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Abstrakt 
V práci jsme se zabývali vytvořením metodiky pro měření mechanických vlastností mezi-
kloubní chrupavky s ohledem na jinou viskoelastickou povahu. K tomu jsme využili nanoin-
dentační metodu nanoDMA, která funguje na principu dynamické mechanické analýzy. Změ-
řili jsme tak vzorek na několika frekvencích v rozsahu 10 – 201 Hz. Dále jsme vytvořili me-
todiku pro sledování struktury kloubní chrupavky s ohledem na určení oblasti měření. K tomu 
jsme využili konfokální mikroskopii a sledování v režimu druhé harmonické. Kolagen jsme 
excitovali na 860 nm a sledovali jeho autofluorescenci na 430 nm. K vyhodnocení jsme vy-
tvořili metodiku, která zajišťovala spojení dvou výše uvedených metod a porovnání naměře-
ných dat z nanoDMA se strukturou chrupavky. Využili jsme k tomu nulových indentů, přes 
které jsme pak dopočítali matici indentaci s předem známým separačním krokem, který byl 
pro 1. Oblast našeho vzorku 50 µm v ose X a 50 µm v ose Y. Pro druhou oblast vzorku byla 
matice zvolena 50 µm v ose X a 150 µm v ose Y. V závěru práce se věnujeme vyhodnocení 
naměřených dat. Objevili jsme frekvenci 37 Hz, při které chrupavka vykazuje značně odlišné 
vlastnosti. Tan delta pro oblast 01 zhruba lineárně roste s frekvencí stejně jako Loss modul, 
kdežto storage modul klesá. Oblast 02, která byla indentována bez mechanické šablony, pou-
ze ručně vybranými místy, vykazovala odlišné hodnoty. Tan delta s frekvencí pro tuto oblast 
klesá, storage modul naopak lineárně roste a loss modul vykazuje v prvních měřených frek-
vencích mnoho inflexních bodů, pak se ovšem ustálí s mírnou klesající tendencí. Oblast 03, 
kolmá na oblast 01 a 02 měla velmi odlišnou vnitřní strukturu. Jako vzorek jsme použili chru-
pavku z páteře prasete domácího, která sloužila jako model. Vzorek byl odebrán ihned po 
porážce zvířete a skladován ve fosfátovém pufru, aby se zamezilo degeneračním procesům. 
Celý experiment proběhl do 24 hodin.  
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Abstract: 
In this paper we dealt with the creation of a method to measure mechanical properties of a 
joint cartilage with respect to its vicso-elastic nature. For this purpose we used nanoindenta-
tion method nanoDMA, which works on the principle of a dynamic mechanic analysis. We 
measured the sample using various frequencies in the specter of 10 – 201 Hz. We also created 
a methodology to observe the structure of joint cartilage with respect to the definition of the 
area of its measurement. For that purpose we used confocal microscopy and observation in 
the regime of second harmony. We stimulated the collagen to 860nm and observed its auto-
fluorescency on 430nm. We created a methodology for evaluation, which ensured the connec-
tion of the two mentioned methods and a comparison of data from the nanoDMA method with 
the structure of the cartilage. We used zero-indents, which we used to compute a matrix of 
indentation with a separation step known in advance, which was 1. The area of our sample 
was 50 µm in the x-axis and 50 µm in the y-axis. For the second section of the sample the 
matrix was set to 50 µm in the x-axis and 150 µm in the y-axis. In the final part of this paper 
we deal with the evaluation of measured data. We discovered that the cartilage exhibits sub-
stantially different properties when using 37 Hz frequency. Tan delta with frequency for this 
area drops, but storage module linearly grows. The loss module at first exhibits many inflex-
ion points for this frequency and then it converges with a slight downward trend. Area 03, 
perpendicular to the field of 01 and 02 had a very different internal structure. As a sample we 
used a cartilage from the spine of a domestic pig, which served as a model. The sample was 
taken immediately after the animal’s slaughter and was stored in phosphate-buffered saline to 
prevent degenerative processes. The whole experiment lasted 24 hours.  

 

Key words: mechanical properties, SHG, nanoDMA, loss module, storage module, tan delta, 
cartilage, confocal microscopy, nanoindentation, resonantion frequency, phosphate-buffered 
saline  
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Seznam symbolů a zkratek 

a.s. akciová společnost 
Ac plocha dotyku 
AFM mikroskopie atomárních sil 
AV ČR Akademie věd České Republiky 
C poddajnost systému 
CD kompaktní disk 
Ci tlumící koeficient vzduchové mezery 
cm centimetr 
Cs tlumísí koeficient vzorku 
ČVUT České Vysoké Učení Technické 
D rychlost deformace 
deg stupeň 
DSI Depth Sensing Indentation 
E Youngův modul 
Er' redukovaný storage modul 
Er''  redukovaný loss modul 
Es' storage modul vzorku 
Es'' loss modul vzorku 
Es* komplexní modul 
f frekvence 
F síla 
fs femotosekunda 
FS fakulta strojní 
G modul pružnosti ve smyku 
g gram 
GPa gigapascal 
hod hodina 
Hz Hertz 
I elektrický proud 
Ing. inženýr 
K tuhost systému 
k tuhost 
kg kilogram 
Ki konstanta tuhosti listových pružin 
Ks kontaktní tuhost 
LUT look up table 
M molární koncentrace / molarita 
m hmotnost 
mg miligram 
Mgr. magistr 
MHz Megahertz 
min minuta 
mm milimetr 
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MPa Megapascal 
nanoDMA nanometrická dynamická mechanická analýza 
nm nanometr 
p tlak 
P0 amplituda dynamické budící síly 
PBS fosfátový pufr (Phosphate Buffered Saline) 
pH potenciál vodíku 
Ph.D. Philosophiae doctor 
Pmax kvazistatická zatížení 
S plocha 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
SHG second harmonic generation 
StV-látka Saint Venantova látka 
tan delta poměr mezi Er' a Er'' 
tr relaxační doba 
U elektrické napětí 
V volt 
X0 amplituda výchylky 
z vertikální výchylka 
γ úhel smyku / deformace 
η viskozita 
µm mikrometr 
µN mikronewton 
π číslo Pí = 3,14 
τ smykové napětí 
τ0 mezní napětí 
φ fázový posuv posunutí 
ω úhlová frekvence 
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Úvod 
 Meziobratlová chrupavka je každý den zatěžována a poškozována nejen náročnou fy-
zickou činností, ale také úrazy a nemocemi, mezi které patří především obezita, revmatické 
onemocnění morbus Bechterevi či artróza aj. Je proto mým cílem zmapovat chování a vlast-
nosti chrupavky meziobratlových kloubů, vymyslet metodiku testování a sledování s ohledem 
na její vnitřní strukturu a navrhnout metodiku vyhodnocení nasbíraných dat. K tomu nám po-
slouží páteř prasete domácího coby model lidské páteře. Získaná data tohoto primárního vý-
zkumu se budou moci dále využít nejen při vytváření a testování náhrad, ale také pro tkáňové 
inženýrství. 

