a tehotná žena). Meranie sa realizovalo pomocou TVS, aby boli detekované zmeny
reologických vlastností osového systému v prípade pôsobenia monotónnej záťaže vibráciami
(jazda automobilom) a tréningovej záťaže. Gymnastky a cvičenka boli zmerané pred záťažou
(ktorú predstavoval 2 hodinový gymnastický tréning u gymnastiek a skákanie cez švihadlo
v prípade cvičenky), meranie sa opätovne vykonalo po záťaži. Tehotná žena absolvovala
merania pred a po krátkodobej 45 minútovej jazde automobilom, tretie meranie
po dlhodobejšej 120 minútovej jazde automobilom. Výsledky analyzovaných dát poukazujú
na zmeny v mechanických vlastnostiach tkanív axiálneho systému pred a po záťaži. V prípade
tehotnej ženy pri monotónnej, vibračnej záťaži spôsobenej riadením automobilu sa prejavila
menšia reakcia po kratšej jazde a výraznejšia diferencovaná reakcia po jazde dlhšieho trvania,
ktorá predstavovala väčšie zaťaženie. Najvýraznejšia reakcia v oboch prípadoch bola pri
rezonančnej frekvencii približne 35 Hz. Výsledky meraní dvoch gymnastiek ukazujú, že
tlmiaca schopnosť chrbtice sa cvičením znižuje. U gymnastky A došlo k lepšiemu tlmeniu
vibrácií (takmer až o dvojnásobok) než v prípade gymnastky B. U oboch gymnastiek sa
únavou (po dvojhodinovom tréningu) objavujú náznaky nových väzieb. V prípade gymnastky
A v oblasti 25 Hz, u gymnastky B pri 40 a 67 Hz. Z toho vyplýva, že sa do funkcie zapájajú
nové stabilizačné mechanizmy, pričom u každej iné. Rozdielnu odpoveď vo väčšine
frekvenčného pásma vykazuje cvičenka „rope skippingu“. V tomto prípade došlo po zaťažení
k zlepšeniu útlmu na rozdiel od gymnastiek. Z výsledkov vyplýva, že u tehotnej ženy
a cvičenky „rope skippingu“ sa tlmiace schopnosti chrbtice po zaťažení zlepšili.
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Túto skutočnosť autori vysvetľujú tým, že aplikovaná záťaž zapríčinila vzhľadom
k individuálnemu stavu zlepšenie útlmových charakteristík jeho jednotlivých prvkov.
Realizovaná
tréningového

záťaž

u gymnastiek

zaťaženia

a

spôsobila

zhoršili

sa

opačnú

celkové

(Jelen et al.,2012).
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reakciu

útlmové

z dôvodu

extrémneho

charakteristiky

chrbtice

5 CIELE PRÁCE, VÝSKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY
5.1 Ciele práce
1. Zistiť prienik vibrácií jednotlivými segmentmi chrbtice prejavujúcim sa jej
celkovým útlmom
2. Zhodnotiť vplyv celodennej práce v sede na biomechanické vlastnosti chrbtice

5.2 Výskumné otázky
1. Bude mať vibračná vlna charakter postupnej vlny?
2. Ktoré stavce chrbtice budú kmitať s maximálnou amplitúdou?
3. Vznikne aspoň v niektorej časti chrbtice stojaté vlnenie?
4. Nastane rovnaký recipročný amplitúdový pomer u všetkých segmentov chrbtice pri
budení od C7 v porovnaní s budením od L5?

5.3 Hypotézy
Hypotéza 1: Najstatickejšími segmentmi s priebehom najmenších amplitúd budú stavce
hrudnej chrbtice a najpohyblivejšími s najväčšími vychýleniami budú stavce lumbálnej
chrbtice.
Hypotéza 2: Vlna vibrácií bude prechádzať plynule s postupným charakterom, ale vzhľadom
k rôznej veľkosti a hmotnosti stavcov budú kmitne a uzly rozložené nerovnomerne.

Hypotéza 3: Po špecifickej monotónnej záťaži AS nastane svalová únava a chrbtica stratí
schopnosť aktívne tlmiť vibrácie (pôsobiť proti vychýleniu), čo sa prejaví aj nárastom tuhosti
chrbtice u každého probanda.
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6 METODIKA PRÁCE
Nasledujúce časti sú venované popisu výskumu, popisu výskumnej skupiny, postupu
vyhodnotenia získaných dát a porovnávaniu výsledkov.

6.1 Plán výskumu a vymedzenie práce
Merané parametre:
-

schopnosť AS prenášať vibrácie

-

percento priepustnosti vibrácií jednotlivých stavcov a celej chrbtice

-

celkový útlm chrbtice

Potrebné metódy počas merania:
-

prístroj TVS – transfer vibration through spine

Časové rozmedzie:
-

každý proband bol zmeraný o 8:00 ráno. Po meraní ktoré trvalo jednu
hodinu sa odobral do inej miestnosti, kde vykonával prácu za počítačom
(prepisovanie odborného textu) v sede pri prispôsobených ergonomických
pracovných podmienkach.

-

pracovná činnosť trvala 8 hodín s prestávkou na obed pri ktorej proband
opätovne sedel. Následne bol zmeraný znovu o 17:00.