 Práce je rozdělena do šesti hlavních částí – teoretická, cíle a hypotézy, experimentální, 
výsledky, diskuse a závěr. 

 V první, teoretické části, je uvedena rešerše se současným stavem řešení a teoretický-
mi východisky pro experimentální část (jako jsou poznatky potřebné pro provedení experi-
mentu, či zjištěná omezení). Kapitola pak pokračuje teoretickým popisem použitých metod a 
čtenáře tak seznamuje s metodami, které budou dále rozebrány pro návrh metodik.  

 Jako intermezzo je zařazena druhá kapitola s cíli a hypotézami, které jsme se snažili 
otestovat. Cíle vychází ze zadání diplomové práce a hypotézy byly stanoveny při rešerši. 

 Třetí část je věnována již vlastní tvůrčí činnosti. V jejím začátku stojí úvod do metodi-
ky, který je následován popisem metodiky pro měření, sledování a vyhodnocení mechanic-
kých vlastností meziobratlové chrupavky s ohledem na její vnitřní strukturu.  

 Mezi poslední hlavní části práce patří jak výsledky a interpretace nashromážděných 
dat, tak i diskutování a porovnání výsledků s literaturou a vyslovení závěru celé diplomové 
práce. 

 Tato práce je pojata jako případová studie a klade si za cíl především navrhnout a otes-
tovat metodiku pro odběr, sledování a vyhodnocení naměřených dat. Proto jsme počet a pro-
vedení experimentu omezili pouze na jedno měření téhož vzorku v různých místech. Toto 
vychází již z teoretické části, ve které je zmíněn vliv místa odběru v rámci jednoho kloubu, na 
mechanické vlastnosti chrupavky. 
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1 Teoretická východiska 

1.1 Základní poznatky  
 I když se chrupavka se skládá z proteoglykanů, kolagenu a tekutiny, jsou tyto kon-
strukční prvky od sebe neoddělitelné a funkční tkáň je silně ovlivněna vzájemným působením 
těchto složek [1]. 

 Na základě axiálních tahových a tlakových zkoušek můžeme říci, že vlastnosti chru-
pavky se liší (u hlavice humeru skotu) na místě odběru. Vlastnosti se liší i v závislosti na kon-
centraci fyziologického roztoku, ve kterém je preparát testován. Při zvýšení koncentrace roz-
toku (z 0,15M na 1M) dochází k výraznému snížení modulu v tlaku, zatímco snížení koncen-
trace (z 0,15M na 0,005M) významně zvyšuje Youngův modul pružnosti v tlaku a pevnosti 
v tahu. Zvýšení koncentrace (z 0,15M na 1M) nevede k žádným významným změnám pev-
nosti v tahu [1]. 

 Mnohé studie proto doporučují ponoření vzorků v průběhu měření do pufrovaného 
fyziologického roztoku (PBS). Tím se zajistí hydratace vzorku a zachovají se biomechanické 
vlastnosti.  

 Fixace vzorku paraformaldehydem není vhodná a nedoporučuje se při zkoumání bio-
mechanických vlastností chrupavky, protože výrazně zvyšuje tuhost chrupavky (o jeden řád) 
[2]. Proto není vhodné provádět experimentální stanovení biomechanických vlastností chru-
pavky na histologicky připravených preparátech (které jsme využili k pozorování struktury), 
protože byly mimo jiné odvápněny a uchovány ve formaldehydu.  

 Při indentaci měkkých tkání má tvar sondy rozhodující vliv jak na kontaktní napětí, 
tak na tlak tekutiny pórů v kontaktní oblasti. Použití kulového hrotu indentoru vede k rovno-
měrnějšímu rozložení zatížení ve vzorku na rozdíl od pyramidálního hrotu. Modul pružnosti 
také závisí na velikosti hrotu. Přidržení sondy při konstantním tlaku v zatěžovací fázi pak 
vede k lepší reprodukovatelnosti a přesnosti výsledků. Většina materiálů vykazuje různé me-
chanické vlastnosti za různých podmínek zatížení. Například tuhost viskoelastických materiá-
lů má tendenci se zvyšovat pod vysokofrekvenčním zatížením, ale snižuje se při nízkofrek-
venčním zatížení. Viskoelastické vlastnosti materiálů se také mění se změnami zatížení, napě-
tí, teploty a času [3]. 

 
Obrázek č. 1: Rozdíl v mikro a nanosondě. (A) mikrometrový kulovitý detektor, (B) nanometrový pyramidální detektor 

AFM. Obrázek převzat z [4] 

underlying bone with a sharp razor blade, yielding ~5 mm ! 5 mm pieces

that were ~2 mm thick. The specimens were stored in phosphate-buffered
saline (PBS; 2.6 mM NaH2PO4, 3 mM Na2HPO4, 155 mM NaCl, 0.01%

NaN3 w/v, pH 7.2) supplemented with a protease inhibitor cocktail

(Complete, Boehringer Mannheim, Mannheim, Germany). The samples
were covered with the buffer solution and stored on ice. After the articular

cartilage topography was imaged by contact-mode AFM at a scanning rate

of ~0.7 Hz, stiffness measurements were obtained by IT-AFM in the same

buffer solution. Samples from three different pigs and from three different
locations each were analyzed.

Osmotic loading of cartilage

The isotonic PBS solution contained 2.6 mM NaH2PO4, 3 mM Na2HPO4,

155 mM NaCl, 0.01% NaN3 w/v, pH 7.2. The hypertonic PBS contained

2.6 mM NaH2PO4, 3 mM Na2HPO4, 2 M NaCl, 0.01% NaN3 w/v,
pH 7.2. Three cartilage samples each were tested separately.

Preparation of agarose and agarose/chondroitin
sulfate gels

For exploratory calibration testing, agarose gels were prepared with 0.5%,

1.0%, 2.25%, and 3.5% (w/w) agarose (AGAR Noble; DIFCO Laborato-

ries, Detroit, MI) in water. For the model material used here, 50 mg of
agarose were stirred in 10 mL of PBS, heated up until the solution started

to boil, and then cooled down to ~50"C. Next, 200 mg chondroitin sulfate

(chondroitin sulfate A from bovine trachea, C9819-5G; Sigma) was added

and properly mixed, resulting in a concentration of 20 mg/mL of chon-
droitin sulfate in the gel. The melted agarose/chondroitin sulfate solution

was used to prepare the specimens described below and to perform the

swelling tests. Three gel samples were then tested in isotonic and hyper-
tonic PBS.

PEGT/PBT-fibril/agarose/chondroitin sulfate gel
model material

PolyActive (PEGT/PBT block copolymer; CellCoTech, Bilthoven, The

Netherlands) fibrils were produced by means of the electro-spinning (ESP)

technique (26,27). Briefly, the PEGT/PBT copolymer (1000 MW PEGT,

70% PEGT, 30% PBT) was dissolved in a mixture of 10 mL dichlorome-
thane and 10 mL distilled water, and stirred at room temperature for 24 h.

The ESP device consisted of a syringe pump (Harvard Apparatus, South

Natick, MA), a high-voltage generator (0–30 kV; Brandenburg Ltd., South

Croydon, Surrey, England) connected to a syringe (10 mL, 1.6 mm steel nee-
dle; Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ) containing the polymer solution,

and a stainless-steel plate. An electrical field was applied between the needle

(positive pole) and the stainless-steel plate (negative pole). A polymer jet
from the spinneret (needle) was then collected as a nonwoven mesh of fibers

onto glass microscopy slides (76 ! 26 mm; Menzel, Braunschweig,

Germany) placed on the stainless-steel plate. ESP resulted in the production

of PEGT/PBT fibers of 2.9 5 0.19 mm thickness, as measured based on
scanning electron microscopy images.

A plastic ring (~3 mm inner diameter, ~0.2 mm thick, ~1 mm high) was

used to mix the PEGT/PBT-fibrils with the agarose/chondroitin sulfate gel
for testing by AFM. This ring was placed onto a PEGT/PBT-fiber-coated

glass slide. The fibril coating around the ring was removed with a scalpel.

Then, a droplet of ~50 mL of melted 1.0% (w/w) agarose gel was placed

into the ring on top of the fibril mesh. For the swelling tests in this work,
a droplet of the melted agarose/chondroitin sulfate was used instead. After

solidification was achieved, the slide was kept in a cold room (4"C) for

~15 min. The specimen was then removed from the glass slide by moving

the ring laterally until it and the specimen were free of the slide. The spec-
imen surrounded by the ring was then glued upside down onto a 10-mm-

diameter Teflon disk with a 5-min curing epoxy (Devcon epoxy; ITW

Brands, Wood Dale, IL). The upside-down orientation of the specimen

ensured that the surface to be evaluated by AFM was populated with fibrils.
To prevent drying, the specimen was covered with a droplet of PBS. Three

samples were inspected per experimental condition.

AFM and indenter tips

AFM experiments were carried out with a MultiMode AFM and NanoScope
IIIa controller (Veeco Metrology, Santa Barbara, CA). AFM tips of different

diameters were selected and prepared as follows: For micrometer-scale

measurements, hard borosilicate glass spheres (9000 series glass particle

size standards 2–2000 mm; Thermo Fisher Scientific, Fremont, CA), diam-
eter d ¼ 10 mm, were glued onto tipless rectangular cantilevers (type

NSC12; NT-MDT, Moscow, Russia) with nominal spring constants k in

the following ranges: 6.5 N/m % k % 27.5 N/m for probing cartilage,

and 0.2 N/m % k % 0.7 N/m for probing the model material (Fig. 1 A).
For nanometer-scale experiments, pyramidal tips with a nominal tip

radius % 20 nm on V-shaped cantilevers with a nominal spring constant

of 0.06 N/m (type NPS; Veeco) were employed (Fig. 1 B). The spring
constant was measured for each cantilever by means of the thermal noise

method (28). The actual diameter of each micrometer-size tip was deter-

mined with the use of scanning electron microscopy images.

Stiffness measurements obtained by IT-AFM

Measurements of micro- and nanostiffness (dynamic aggregate modulus,
E*) were obtained by IT-AFM as described previously (24). Briefly, maps

of load-displacement curves were recorded in a regular grid over the sample

surface by employing the force-volume mode. An individual set of data con-

sisted of 4096 load-displacement curves obtained at a rate of three full
loading cycles per second in a 64 ! 64 curve grid covering sample areas

of ~15 mm ! 15 mm. Each force curve consisted of 512 data points. For

microscale measurements, a maximum deflection of 150 nm was chosen,
which corresponded to a maximum applied load of ~2.0 mN for the cartilage

measurements (with k¼ 13.5 N/m) and a maximum applied load of ~105 nN

FIGURE 1 Cartoon showing the interaction of a microm-
eter-size spherical tip (A) and a nanometer-size pyramidal

(B) AFM cantilever tip with cartilage.

Biophysical Journal 98(11) 2731–2740
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 Při indentaci jsou hodnoty Youngova modulu nezávislé na průměru indentoru pouze u 
humorální chrupavky skotu [5].  

 Z toho plyne, že chceme-li pozorovat mechanické vlastnosti jednotlivých vláken 
(např. tuhost, nebo Youngův modul v pružnosti), měli bychom zvolit pyramidální hrot inden-
toru. Díky tomu se tak dokážeme dostat až na úroveň jednotlivých kolagenních vláken a 
zkoumat prostorovou heterogenitu materiálových vlastností [6]. Při použití sférického hrotu 
zaznamenáme celkový odpor tkáně, na kterém se podílí více vláken.  

 Při použití sférického indentoru bychom měli volit rádius = ~2,5 µm a hloubku vniku 
~600 nm a při použití pyramidálního indentoru by měl být zvolen rádius hrotu ~20 nm a 
hloubka vniku ~300 nm. Z toho vidíme jasně patrný rozdíl, který byl zmíněn výše. Dostane-
me tak rozdílené hodnoty elastického modulu, a sice 0,021 MPa pro sférický a 2,6 MPa pro 
pyramidální tvar [7]. 