6.2 Pomôcky
-

prístroj TVS, pevný drevený stôl, antidekubitný matrac, podložka hlavy,
obojstranná lepiaca páska, počítač

6.3 Výskumný súbor
-

pozostával z 5 probandov a zahŕňal ženy aj mužov

-

homogenita skupiny bola zabezpečená na základe výberu podľa:

•

rovnakého životného štýlu, teda odpovedí v štandardizovanom
dotazníku International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)
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•

na základe BMI, ktorého hodnoty boli v rozmedzí ideálnej váhy a
to 20 – 25

•

podľa veku, ktorého hodnoty neprekročili stanovenú hranicu
23 – 25 rokov

•

všetci probandi boli bez patologických ochorení axiálneho systému,
ktoré by im bránili vo výkone pracovnej činnosti

probandi

Vek

BMI

žena 1

24

22,3

žena 2

23

24,5

žena 3

25

22,5

muž 1

23

23,6

muž 2

24

23,4

Tabuľka č. 5: údaje o jednotlivých probandoch

6.4 Organizácia výskumu
Meranie prebiehalo v biomechanickom laboratóriu na Fakultě tělesné výchovy a sportu.
Proband bol odvážený, odmeraný a oboznámený s priebehom výskumu. Po obnažení
a odmastení pokožky si skúmaná osoba ľahla na brucho, na antidekubitný matrac, ktorý bol
umiestnený na nehybnom tvrdom drevenom masíve dobre tlmiacom vibrácie. Hlava bola
podložená, aby bola v ose s celým telom a chrbtica v napriamení. Po zaujatí polohy bola
aplikovaná v priebehu celej chrbtice obojstranná lepiaca páska, vďaka ktorej sa na tŕňové
výbežky stavcov C7 – S1 umiestnili akcelerometre. Následne sa pritlačil elektromagnetický
budič na tŕňový výbežok stavca C7.
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Obr. č. 11: Priebeh merania diagnostickou metódou TVS s umiestnením elektromechanického vibračného budiča
na tŕňový výbežok C7 (archív autora)

Budič rozvibroval chrbticu s počiatočnou frekvenciou, ktorá sa mení od 5 do 180 Hz počas
troch minút. Tento dej sa opakoval celkom trikrát. Súčasne bolo snímané zrýchlenie
jednotlivých stavcov pomocou akcelerometrov na tŕňových výbežkoch všetkých stavcov od
C7 – S1. Tento celý proces sa opakoval po priložení oscilátoru aj na tŕňový výbežok
stavca L5.

Obr. č. 12: Priebeh merania diagnostickou metódou TVS s umiestnením elektromechanického vibračného budiča
na tŕňový výbežok L5 (archív autora)
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Budič bol na C7 respektíve L5 pritlačený silou 10 N a bol vybavený tenzometrom, ktorý
umožňoval určiť mechanickú impedanciu budených stavcov a dokázal sa prispôsobiť
dychovej vlne, keďže telo budiča ležalo svojou váhou na stavci, tak potom posun stavca
zapríčiňoval vsúvanie tela budiča do kĺzneho puzdra. Dôležité bolo, aby sa meraná osoba
po celú dobu prebiehajúceho merania nehýbala a bola v čo možno najviac relaxovanom stave.
Probandi vykonávali pracovnú činnosť za počítačom. Pri prepisovaní textu z tlačenej
formy do digitálnej trávili 8 hodín v sede, u ktorého boli zabezpečené všetky ergonomické
podmienky spomínané v teoretickej časti práce. Po 8 hodinách boli opätovne zmeraní tým
istým postupom a s tou istou frekvenciou. Číselné údaje, ktoré sme získali meraním pred
výkonom a po výkone práce boli u každého probanda porovnané medzi sebou.

6.5 Získanie a analýza dát
Prilepené akcelerometre zaznamenávali dorzoventrálne zrýchlenie na stavcoch C7 – S1.
Zmeraná bola aj sila a zrýchlenie elektromechanického budiča na budenom stavci.
Akcelerometre boli prepojené s detekčným boxom, ktorý bol cez USB rozhranie pripojený
k notebooku. Dáta boli detekované 16 bitovým prevodníkom s rýchlosťou vzorkovania 1024
vzoriek za sekundu (Panská et al., 2012).
Následne boli dáta exportované do programu MS Excel, kde sa zobrazila k príslušnej
frekvencii aj hodnota dosiahnutej amplitúdy z každého merania – v našom prípade teda šesť
hodnôt amplitúd pre jednu hodnotu frekvencie. Hodnota frekvencie sa menila rádovo
s tisícovým rozdielom od minimálnej hodnoty 5 Hz do maximálnej hodnoty 180 Hz
s periódou 120 sekúnd. Celý súbor sa nachádzal v takejto forme pre každý jeden meraný
stavec C7 – S1. Závislosť frekvencie a zrýchlenia pre všetky stavce bola následne vnášaná
do grafu závislosti.
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Obr. č. 13: graf vyjadrujúci závislosť zrýchlenia jednotlivých stavcov od frekvencie

Na hore znázornenom grafe je možné určiť kmitne a uzly pre všetky rezonančné frekvencie
každého jedného stavca chrbtice. Zo získaných dát je následne vytvorený graf závislosti
jednotlivých amplitúd u jednotlivých stavcov.

Obr. č. 14: graf závislosti stavcov a ich amplitúd
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Na základe prenesených údajov z grafu na obr. č. 13 dostaneme graf závislosti
najvýznamnejších stavcov a ich amplitúd. Z týchto potrebných údajov je možné stanoviť útlm
chrbtice a rezonančný kmitočet daného úseku. Z takto získaných rezonančných frekvencií
a útlmov je možné stanoviť pohybové vlastnosti, resp. reakciu daného úseku chrbtice
na vibrácie.
Pri šírení vibrácií chrbticou z jej jedného konca na druhý sa absorbuje približne
rovnaké percento energie. Koľko energie sa absorbuje v jednotlivých stavcoch zistíme z grafu
amplitúdy kmitov zrýchlení na jednotlivých stavcoch, uvedenom na obr. č. 15.