 
Obrázek č. 2: Load-displacement měřeno na každém vzorku 1024krát na stejném místě (A) ostrý hrot AFM s poloměrem  

20 nm (B) sférický hrot přilepený k AFM ramenu (poloměr 2,5 µm).  
Obrázek převzat z [7] 

 Existuje řada rozmanitých metod pro testování mechanických vlastností kloubní chru-
pavky. Mezi základní metody patří testování v prostém tlaku, při omezené kompresi a inden-
tace. Jejich znázornění je na následujícím obrázku. 

pyramidal tip was also modeled according to the Oliver and
Pharr model and a dynamic elastic modulus of 0.027 MPa
was calculated for articular cartilage (see Tables 1 and 2 and
Fig. 3 A). With the uncertainty of the spring constant
mentioned above, this calculated value of 0.027 MPa is in
good agreement to the 0.021 MPa obtained by the calibration
curve. The micrometer-scale value of 2.6 MPa is comparable
to literature values corresponding to millimeter-scale

measurements (Shepherd and Seedhom, 1997; Swanepoel
et al., 1994; Aspden et al., 1991; Popko et al., 1986; Hori and
Mockros, 1976), but is two orders-of-magnitude larger than
the nanometer-scale value of 0.021 MPa.

Comparison of the structure of agarose gels
and articular cartilage

In Fig. 4, AFM images recorded with a sharp pyramidal tip
are shown for a 2.5% agarose gel (Fig. 4 A) and articular
cartilage (Fig. 4 B). The agarose gel image exhibits almost no
structural details. In contrast, the surface of the articular
cartilage is highly structured with the collagen fibers being
randomly oriented. The 67-nm axial repeat of individual
collagen fibers is clearly resolved. In Fig. 5, AFM height
(Fig. 5 A) and deflection (Fig. 5 B) images of native articular
cartilage imaged with a microspherical tip are shown. The
color-graded scale bar displayed in Fig. 5 A represents
a height range of 10 mm between black and white. In contrast

FIGURE 3 Load-displacement curves of articular cartilage recorded with

(A) a sharp AFM tip with a nominal tip-radius ;20 nm and (B) a spherical
tip glued to an AFM-cantilever (radius ¼ 2.5 mm). Load-displacement
curves shown are each based on 1024 measurements taken at a single site.

TABLE 1 Comparison of test parameters between the
nanometer- and the micrometer-scale modulus measurements
of soft biological materials by IT AFM

Nanoregime Microregime

Radius
of the tip

Several nm
(i.e., ;20 nm)

Few mm
(i.e., ;2.5 mm)

Applied load NanoNewton
(i.e., ;1.8 nN)

MicroNewton
(i.e., 15 nN–3.3 mN)

Indentation
depth

Several 10 to a few
100 nm (i.e., 300–550 nm)

Several 100 nm
(i.e., 250–600 nm)

FIGURE 4 Comparison of the structure of (A) an agarose gel (2.5%

agarose) with that of (B) articular cartilage as imaged using a sharp AFM tip

with a nominal tip radius of ;20 nm. The images demonstrate what the
indentation tip ‘‘sees’’ at the nanometer scale. The agarose gel was imaged

under aqueous solution, whereas the articular cartilage was imaged both

under buffer solution and after cryo-thin-sectioning in air. Because of the

higher resolution the image in air is presented here. The scale bars represent
a distance of 1 mm.

FIGURE 5 AFM images of native articular cartilage imaged in buffer

using the microspherical tip: (A) topographic or height image and (B)
deflection image. The height range (bar from white to black in A) is 10 mm
and the scale bars represent a distance of 20 mm.

3274 Stolz et al.
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Obrázek č. 3: Běžně používané mechanické testování (A) v prostém tlaku (B) omezená komprese (C) indentace. Obrázek 

převzat z [8] 

 V prostém tlaku se statický Youngův modul pružnosti a Poissonovo číslo vypočítají 
přímo z deformačního poměru v rovnováze, pokud se měří boční posuv. Dynamický modul se 
spočítá jako poměr amplitud napjatosti a deformace z posledního cyklu sinusového zatížení 
nebo z dat napětí a deformace získaných okamžitě po odlehčení [8]. 

 Mechanická odezva chrupavky by měla být měřena na základě dynamických cyklic-
kých podmínek při příslušné funkční frekvenci tj. v rozmezí 0,5 Hz – 3 Hz [7]. 

 Hodnota dynamického modulu pružnosti ve smyku lidské chrupavky se zvyšuje 
s cyklickou frekvencí a pro rozsah frekvencí 0,01 Hz – 20 Hz se pohybuje v rozpětí od 0,1 do 
2,5 MPa. Naproti tomu při několikahodinovém konstantním zatížení (intersticiální tekutina se 
nechá volně unikat) tlak otoku zmizel a kvazistatický tlakový modul byl stanoven 0,4 – 1,5 
MPa [7]. 

 Podle experimentálního měření se se zvyšující hloubkou (směrem od povrchové k 
hluboké vrstvě) zvětšuje i tlakový modul pružnosti [9]. 

 Při stlačení chrupavky se fibrily z horních vrstev střední zóny staly rovnoběžné 
s kloubní plochou a tím snížily boční rozšíření a zvýšily tahovou tuhost chrupavky. V této 
studii jsme analyzovali indentaci odpovídající 10% axiálnímu napětí. Při vyšších napětích 
nelinearity chrupavky, zejména ty způsobené kolagenovými vlákny, budou modulovat pík / 
rovnovážné silové poměry [10]. 

 Pro naše měření vyjdeme z často zmiňované skutečnosti, a sice použití pufrovaného 
fyziologického roztoku (PBS) pro zachování hydratace vzorku. Také přidáme enzymový 
inhibitor.  Testovaná chrupavka bude z páteře prasete domácího, které často slouží jako model 
zastupující člověka. 

 Chrupavka se v tomto mixu uchová při zmražení na -20°C až do dne, kdy bude prove-
deno měření, před kterým se nechá 1,5 hodiny rozmrazit [6]. V našem případě jsme zvolili 
rychlejší postup, a sice odběr vzorku a provedení experimentu do 24 hodin od porážky zvíře-
te. Po celou dobu jsme však uchovávali vzorek v PBS. 

(Narmoneva et al., 2001). Collagen network stiffness can
also be determined by instantaneous deformation (ID)
measurements (Bank et al., 2000). ID is expressed as per-
centage of superficial diameter change of the sample in
unconfined compression tests parallel and perpendicular
to the collagen fibre orientation. As the percentage of
instantaneous deformation (% ID) is mainly determined
by the collagen fibre network (Mizrahi et al., 1986), the
measure can be related to the tensile and shear properties
of the collagen network. Non-destructive in vivo measure-
ments of cartilage material properties were done by using
handheld arthroscopic indentation devices to measure the
resisting force to an applied deformation on the cartilage
surface (Niederauer et al., 2004). For more information
on the experimental testing configuration and data analy-
sis, readers are referred to a comprehensive review by
Hasler et al. (1999).

3. Properties of osteoarthritic and OA-like cartilage

Kempson et al. (1970) were the first to systematically
quantify the correlation between mechanical parameters
and biochemical composition of healthy human femoral
head cartilage. They showed that the two-second creep
modulus E2s strongly correlates with the total glycosamino-
glycan (GAG) (r = 0.854), Chondroitin (r = 0.810), and
Keratansulphate content per dry weight (r = 0.800), but
weakly with collagen content. They concluded that both
GAGs determine compressive stiffness of healthy human
articular cartilage whereas collagen contributes only little
to this property. In the following years, various other
groups also investigated healthy articular cartilage for rela-
tions between mechanical and other physical, biochemical
or histological properties (Froimson et al., 1997; Jurvelin
et al., 1988; Treppo et al., 2000; Williamson et al., 2001).
They confirmed the positive correlation between sulphated
glycosaminoglycan (sGAG) and the equilibrium shear
(Jurvelin et al., 1988) and equilibrium aggregate modulus
(Treppo et al., 2000; Williamson et al., 2001) at least in spe-
cific regions (Froimson et al., 1997). Some of them demon-
strated an inverse correlation between HA and water
content (Froimson et al., 1997; Treppo et al., 2000) and a
weak correlation between permeability and biochemical
properties (Treppo et al., 2000; Williamson et al., 2001).

In contrast to healthy cartilage, quantitative measures of
osteoarthritic cartilage are rare, as they are much more
complicated to obtain. Indeed, articular cartilage from pro-
gressed and final stage of OA can be obtained quite easily
post-mortem or from living subjects during joint replace-
ment surgeries. However, it is obviously very difficult to
obtain human joint tissue from well-defined early stages
of the degenerative process, before overall cartilage loss
occurs. Thus, only few details of the biomechanical param-
eters of early progression of OA in human articular carti-
lage are available from the literature.

Since the OA is a clinically defined disease, osteoar-
thritic cartilage has to be from a patient who was clinically
diagnosed with OA. However, macroscopically degener-
ated and histologically defined pre-osteoarthritic cartilage
without a clinical history of OA shows all changes observed
in OA cartilage (van Valburg et al., 1997). Thus, spontane-
ously degenerated cartilage in vivo represents a pre-clinical
form of OA, which is useful to study the process of degen-
eration in OA. Another approach is to degeneration artic-
ular cartilage synthetically, either in vitro or in vivo, to
obtain OA-like cartilage in an early stage of the disease.
This paper reviews all relevant studies, in which biome-
chanical analysis of osteoarthritic or OA-like articular car-
tilage were performed.

3.1. OA-like changes in degenerated cartilage in vitro

The extracellular matrix in healthy articular cartilage is
subjected to a dynamic remodelling, in which degradative
and synthetic processes are balanced. This dynamic equilib-
rium is disturbed in the early stage of osteoarthritic carti-
lage degeneration. An increased synthesis of some matrix
components can be observed to compensate for an
increased degradation. The shift of the equilibrium in OA
cartilage is determined roughly by a complex combination
of an increased degradation and a decreased synthesis of
the matrix components. The catabolic degradative process
in OA cartilage is catalysed in vivo by proteolytic enzymes
from chondrocytes and synovial cells, which have the
capacity to degrade, disorganise, and release fragments of
the macromolecular components of the cartilage matrix.
These proteinases are grouped into ‘‘matrix metallo-pro-
teinases’’, the ‘‘a disintegrin and metallo-proteinase with

Load

Impermeable
plate

Cartilage
sample

Permeable
piston

Confining
chamber

Load

Subchondral
bone

Cartilage

Indenter

Load

Fig. 1. Commonly used mechanical testing configurations: unconfined compression (a), confined compression (b), and indentation (c).
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1.1.1 Pozorování chrupavky pomocí SHG (second harmonic generation) 
 Pro potřeby sledování chrupavky s ohledem na její vnitřní strukturu a nehomogenitu, 
je třeba nalézt vhodnou metodu, která by poskytla potřebné informace, ale významně by neo-
vlivnila její mechanické vlastnosti. 

 In vitro pozorování za použití optického mikroskopu je limitováno rozlišením do 200 
nm, naproti tomu umožňuje vizuální kontrolu a přímé pozorování. Při použití elektronové 
mikroskopie získáme ultrastrukturální údaje na molekulární úrovni, ale je vyžadována che-
mická fixace, dehydratace chrupavky a barvení či nanesení kovu. Vzorek tak již není ve svém 
původním stavu. Další nevýhody jsou časová náročnost při přípravě vzorků. Jako výhodné se 
jeví použití mikroskopie atomárních sil (AFM), které umožňuje současné pozorování a měře-
ní v mikrometrickém a nanometrickém měřítku při nezměnění vlastností vzorku [4]. 

 V případě konfokální mikroskopie, která se řadí mezi optické metody, je využit jako 
zdroj světla laser a tato metoda tak dosahuje větší rozlišovací schopnosti než klasické optické 
mikroskopy. Nejčastěji jsou konfokální mikroskopy vybavené laditelným laserem a pak mlu-
víme o multifotonové konfokální mikroskopii. Vybrali jsme proto tuto metodu, za dodržení 
jistých podmínek, jako neinvazivní pozorování, které by nemělo ovlivnit mechanické vlast-
nosti kloubní chrupavky a mělo by být dostatečně názorné. 

 Multifotonová mikroskopie je vyvíjející se technika s vysokým rozlišením, která byla 
úspěšně použita v mnoha oblastech biomedicíny. Nelineární mikroskopie využívá dvou růz-
ných typů signálů a to fluorescence a druhé harmonické generace (SHG) k zobrazení biolo-
gických struktur se subbuněčným rozlišením. SHG poskytuje nové způsoby pro studium pro-
storového uspořádání. SHG je koherentní nelineární proces, který probíhá při excitaci velmi 
intenzivním světlem v mezoskopických strukturách, které nemají centrum symetrie jako např. 
kolagen, myosin a mikrotubuly [11]. 

 Pro dosažení požadované hustoty fotonů při zachování průměrného výkonu laseru na 
rozumné úrovni je laserové světlo soustředěno do krátkých pulsů (asi 200 fs) s opakovací 
frekvencí 80 MHz. Vlnová délka emitovaného světla je přesně jedna polovina excitační vlno-
vé délky a intenzita emise je úměrná druhé mocnině intenzity budicího záření v ohnisku. Mezi  
výhody SHG zobrazování patří vysoká citlivost a rozlišení, absence fotobělícího efektu, nedo-
statek autofluorescencí a nedestruktivní zobrazování nativních tkání [11]. 