Obr. č. 15: graf amplitúdy kmitov zrýchlení na jednotlivých stavcoch pri rezonančnej frekvencii 72Hz

Útlm jedného stavca označujeme U. Hľadaným parametrom útlmu jedného stavca (U)
je koeficient útlmu (β). Hodnotu koeficientu útlmu (β) zistíme,

preložením grafu

exponenciálnou trendovou čiarou v programe MS Excel. Číselná hodnota koeficientu útlmu
(β) je vždy väčšia ako 0, kvôli reologickým vlastnostiam biologických tkanív a kvôli
absorbovaniu energie tkanivami. Hodnota menšia ako 0 by znamenala, že signál šíriaci sa
chrbticovým kanálom rastie, čo nie je možné.
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Množstvo energie, ktorú inervertebrálny disk prepúšťa, je možné z tohto koeficientu určiť
nasledovnou rovnicou:
U = e -β

(12)

|U| – útlm jedného stavca
|β| – koeficient útlmu
Rovnicu je možné vypočítať exponenciálnou funkciou v programe MS Excel (Zeman, 2008).
Útlmová energia pripadajúca na jednotku hmotnosti IVD je rovnaká pozdĺž celej chrbtice,
takže pokiaľ je počet medzistavcových platničiek meraného subjektu rovný počtu 23, tak
celkový útlm chrbtice je rovný (Zeman, 2008):
Uc = 1/U23
|Uc| – celkový útlm chrbtice
|U| – útlm jedného stavca
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(13)

7 VÝSLEDKY
Vo výsledkoch meraných pomocou metódy TVS som sa u všetkých piatich probandov
zamerala na identifikáciu a analýzu zmien mechanických vlastností axiálnych systémov pri
šírení mechanickej energie od stavca C7, pretože v prípade budenia vibrácií chrbticou od L5
sa vybudený signál odráža od pomerne pevného rozhrania S1 a superponuje (spája sa)
s novou ďalšou vlnou prichádzajúcou od C7. Analyzované dáta

poskytujú informáciu

o zmenách mechanických vlastností axiáneho systému, ktoré nastali po 8 hodinách sedavého
zamestnania.
V nasledujúcom texte budú grafické zobrazenia reakcií axiálnych systémov a posuny
konkrétnych stavcov u jednotlivých probandov. Získané hodnoty a výpočty z daných údajov
uvediem v tabuľkách. Pri grafickom zobrazení výsledných hodnôt je možné badať na osy X
jednotlivé stavce označené podľa anatomického názvoslovia počínajúc siedmym krčným
stavcom C7 a končiac krížovou kosťou označenou ako S1. Os Y vyjadruje amplitúdu –
jednotlivú pohybovú odozvu stavca na budenú vibráciu. Hodnoty na grafoch sú pre lepšiu
vizualizáciu prepojené diskrétnou funkciou. Na každom jednotlivom grafe je uvedená hodnota
koeficientu útlmu (β, na obrázkoch uvedená ako b). Množstvo energie, ktorú inervertebrálny
disk prepúšťa, je možné z tohto koeficientu určiť rovnicou (12). Útlmová energia pripadajúca
na jednotku hmotnosti platničky |U| je rovnaká pozdĺž celej chrbtice, takže pokiaľ je počet
IVD meraného subjektu rovný počtu 23, tak celkový útlm chrbtice |Uc| dostaneme pomocou
rovnice (13). Obe hodnoty sú uvedené v tabuľkách u každého probanda.
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PROBAND – žena 1
Grafické vyjadrenia reakcie axiálnych systémov:

Obr. č. 16: graf reakcie jednotlivých stavcov a ich amplitúd na vlnu vibrácií pred vykonaním

práce pri

rezonančnej frekvencii 62 Hz

Obr. č. 17: graf reakcie jednotlivých stavcov a ich amplitúd na vlnu vibrácií po vykonaní práce pri rezonančnej
frekvencii 53 Hz
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Na obr. č 17 je graf, ktorý prezrádza pokles amplitúd jednotlivých stavcov ako aj vznik
nových kmitien. Pri vizuálnom porovnaní jednotlivých grafov sa zistilo, že po vykonaní
pracovného úkonu prišlo k zmenšeniu výchyliek jednotlivých stavcov, ako aj k vzniku nových
výchyliek u stavcov, kde posun nebol pred výkonom práce zaznamenaný. Kmitne
(stavce pohybujúce sa s najväčšou amplitúdou) sa podľa obr. č. 16 nachádzajú u stavcov Th2,
Th7, Th10 a Th12, uzly (stavce, ktoré sa pohybujú najmenej) sú tvorené stavcami Th4, Th9 a
L1. Po pracovnom výkone prišlo k zmene. Na obr. č. 17 tvoria kmitne stavce Th1, Th6, Th10,
L1 a uzly vidieť u stavcov Th5, Th7, Th9, Th12 a L5. Toto zistenie potvrdzuje, že vlna
vibrácií sa chrbticou šíri plynulo, ale neplatí tvrdenie, že konkrétne stavce tvoria konštantné
kmitne alebo uzly, ale že prichádza k zmene po pracovnom výkone.
Tabuľkové zobrazenia:
f [Hz]

β [1]

U [%]

Uc [1]

pred výkonom práce

62

0,13109

88

20,4

po výkone práce

53

0,1386

87

24,2

Tabuľka č. 6: výsledky detekcie zmien reakcií AS pred a po monotónnej pracovnej záťaži v sede

|f| – rezonančná frekvencia
|β| – koeficient útlmu
|U| – útlm jedného stavca
|Uc| – útlm celej chrbtice
f [Hz] pred výkonom práce

f [Hz] po výkone práce

62

53

∆ ω [Hz]
-9

Tabuľka č. 7: výsledky detekcie zmien reakcií AS pred a po monotónnej pracovnej záťaži v sede

|f| – rezonančná frekvencia
|∆ ω| – rozdiel rezonančných frekvencií
|∆ k| – percentuálna zmena tuhosti celej chrbtice

53

∆ k [%]
- 14,5

Na základe číselného vyjadrenia vidíme, že u probanda – žena 1 prišlo k poklesu rezonančnej
frekvencie a k nárastu koeficientu útlmu β. Pomer hodnôt rezonančných frekvencií celej
chrbtice pred výkonom práce a po ňom (f) nám určuje stupeň tuhosti celej chrbtice. Tuhosť
chrbtice u probanda poklesla o 14,5 %, čo znamená, že chrbtica oplývala väčšou tuhosťou
práve ráno – pred 8 hodinovou pracovnou dobou. Okrem poklesu tuhosti chrbtice prišlo
k nárastu koeficientu útlmu, čo znamená zvýšenú funkciu chrbtice tieto impulzy tlmiť.
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PROBAND – žena 2
Grafické znázornenia reakcií mechanických vlastností axiálných systémov:

Obr. č. 18: graf reakcie jednotlivých stavcov a ich amplitúd na vlnu vibrácií pred vykonaním

práce pri

rezonančnej frekvencii 54 Hz

Obr. č. 19: graf reakcie jednotlivých stavcov a ich amplitúd na vlnu vibrácií po pracovnom výkone pri
rezonančnej frekvencii 57 Hz
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U druhého probanda – žena 2 vidíme na grafe (obr. č. 19) pokles amplitúd jednotlivých
stavcov ako aj zánik niektorých kmitien. To znamená, že po vykonaní pracovného úkonu
prišlo k zmenšeniu výchyliek jednotlivých stavcov, ako aj k útlmu existujúcich výchyliek
u stavcov, kde posun nebol po výkone práce zaznamenaný vplyvom zvýšenej tuhosti chrbtice.
Kmitne (stavce pohybujúce sa s najväčšou amplitúdou) možno badať na obr. č. 18 u stavcov
Th1, Th3, Th8, Th10, Th12 a L4. Uzly (stavce, ktoré sa pohybujú najmenej) tvoria stavce
Th2, Th9, Th11 a L1. Po pracovnom výkone prišlo k zmene, ako zobrazuje obr. č. 19 tvoria
kmitne stavce Th2, Th6, Th10, L1 a L4, uzly vidieť u stavcov Th5, Th8, Th12 a L5.
Tabuľkové zobrazenie:
f [Hz]

β [1]

U [%]

Uc [1]

pred výkonom práce

54

0,16242

85

41,9

po výkone práce

57

0,23715

78

233,8

Tabuľka č. 8: výsledky detekcie zmien reakcií AS pred a po monotónnej pracovnej záťaži v sede

|β| – koeficient útlmu
|U| – útlm jedného stavca
|Uc| – útlm celej chrbtice
f [Hz] pred výkonom práce

f [Hz] po výkone práce

54

57

∆ ω [Hz]
3

Tabuľka č. 9: výsledky detekcie zmien reakcií AS pred a po monotónnej pracovnej záťaži v sede

|f| – rezonančná frekvencia
|∆ ω| – rozdiel rezonančných frekvencií
|∆ k| – percentuálna zmena tuhosti celej chrbtice

56

∆ k [%]
5,26

Pri pohľade na hodnoty uvedené v tabuľke je zrejmé, že prišlo k nárastu rezonančnej
frekvencie a zároveň aj k nárastu útlmového koeficientu β. Pomer rezonančných frekvencií
celej chrbtice pred výkonom a po ňom nám určuje stupeň tuhosti celej chrbtice, ktorý
vzrástol u probanda – žena 2 o 5,26 %. To znamená, že chrbtica oplývala väčšou tuhosťou
práve po výkone práce. Nárast koeficientu útlmu mal za následok zlepšenie funkcie chrbtice
tieto vibrácie tlmiť a tiež vzostup celkového útlmu chrbtice.
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PROBAND – žena 3
Grafické zobrazenie reakcií stavcov na vibrácie:

Obr. č. 20: graf reakcie jednotlivých stavcov a ich amplitúd na vlnu vibrácií pred vykonaním

práce pri

rezonančnej frekvencii 48 Hz

Obr. č. 21: graf reakcie jednotlivých stavcov a ich amplitúd na vlnu vibrácií po pracovnom výkone pri
rezonančnej frekvencii 53 Hz
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Proband – žena 3 vykazuje na grafe pokles amplitúd jednotlivých stavcov. Prítomný je aj
vznik nových kmitien, čo vypovedá o tom, že po vykonaní pracovného úkonu prišlo
k zväčšeniu výchyliek jednotlivých stavcov, ako aj k vzniku nových výchyliek u stavcov, kde
posun nebol pred výkonom práce zaznamenaný. Kmitne vidieť na obr. č. 20 u stavcov Th1,
Th6, Th8 a Th10, uzly tvoria stavce Th4, Th7, Th9 a L5. Na obr. č. 21 možno ako kmitne
klasifikovať stavce Th1, Th5, Th8, Th10 a L3, uzly tvoria stavce Th3, Th7 a Th9. Práve
u probanda – žena 3 neprišlo až k tak výraznej premene kmitien na uzly, a opačne, ako je
tomu u predchádzajúcich meraní.

Tabuľkové zobrazenie:
f [Hz]

β [1]

U [%]

Uc [1]

pred výkonom práce

48

0,18019

83

63

po výkone práce

53

0,19648

91

91

Tabuľka č. 10: výsledky detekcie zmien reakcií AS pred a po monotónnej pracovnej záťaži v sede

|β| – koeficient útlmu
|U| – útlm jedného stavca
|Uc| – útlm celej chrbtice
f [Hz] pred výkonom práce

f [Hz] po výkone práce

48

53

∆ ω [Hz]
5

Tabuľka č. 11: výsledky detekcie zmien reakcií AS pred a po monotónnej pracovnej záťaži v sede

|f| – rezonančná frekvencia
|∆ ω| – rozdiel rezonančných frekvencií
|∆ k| – percentuálna zmena tuhosti celej chrbtice

59

∆ k [%]
9,43

Vzhľadom k hodnotám uvedených v tabuľkách je zrejmé, že prišlo k nárastu rezonančnej
frekvencie a zároveň aj k nárastu útlmového koeficientu β. Pomer rezonančných frekvencií (f)
nám určuje stupeň tuhosti celej chrbtice, ktorý vzrástol u probanda – žena 3 o 9,43 %, čo
znamená, že chrbtica oplývala väčšou tuhosťou práve po výkone práce. Okrem nárastu tuhosti
chrbtice prišlo aj k nárastu útlmového koeficientu. V praxi to znamená, že u daného probanda
sa zväčšila tuhosť chrbtice po pracovnom výkone, ale zároveň prišlo aj k zväčšeniu celkového
útlmu chrbtice a k nárastu funkcie chrbtice tieto impulzy tlmiť.
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PROBAND – muž 1
Grafické zobrazenia reakcií axiálneho systému:

Obr. č. 22: graf reakcie jednotlivých stavcov a ich amplitúd na vlnu vibrácií pred vykonaním

práce pri

rezonančnej frekvencii 60 Hz

Obr. č. 23: graf reakcie jednotlivých stavcov a ich amplitúd na vlnu vibrácií po pracovnom výkone pri
rezonančnej frekvencii 72 Hz
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V prípade probanda – muž 1 je na grafe znateľný pokles amplitúd jednotlivých stavcov a je
prítomný vznik nových kmitien. Dokladá to fakt, že po vykonaní pracovného úkonu prišlo
k zmenšeniu pohybových odchýlok jednotlivých stavcov vplyvom zvýšenej tuhosti chrbtice a
zároveň nastal pohyb na iných stavcoch ako tomu bolo pred výkonom. Kmitne na obr. č. 22
tvoria stavce Th1, Th5, Th8, Th10 a L3, uzly tvoria stavce Th3, Th7 a Th9. Ako naznačuje
obr. č. 23 tvoria kmitne stavce Th4, Th8, Th10, L1, L3 a L5. Uzly badať u stavcov Th3, Th5,
Th7, Th9, Th12 a L4. U probanda neprišlo až k tak výraznej premene kmitien na uzly a
opačne, ale prišlo k vzniku nových uzlov.

Tabuľkové zobrazenie:
f [Hz]

β [1]

U [%]

Uc [1]

pred výkonom práce

60

0,19648

82

91

po výkone práce

72

0,44081

64

25301

Tabuľka č. 12: výsledky detekcie zmien reakcií AS pred a po monotónnej pracovnej záťaži v sede

|f| – rezonančná frekvencia
|β| – koeficient útlmu
|U| – útlm jedného stavca
|Uc| – útlm celej chrbtice
f [Hz] pred výkonom práce

f [Hz] po výkone práce

60

72

∆ ω [Hz]
12

Tabuľka č. 13: výsledky detekcie zmien reakcií AS pred a po monotónnej pracovnej záťaži v sede

|f| – rezonančná frekvencia
|∆ ω| – rozdiel rezonančných frekvencií
|∆ k| – percentuálna zmena tuhosti celej chrbtice

62

∆ k [%]
16,67

Hodnoty uvedené v tabuľke signalizujú, že prišlo k nárastu rezonančnej frekvencie a zároveň
k nárastu útlmového koeficientu β. Pomerom rezonančných frekvencií (f) vznikne stupeň
tuhosti celej chrbtice, ktorý vzrástol u probanda – muž 1 o 16,67 %. To znamená, že chrbtica
oplývala výrazne väčšou tuhosťou práve po výkone práce. Okrem nárastu tuhosti chrbtice
prišlo aj k zväčšeniu hodnoty útlmového koeficientu, a teda k nárastu funkcie chrbtice tieto
impulzy tlmiť.
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PROBAND – muž 2
Grafické zobrazenie:

Obr. č. 24: graf reakcie jednotlivých stavcov a ich amplitúd na vlnu vibrácií pred vykonaním

práce pri

rezonančnej frekvencii 67 Hz

Obr. č. 25: graf reakcie jednotlivých stavcov a ich amplitúd na vlnu vibrácií po pracovnom výkone pri
rezonančnej frekvencii 63 Hz
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U probanda – muž 2 je na grafe znateľný nárast amplitúd jednotlivých stavcov a taktiež nie je
prítomný vznik nových kmitien. Vypovedá to o tom, že po vykonaní pracovného úkonu
prišlo k zväčšeniu pohybových odchýlok jednotlivých stavcov vplyvom zníženej tuhosti
chrbtice a zároveň nenastal pohyb na úrovni iných stavcov ako pred výkonom. Na obr. č. 24
tvoria kmitne stavce Th2, Th6, Th10 a L4. Uzly možno vidieť u stavcov Th5, Th8, Th12 a L5.
Na obr. č. 25 možno ako kmitne klasifikovať stavce Th2, Th6, Th10 a L4 a stavce tvoriace
uzly ako Th4, Th7, Th9, Th12 a L5. Pri piatom probandovi neprišlo k žiadnej premene
kmitien na uzly a opačne ako je tomu u predchádzajúcich meraní.
Tabuľkové zobrazenie:
f [Hz]

β [1]

U [%]

Uc [1]

pred výkonom práce

67

0,33816

71

2386

po výkone práce

63

0,34726

70

2942

Tabuľka č. 14: výsledky detekcie zmien reakcií AS pred a po monotónnej pracovnej záťaži v sede

|f| – rezonančná frekvencia
|β| – koeficient útlmu
|U| – útlm jedného stavca
|Uc| – útlm celej chrbtice
f [Hz] pred výkonom práce

f [Hz] po výkone práce

67

63

∆ ω [Hz]
-4

Tabuľka č. 15: výsledky detekcie zmien reakcií AS pred a po monotónnej pracovnej záťaži v sede

|f| – rezonančná frekvencia
|∆ ω| – rozdiel rezonančných frekvencií
|∆ k| – percentuálna zmena tuhosti celej chrbtice

65

∆ k [%]
- 5,97

Na základe číselného vyjadrenia vidíme, že u probanda – muž 2 prišlo k poklesu rezonančnej
frekvencie a k nárastu koeficientu útlmu. Pomer hodnôt rezonančných frekvencií celej
chrbtice pred výkonom práce a po ňom (f) nám určuje stupeň tuhosti celej chrbtice. Tuhosť
chrbtice u probanda poklesla o 5,97 %, čo znamená, že chrbtica oplývala väčšou tuhosťou
práve ráno, pred 8 hodinovou pracovnou dobou. Okrem poklesu tuhosti chrbtice prišlo aj k
nárastu koeficientu útlmu, teda k zväčšeniu celkového útlmu chrbtice a tiež k zvýšeniu
funkcie chrbtice tieto impulzy tlmiť.
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8 DISKUSIA
V práci som sa venovala identifikácii a klasifikácii zmien mechanických vlastností
axiálnych systémov a vplyvu celodennej práce v sede na axiálny systém. Zmeny reologických
vlastností tkanív boli skúmané pomocou prenosu mechanického vlnenia týmito systémami.
Využitie vibrácií ako diagnostickej metódy nie je príliš rozvinutou témou, takže okrem
splnených cieľov táto práca prináša otázky a predpoklady, ktoré by mohli byť predmetom

ďalšieho záujmu skúmania.