 SHG zobrazuje celá kolagenní vlákna dokonce i v hlubších částech skafoldu, což 
umožňuje prostorovou charakterizaci s vysokou citlivostí ke kolagenu, obsaženém v tlustším 
skafoldu [11]. 
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1.2 Popis chrupavky 
 Chrupavka je vazivová tkáň, která vzniká z mezenchymu. Tvoří ji mezibuněčná 
matrix, chondrocyty které jsou umístěné v jejích dutinách a tvoří mezibuněčnou hmotu. Velký 
obsah glykosaminoglykanů, proteoglykanů a vody dávají chrupavce pevnou a pružnou kon-
zistenci, díky které je chrupavka odolná proti mechanickému namáhání [12]. 

 Procentuální hmotnostní zastoupení dvou hlavních složek (tekutá a pevná), které jsou 
obsaženy v chrupavce (coby poroelastickém materiálu) je 75-80 % tekuté a 20-25 % pevné 
složky. Pevná složka je tvořena z 65 % kolagenem, z 25 % proteoglykany a z méně než 10 % 
pak z glykoproteinů a chondrocytů. Tuků je ve chrupavce méně než 10 % [9]. 

 Kloubní chrupavka především tlumí nárazy a přenáší tlakové zatížení mezi kostmi 
prostřednictvím kloubu, kde také snižuje koeficient tření mezi dotýkajícími se plochami. Po-
hyby, které musí chrupavka při pohybu kloubu snášet, jsou odvalování a klouzání (při němž 
je ve styku pořád stejná oblast jednoho z těles, které klouže po druhém tělese). Třecí síla není 
definována velikostí společné styčné plochy, ale působící silou a třecím koeficientem. Tento 
koeficient je v kloubech malý právě díky chrupavce a kloubní tekutině [13] 

 Nejenom rostoucí věk, ale také nadváha, nadměrné zatěžování (např. sportem) nega-
tivně ovlivňují vlastnosti chrupavky, která postupem času ztrácí schopnost odolávat mecha-
nickému namáhání.  

1.2.1 Rozdělení chrupavky 
V těle rozeznáváme tři základní typy chrupavky 

1) Hyalinní chrupavka – nachází se v nosní chrupavce, ve skeletu laryngu, tvoří žeberní 
zavěšení na hrudní kosti a dále se nachází v kloubech [14] 

2) Elastická chrupavka – tou jsou tvořeny ušní boltce, část Eustachovy trubice, hrtanová 
příklopka a laryngová chrupavka [14] 

3) Vazivová chrupavka – jsou jí tvořeny meziobratlové ploténky, kostní chrupavčitý spoj 
např. u stydkých kostí, disci et menisci articulares [14] 

Pro naše potřeby se dále budeme věnovat popisu stavby a funkce pouze hyalinní chrupavky, 
která tvoří kloubní chrupavku. 

 Hyalinní chrupavka je tvořena velmi jemnou sítí kolagenních vláken a jejich svazků 
(viz Obrázek č. 4), což má za následek velmi pracné zkoumání jejích vlastností. V této práci 
zkoumám chrupavku za použití nanoindentoru a konfokálního mikroskopu pro SHG mikro-
skopii. 

 Uspořádání vláken a tekutiny mezibuněčné hmoty ovlivňují mechanické vlastnosti 
chrupavky. Houbovitá struktura je tvořena vlákny kolagenu a elastinu, ve které je rozptýlena 
tekutina, která může tvořit i 80 % hmotnosti chrupavky. Chrupavka je anizotropní a nehomo-
genní látka, která je uzpůsobená k tlakovému zatěžování, při kterém se mění její objem vli-
vem vytékání tekutiny z houbovité struktury. Nejprve se tak projeví viskózní vlastnosti, které 
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jsou následovány zatížením vláknité struktury. Díky jejím viskoelastickým vlastnostem pozo-
rujeme při rychlém zatížení chrupavky zvětšení její tuhosti a zpevnění [13]. 

1.2.2 Stavba chrupavky 
 Ve většině kloubů se nachází hyalinní chrupavka, která je neinervovaná a neobsahuje 
krevní ani mízní cévy. Její vnitřní uspořádání můžeme rozdělit do tří vrstev [15]: 

1. Povrchová vrstva – podélné osy lehce oploštěných buněk jsou orientovány rovnoběž-
ně s povrchem. 

2. Střední vrstva – v této části je pozorovatelné zvětšení buněk oproti povrchové vrstvě. 
Skoro kulaté buňky jsou zde mnohdy uspořádány do sloupců. 

3. Hluboká vrstva – skládá se z velkých buněk, u kterých je předpoklad kvůli zvápenatě-
lé spodní vrstvě, že tvoří fosfatázu.  

Tuto zvápenatělou 3. část někteří považují za další, tedy za 4. vrstvu. Příkladem může být 
doslovný popis u následujícího obrázku, kde popis jednotlivých částí a – e byl převzat z [12] a 
každý bod je námi odcitován: 

 
Obrázek č. 4: Vrstvy chrupavky.  

Obrázek převzat z [16] 

a. Povrchová vrstva - na povrchu této zóny je ochranný film z jemných fibril polysacha-
ridů, které eliminují kontakt chondritů s kloubním povrchem, společně s lubrikačním 
efektem synoviální tekutiny zabezpečují snížení třecích sil. Pod vrstvou polysacharido-
vých fibril se nacházejí ploché, elipsoidní chondrocyty, které směřují svou delší osou 
paralelně s kloubním povrchem. Chondrocyty produkují matrix bohatou na kolagen, 
kolagenní fibrily jsou orientovány paralelně s kloubním povrchem, čímž se zvyšuje 
odolnost a pevnost chrupavky vůči tahu [12]. 
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b. Střední vrstva - chondrocyty střední vrstvy mají sférický tvar, produkují velké množ-
ství proteoglykanových agregátů. Kolagenní fibrily jsou velkých rozměrů a jsou orien-
továny tangenciálně k povrchu [12]. 

c. Hluboká vrstva - dlouhé kolagenní fibrily jsou orientovány radiálně ke kloubnímu po-
vrchu. Buňky jsou sférického tvaru. Pro tuto vrstvu je typická vysoká koncentrace pro-
teoglykanů, agrekanu a nízký obsah dekorinu, biglykanu a vody [12]. 

d. Vrstva kalcifikované chrupavky - navazuje na subchondrální kost, je částečně kalcifi-
kována, chondrocyty jsou málo objemné, z metabolického hlediska mají extrémně níz-
ký obrat [12]. 

e. Kost [12] 

1.2.3 Mechanické vlastnosti chrupavky 
 Mechanické vlastnosti chrupavky jsou značně ovlivněny její vnitřní stavbou a hydra-
tací. Je proto vhodné při zjišťování jejích mechanických vlastností provést i vizualizaci její 
vnitřní struktury, abychom pochopili, jak se skutečně chovají vlákna a jak se chová chrupavka 
uvnitř při zatížení. Výše jsme nastínili, že chrupavku považujeme za anizotropní. To zname-
ná, že její stavba je orientována v určitém směru a na základě toho se pak liší vlastnosti 
v různých směrech látky. 