Primárnym cieľom bolo zistenie celkovej schopnosti chrbtice a jej jednotlivých
segmentov šíriť vibrácie. Následne, po osem hodín trvajúcej práce v sede, identifikovať
a klasifikovať rozdiely a zmeny mechanických vlastností tkanív u všetkých probandov.
Zvolené ciele boli dosiahnuté, čo potvrdzujú spracované výsledky meraní ako i nasledujúce
zodpovedania hypotéz.
HYPOTÉZA 1
Najstatickejšími segmentmi s priebehom najmenších amplitúd budú stavce hrudnej chrbtice
a najpohyblivejšími s najväčšími vychýleniami budú stavce lumbálnej chrbtice – vyvrátená.
K najväčším výchylkám stavcov prichádza samozrejme v mieste priloženia budiča a
to C7 alebo L5, kedy záleží na postupe merania. Avšak u obidvoch typov meraní platí, že
k najväčším výchylkám amplitúd dochádza práve v hrudnej časti chrbtice, kde sme
predpokladali najmenší pohyb a rigiditu. Jedná sa o konkrétny stavec – Th 10, ktorý tvorí
u všetkých probandov najväčšiu kmitňu – segment pohybujúci sa s najväčšou amplitúdou
(ako prezrádza obr. č. 26).
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Obr. č. 26: graf závislosti jednotlivých stavcov a ich amplitúd pri rezonančnej frekvencii 48 Hz

Ak predpokladáme, že chrbtica zdravého jedinca kmitá na vlnovej dĺžke λ/4, tak svoj
vrchol kmitania – najväčšia kmitňa - bude rovný ¾ λ, čo je 1/3 dĺžky chrbtice. Faktom
samozrejme je, že stavec Th10 neleží ani dĺžkovo a ani počtom stavcov v 1/3 dĺžky chrbtice.
K tomuto posunu však prichádza na základe toho, že chrbtica je jak hmotnostne tak aj
väzobne nehomogénnou štruktúrou, kde hmotnosť stavcov a veľkosť väzieb rastie trojnásobne
v smere kaudálnom (Dylevký, 2009). Tento jav nastáva počas merania hlavne pri frekvencii
48 Hz a prejavuje sa vo výraznej forme u konkrétneho stavca a to Th10, čo potvrdzujú aj
grafické výsledky.
Po vyjadrení a dosadení frekvencie 48 Hz do vzorca amplitúdy kmitov zistíme, že
U´=ω²U= ω²sin ωf

(14)

amplitúda kmitov daného stavca je rádovo 0,01 mm (Maršík, 2010).
Zistenie, že stavec Th10 kmitá s najväčšou intenzitou, možno vysvetliť aj kumuláciou
energie, ktorá sa neprejavila pohybom a zväčšením amplitúdy v tak výraznej forme
v predchádzajúcich hrudných stavcoch, pretože tie sú súčasťou hrudníka a ich pohybu môžu
brániť rebrá (od stavca Th11 sú rebrá voľné).
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HYPOTÉZA 2
Vlna vibrácií bude prechádzať plynule s postupným charakterom, ale vzhľadom k rôznej
veľkosti a hmotnosti stavcov budú kmitne a uzly rozložené nerovnomerne – potvrdená.

Vzhľadom k nehomogenite chrbtice nie sú kmitne a uzly symetrické a rovnomerne
rozložené ako je možné vidieť na obr. č. 27. Pomer jednotlivých hmotností ako aj objemov
stavcov zohráva svoju úlohu pri prenášaní vibrácií. Priemerná suchá hmotnosť hrudných
stavcov je 6,5 gramov a ich priemerný objem tvorí 15 cm³, čo je výrazne menej v porovnaní
s lumbálnymi stavcami, ktorých priemerná suchá hmotnosť tvorí 13,2 gramov a priemerný
objem je 35 cm³ (obr. č. 2.).

Obr. č. 27: graf zobrazujúci nerovnomerné rozloženie kmitien a uzlov pri rezonančnej frekvencii 52 Hz
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Na základe nehomogenity chrbtice bude vyzerať graf prenášania vibrácií od L5 inak, ako graf
prenášania vibrácii od C7.

Obr. č. 28: graf zobrazujúci reakcie stavcov na budenie vibrácií od C7

Obr. č. 29: graf zobrazujúci reakcie stavcov na budenie vibrácií od L5
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Príčinou rozdielnosti amplitúd budenia jednotlivých stavcov z rôznych smerov
od C7 a od L5 je, okrem nehomogenity chrbtice, aj ďalší dôležitý poznatok. Zatiaľ čo
koncový meraný stavec C7 sa chová ako voľný koniec a prenáša kmity ďalej smerom
kraniálym, tak S1 sa chová skôr ako nehybná prekážka a vlna sa od nej v opačnej fáze odráža
(obr. č. 29). Takto odrazené vlnenie potom postupuje späť chrbticou a superponuje s vlnami,
ktoré sú novo budené a prichádzajú od C7. Na podporu tohto tvrdenia je možné uviesť graf
(obr. č. 30). Je z neho zrejmé, že po rýchlom exponencionálnom poklese energie medzi
stavcami C7 – Th8 sa zrýchlenie namerané na ostatných stavcoch opäť zvyšuje. Práve tento
jav môže byť spôsobený faktom, že k energii smerujúcej kaudálne od budeného stavca C7 sa
pričíta i energia, ktorá sa odráža od pevného zakotvenia chrbtice v podobe S1. Ďalším
výrazným fenoménom vyskytujúcim sa i v tomto grafe je vysoké zrýchlenie a amplitúda
stavca Th10, ako bolo už vysvetlené v hypotéze 1. Jeho prítomnosť vo všetkých grafoch a
výsledkoch potvrdzuje vznik stojatého vlnenia.

Obr. č. 30: graf vyjadrujúci amplitúdy jednotlivých stavcov pri rezonančnej frekvencii 37 Hz

V nižších frekvenciách má útlm klesajúci charakter. Môžeme predpokladať, že pri takto
nízkych frekvenciách sú zapojené do funkcie neuromuskulárne (nervosvalové) mechanizmy
na spinálnej úrovni, ktoré obmedzujú budené kmity a tým zabezpečujú stabilitu chrbtice a
nedochádza k vychyľovaniu amplitúd jednotlivých stavcov.
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So vzrastajúcou frekvenciou tieto mechanizmy prestávajú byť účinné a chrbtica sa dostáva
do pasívnej fázy, kde spätná reakcia nervového systému na spinálnej úrovni chýba a chrbtica
kmitá podľa budených kmitov a frekvencie. Hranicou medzi týmito dvomi oblasťami je
frekvencia o hodnote 35 Hz.
V štúdii autorov Jelen et al. (2012), v ktorej bola jednou z meraných osôb (metódou TVS)
tehotná žena (vystavená monotónnej vibračnej záťaži), vyšiel podobný výsledok. Tehotná
žena absolvovala meranie pred a po jazde automobilom (po 45 minútovej jazde jedno meranie
a po dlhšej 120 minútovej druhé). Menšia reakcia axiálneho systému bola identifikovaná po
kratšej jazde, väčšia, diferencovaná reakcia po dlhšej jazde (teda po väčšom zaťažení).
V oboch prípadoch však došlo k prejaveniu reakcií pri rezonančnej
35 Hz.
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frekvencii približne

HYPOTÉZA 3
Po špecifickej monotónnej záťaži AS nastane svalová únava a chrbtica stratí schopnosť
aktívne tlmiť vibrácie (pôsobiť proti vychýleniu), čo sa prejaví aj nárastom tuhosti chrbtice
u každého probanda – vyvrátená.
proband

rezonančná frekvencia [Hz]

rozdiel

rozdiel celkových

tuhostí chrbtice [%]

útlmov chrbtice [%]

pred výkonom

po výkone

žena 1

62

53

- 14,5

+ 15,86

žena 2

54

57

+ 5,26

+82,07

žena 3

48

53

+ 9,43

+ 89

muž 1

60

72

+ 16,67

+ 99,6

muž 2

67

63

- 5,97

+ 18,8

Tabuľka č. 16: výsledky detekcie zmien reakcií AS pred a po monotónnej pracovnej záťaži v sede

Z tabuľky č. 16 vidíme, že nenastalo zvýšenie tuhosti axiálneho systému u všetkých
probandov. U probandov – žena 1 a muž 2 prišlo k zníženiu rezonančných frekvencií chrbtice
a teda aj k zníženiu pomeru tuhosti chrbtice pred a po práci v sede – u ženy prišlo k poklesu
tuhosti chrbtice o 14,5 % a u muža sa tuhosť chrbtice znížila o 5,97 %. Z toho vyplýva, že
axiálny systém u týchto dvoch probandov vykazuje väčšiu tuhosť ráno, než po 8 hodinovej
monotónnej pracovnej záťaži v sede. Ostatní probandi vykazujú zvýšenie rezonančnej
frekvencie ako aj zvýšenie tuhosti chrbtice po práci. U všetkých probandov však prišlo
k nárastu útlmového koeficientu β, čo znamená, že u každého jedného probanda nastala
zvýšená útlmová funkcia chrbtice tlmiť vibračné impulzy. Nepreukázal sa vplyv celodennej
monotónnej práce v sede na vznik tuhosti AS, ale potvrdil sa vplyv na reakčné schopnosti
axiálneho systému tlmiť vibrácie. Ako je z údajov v tabuľke zrejmé u všetkých probandov
prišlo k percentuálnemu nárastu celkového útlmu AS. Vyvrátila sa domnienka, že celodenný
sed spôsobuje a podporuje tuhosť chrbtice a taktiež sa vyvrátil fakt, že nasledujúce stavy –
tuhosť AS a celkový útlm chrbtice sú priamoúmerné.
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Pre všetky zistené výsledky sa zdá, že celkový útlm chrbtice je vyššie uvedenou
metódou TVS možné stanoviť len v časti reálnych prípadov (napr. graf na obr. č. 30 –
v hodnotách v tomto grafe je jasný amplitúdový pokles od C7 po Th8). Je teda vhodné použiť
na túto oblasť chrbtice modelovú predstavu exponenciálneho útlmu pozdĺž chrbtice.
Koeficient korelácie R2 tu dosahuje hodnoty 0,95 a koeficient útlmu β je 0,4. Odpoveďou na
otázku pre aký segment chrbtice tento koeficient platí, zostáva odpoveď a konštatovanie, že
zjavne platí len pre oblasť chrbtice C7 – Th9. Rozšírenie platnosti tohto útlmového
koeficientu na celú chrbticu pokladáme za nepodložené. V rámci celej chrbtice je predstava
postupného útlmu ťažko udržateľná a je treba uvažovať o chrbtici ako celku, ktorý je naviac
priestorovo obmedzený začiatkom a koncom, na ktorých dochádza k častému odrazu vlnenia.
Vo svetle tohto náhľadu je potrebné sa u dát všetkých piatich probandov zamerať len na tú