1.2.3.1 Relaxace a creep 

 Relaxace a creep patří mezi základní odezvy viskoelastického materiálu, za který po-
važujeme i biologické tkáně. U relaxace se nám po aplikaci síly potřebné k deformaci vzorku 
projeví, za předpokladu že zachováme nezměněné podmínky, snížení síly, kterou potřebujeme 
k udržení deformace nastalé na začátku. Creep (jinak též tečení) vzniká jako okamžitá odezva 
materiálu pokud na něj působíme vnější silou a pokud zachováme nezměněné podmínky, sle-
dujeme nárůst deformace. Po nějakém čase se jak síla potřebná k deformaci, tak vnější síla 
ustálí a nabydou konstantní hodnoty [13]. 

 Viskoelastické materiály, mezi které řadíme i biologickou tkáň, se projevují závislostí 
tuhosti na rychlosti deformace, umíme je popsat hysterezní křivkou a v čase projevují relaxaci 
a creep. [13] 

 Pokud materiál cyklicky zatěžujeme, dochází u něj ke snížení meze pevnosti a nastává 
tzv. únava materiálu. Její mez je určena hodnotou mechanického napětí, které můžeme použít 
(pokud ho nepřekročíme) k neustálému zatěžování. Toto periodické zatěžování může mít ob-
délníkový, sinusový nebo jakýkoliv jiný harmonický průběh a popisujeme ho součtem goni-
ometrických funkcí lišících se amplitudou a frekvencí [13]. 
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1.3 Popis indentace 
 K vyšetření vlastností (elastické / plastické) nejenom tenkých vrstev, nebo povlaků se 
používá nanoindentace. Princip je vtlačování hrotu (často diamantový) o známých parame-
trech do testovaného vzorku přesně definovanou silou a následné analyzování získaných in-
formací v podobě indentačních křivek o hloubkovém profilu tvrdosti a elastickém modulu 
[17]. 

 Metoda DSI (Depth Sensing Indentation) je založena na průběžném sledování a za-
znamenávání síly použité k vtlačení hrotu do vzorku a na záznamu polohy hrotu v průběhu 
celého testování. Nejprve u normální indentace dochází k řízenému zatěžování, v průběhu 
kterého roste postupně použitá síla. V další fázi nastává odlehčení, které je opakem první fá-
ze, a snímá se postupně snižující se zatěžovací síla až na její nulovou hodnotu. Graficky vyja-
dřujeme naměřená data indentační křivkou, ze které můžeme vyčíst informace o poloze hrotu 
vzhledem k zatěžovací síle. Podle Olivera a Pharra lze z této křivky získat jak modul pružnos-
ti, tak tvrdost [17]. 

 
Obrázek č. 5: Indentační křivka hmax – hloubka průniku při maximálním zatížení, Pmax – maximální zatížení. Obrázek i s 

popisem převzat z [17] 

 Běžně se k indentaci používá hrot „Berkovich“, který má stejný poměr mezi průřezem 
a indentační hloubkou jako má hrot „Vickers“. Je to trojboký jehlan s vrcholovým úhlem 
142,3° a základnou, kterou tvoří rovnostranný trojúhelník [17]. 

Hroty použitelné k indentaci: 

1. Vickers – je tvořený čtyřbokým jehlanem, úhlopříčka jeho čtvercové podstavy je 7x 
větší než jeho výška [18] 

2. Knoop – je tvořený čtyřbokým jehlanem, úhlopříčka jeho čtvercové podstavy je 30x 
větší než jeho výška, takže má menší hloubku pronikání do materiálu než Vickers [18] 

3. Berkovich – trojboký jehlan [18] 
4. Konosférický – hrot je určen jeho vrcholovým úhlem (v našem případě 90°) a polomě-

rem (v našem případě byl rádius 10 µm) 
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2. NANOINDENTACENanoindentace je vhodnou experimentální metodou pro vyšet-řování elastických a plastických vlastností tenkých vrstev a povlaků.Principem zkoušky je vnikání diamantového hrotu známých roz-měrů a geometrie do zkoumaného povrchu při přesně definovanézátěžné síle a následná analýza.Podstatou DSI (Depth Sensing Indentation) je kontinuálnímonitorování a záznam zátěžné síly spolu s polohou indentoruběhem celého indentačního cyklu. První fází klasického indentač-ního cyklu je řízené zatěžování, během kterého je na požadovanouhodnotu zvyšována zátěžná síla. Druhou fází je řízené odlehčová-
Obr. 1   NanoTest™ koncept

Obr. 2   Indentační křivka

ní, jenž spočívá v(postupném snižování zátěže až na  nulovou hod-notu. Grafické vyjádření závislosti naměřených hodnot polohy hrotuna zátěžné síle se označuje jako indentační křivka. Její charakte-ristický tvar je na obr. 2. Výpočet tvrdosti a modulu pružnostiz indentační křivky se provádí podle metody Olivera a Pharra [2].Obvykle se pro tento typ experimentu používá tzv. „Berko-vich“ indentor, jehož poměr průřezu a indentační hloubky je stej-ný jako v(případě Vickersova indentoru. Jedná se o trojboký jeh-lan s vrcholovým úhlem 142,3°, jehož základnou je rovnostrannýtrojúhelník. Pomocí nanoindentace lze získat základní informaceo hloubkovém profilu tvrdosti a modulu  obr. 3a, konzistenci vrst-vy obr. 3b, jejím praskání obr. 3c nebo creepu při konstantním za-tížení obr. 3d.