časť chrbtice, u ktorej dáva predstava postupného útlmu dobrý zmysel a zmieriť sa so
skutočnosťou, že pre chrbticu ako priestorovo obmedzený celok so všetkými časťami ešte nie
je vhodný popisný model k dispozícii. Výberovým kritériom v oblasti s udržateľnou
predstavou postupného útlmu je oblasť vždy veľkých amplitúd, kde korelačný koeficient R2
neklesá pod hodnotu 0,9.
Pri meraní sa preukázali nasledujúce nedostatky a chyby, ktoré by mohli mať vplyv
na objektivitu merania. V prvom rade treba podotknúť, že pri testovacích meraniach a
skúškach,

vykonaných ešte pred experimentom sa zistilo, že akcelerometer, ktorý mal

zaznamenávať reakciu stavca L3 bol nefunkčný. Pri meraniach u všetkých probandov teda
nastal posun akcelerometrov. To znamená, že pohyb stavca L3 je znázornený na grafe ako L4,
reakcie stavca L4 sú na grafe zaznamenávané ako L5 a akcelerometer, ktorý je určený pre
šiesty lumbálny stavec bol umiestnený na L5. Napriek tomu, že probandom bolo zabezpečené
potrebné ergonomické usporiadanie pracoviska – nastavenie výšky monitora, stoličky a
celkové prispôsobenie pracovného prostredia k individuálnym podmienkach – nebolo presne
definované postavenie DKK (rotácia, abdukcia a addukcia), sklon panvy a teda aj
individuálne zakrivenie chrbtice v sagitálnej rovine. Ďalej sa ukázalo, že problém tvorí taktiež
podpierka hlavy, ktorá je v súčasnej dobe iba pod čelom, a teda nefixuje oblasť tváre. Z tohto
dôvodu meraná osoba má aktivované šijové svalstvo, a tak nedochádza k potrebnej relaxácií.
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TVS ako diagnostická metóda detekcie zmien vlastností biologických tkanív
tvoriacich axiálny systém sa v predkladanej práci ukázala ako správna. Vhodné by bolo
zmerať konkrétne osoby a posúdiť ich zmeny axiálneho systému po rovnako dlhom trvaní
stoja alebo chôdze.

75

9 ZÁVER
Predkladaná diplomová práca predstavuje diagnostickú metódu TVS, pomocou ktorej
sme identifikovali a klasifikovali k akým zmenám a rozdielom mechanických vlastností
axiálneho systému dochádza po dlhodobej osemhodinovej statickej záťaži v sede.
Zaujímavým zistením zostáva fakt, že celodenný sed nespôsobuje a nepodporuje vznik tuhosti
axiálneho systému u všetkých probandov. Tuhosť AS vzrástla u troch probandov z piatich, a
naopak u zvyšných dvoch prišlo k jej poklesu. Taktiež treba pripomenúť, že u všetkých
probandov prišlo po pracovnom výkone k nárastu celkového útlmu chrbtice. Vyhodnotením
dát sa nám potvrdila hypotéza o plynulom priebehu vibračnej vlny chrbticou a zároveň prišlo
k vyvráteniu domnienky o zníženej pohyblivosti hrudných stavcov a naopak o zvýšenom
vychyľovaní lumbálnych stavcov. Znateľná rozmanitá reakcia stavcov na budenie odhalila
najviac pohyblivejší segment – tzv. kmitňu, ktorú tvoril stavec Th10. Významným prínosom
tejto práce zostáva poukázanie na existenciu kmitne stavca Th10, ktorá je prítomná
u všetkých piatich probandov a veľkosťou svojich amplitúd sa podobá stavcu, na ktorom je
zahajované budenie (C7 a L5). Aj keď nie sme schopní tento jav presne zdôvodniť a
vysvetliť, predkladáme niekoľko hypotéz riešenia daného problému, ktoré sú uvedené
v diskusií.
Záverom

možno

konštatovať,

že

TVS

ako

diagnostická

metóda

detekcie

mechanických vlastností biologických tkanív tvoriacich axiálny systém sa v predkladanej
práci ukázala ako vhodná. Uvedená metóda predstavuje diagnostický aparát, umožňujúci
kvantitatívne i kvalitatívne klasifikovať vlastnosti axiálneho systému, respektíve jeho
segmentov. Objav kmitne stavca Th10 je však veľmi zásadnou probačnou skúškou všetkých
budúcich modelov chrbtíc usilujúcich o jej reálny popis a je ešte potrebné tento fenomén aj
naďalej preverovať.
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11 PRÍLOHY
Príloha č. 1: Informovaný súhlas

V súlade so zákonom "O péči a zdraví lidu" (§27b zákona č. 20/1966 Sb.) a Úmluvou
o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žiadam o súhlas s účasťou na
experimentálnej štúdii s názvom Kvantifikácia biomechanických dôsledkov monotónnej práce
v sede na axiálny systém. Použitou metódou bude Transfer Vibration Through Spine (TVS).
Žiadam o súhlas s uverejnením výsledkov experimentu v rámci diplomovej práce na FTVS
UK. Osobné dáta v tejto štúdii nebudú uvedené.
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vplyv sedavej pracovnej polohy na axiálny systém a
zistiť aké zmeny biomechanických vlastností nastanú práve u chrbtice po špecifickej
monotónnej záťaži trvajúcej osem hodín. Pred samotným meraním Vás čaká odobranie
základných údajov, slovná inštruktáž o meraní metódou TVS. Predpokladaná doba celého
merania je jedna hodina. Počas experimentu sa nebudú používať žiadne invazívne postupy.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a dostatočným spôsobom informovaný/á
o význame a rozsahu experimentu. Prečítal/a som si a pochopil/a som text informovaného
súhlasu, na všetky moje otázky bolo odpovedané zrozumiteľne a v žiadanom rozsahu. Beriem
na vedomie, že moje dáta budú spracované anonymne a údaje o mojej osobe budú dôverne
uchované. Súčasne si vyhradzujem právo kedykoľvek zrušiť svoj súhlas, bez toho, aby mi
vznikol nejaký postih.
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Príloha č. 2: Žiadosť o vyjadrení etickej komisie UK FTVS
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