Obr. 3   Schématické nákresy indentačních křivek charakterizujících(a) hloubkový profil tvrdosti a modulu (b) konzistenci vrstvy(c) praskání vrstvy (d) creep
(a) (b)
(c) (d)

3. SCRATCH TESTScratch test, nebo-li vrypová zkouška, slouží k měření adhez-ních a kohezních vlastností vrstev a povlaků. Podstatou experi-mentu je spojité monitorování zátěžné síly a polohy hrotu, který sepřímočaře pohybuje po zkoumaném povrchu. Nejčastěji se pro tytozkoušky používá kónický „Rockwellův“ tvar indentoru, pro přes-nější měření pak „Cube-corner“ indentor. Zátěž indentoru je buďkonstantní  nebo lineárně rostoucí. Takto iniciované porušení po-vrchu, resp. povlaku povrchu, prochází několika hodnotitelnýmifázemi: od vzniku mikrotrhlinek přes poruchy koheze materiáluaž po(úplné odloupnutí vrstvy. Výsledkem scratch testu jsou hod-noty zátěžné síly odpovídající počátkům těchto poruch. Systém NanoTest™ 600 umožňuje nalézt tyto mezní zátěžeLc hned několika způsoby• na základě prudké změny penetrační hloubky indentoru,• změnou frikční síly mezi sondou a povrchem,• prostřednictvím snímače akustické emise,• mikroskopickým pozorováním.Charakteristický výsledek scratch testu se zřetelnými meznímizátěžemi je uveden na obr. 4. Obecně platí, že k porušení systémuvrstva-substrát při scratch testu dochází v(důsledku kombinace elas-ticko-plastického indentačního napětí, tření a vnitřního pnutí [3]. Přiměření přilnavosti vrstvy se často používá frikční sonda (v případěNT600 pracuje na principu piezoelektrického snímače), případněještě snímač akustické emise.Jistou podobnost se scratch testem má tzv. topografický test,pomocí něhož lze získat reliéf povrchu, případně určit tloušťkuvrstvy. Tato profilometrie se provádí jen s velmi malou zátěží.
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 Indentací jsme schopni získat informace určující hloubkový profil tvrdosti, modul, 
praskání či creep (viz Obrázek č. 6) [17]. 

 
Obrázek č. 6: Schématické nákresy indentačních křivek charakterizujících (a) hloubkový profil tvrdosti a modulu (b) 

konzistenci vrstvy (c) praskání vrstvy (d) creep. Obrázek i s popiskem převzat z [17] 

1.3.1 Nanoindentace 
 Nanoindentace využívá stejných postupů a metod jako indentace, ale využívá menších 
hrotů ke zkoumání mechanických vlastností. Rozměr hrotu upravuje norma ČSN ISO 14577, 
která stanovuje, že pro nanoindentaci nesmí rádius hrotu přesáhnout 200 nm. Pro měření bio-
logických (viskoelastických) materiálů je pak výhodné použít techniku dynamické mechanic-
ké analýzy (DMA) právě za použití nanoindentace (nanoDMA).  

 Výhoda nanoindentace oproti indentaci je ta, že nedochází k destrukci a poškození 
vzorku čehož je možné využít při testování mechanických vlastností na finálních výrobcích, 
tenkých vrstvách a biologických materiálech. 

1.3.1.1 Teorie nanometrické dynamické mechanické analýzy (nanoDMA) 

 Dynamická mechanická analýza snímá deformační odezvu materiálu při zatěžování 
harmonicky buzenou silou. Díky tomu jsme schopni vyšetřovat časově závislé vlastnosti ma-
teriálu, které by se při kvazistatickém měření neprojevily. U biologických tkání, které mode-
lujeme pomocí Kelvin-Voightova reologického modelu, nám nanoDMA umožňuje zjistit je-
jich chování při různých frekvencích a vyhodnotit a odhalit tak možné závislosti parametrů na 
použité zatěžovací frekvenci. 

 Dynamická budící síla P0 sin(ωt) s amplitudou P0 a frekvencí f=ω/2π je superponová-
na na kvazistatické zatížení Pmax a je součástí rovnice představující relativní vztah pohybu 
indentoru vzhledem k indentorové hlavě [19, 20]. 

𝑃! sin 𝜔𝑡 = 𝑚𝑥 + 𝐶𝑥 + 𝐾𝑥 ( 1.3-1) 
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 Na následujícím obrázku definujeme poddajnost systému jako C=Ci+Cs a tuhost sys-
tému jako K=Ki+Ks  [19, 20]. 

 

Obrázek č. 7: Dynamický model indentačního systému při styku se vzorkem, kde m je hmotnost indentoru, Ci je tlumící 
koeficient vzduchové mezery v kapacitním snímači posunutí, Cs je tlumící koeficient vzorku, Ks je kontaktní tuhost a Ki je 

konstanta tuhosti listových pružin držící násadu hrotu.  
Obrázek i s popisem převzat z [19] 

Řešení výše uvedené rovnice je pak  

𝑥 = 𝑋! sin 𝜔𝑡 − 𝜑  ( 1.3-2) 

kde X0 je amplituda výchylky oscilace a φ je fázový posuv posunutí vzhledem k budící síle. 
 Oba vztahy v rovnici 2 jsou zaznamenány nanoindentačním systémem a mohou být 
použity k výpočtu kontaktní tuhosti za použití dynamického modelu znázorněného na Obrá-
zek č. 7. Standardní analytické řešení předpokládá, že tuhost rámu stroje Km je jdoucí do ne-
konečna [20].  

Amplituda výchylky signálu je: 

𝑋! =
𝑃!

𝐾! + 𝐾! −𝑚𝜔! ! + 𝐶! + 𝐶! 𝜔 !
 

( 1.3-3) 

A fázový posuv mezi silou a posunutím je: 

𝜑 = tan!!
𝐶! + 𝐶! 𝜔

𝐾! + 𝐾! −𝑚𝜔! 
( 1.3-4) 

kde m je hmotnost indentoru, ω je úhlová frekvence v rad/s, Ci je tlumící koeficient vzducho-
vé mezery v kapacitním snímači posunutí, Cs je tlumící koeficient vzorku, Ks je kontaktní 
tuhost a Ki je konstanta tuhosti listových pružin držících násadu hrotu. Hodnoty Ci a Ki byly 
určeny v průběhu kalibrace – indentace vzduchu [19, 20]. 

 Viskoelastické vlastnosti redukovaného storage modulu 𝐸!! , loss modulu 𝐸!!!  a 
tan 𝛿 = 𝐸!! 𝐸!!! jsou pak určeny právě z poddajnosti a tuhosti vzorku jako 

𝐸!! =
𝐾! 𝜋
2 𝐴!

 
( 1.3-5) 

𝐸!!! =
𝜔𝐶! 𝜋
2 𝐴!

 
( 1.3-6) 

solution for this model, assuming that the machine frame
stiffness Km is infinite, follows.
The amplitude of the displacement signal is

X05
F0

A~k2mv2!21@~Ci1Cs!v#2 ~5!

and the phase shift between force and displacement is

f5tan21 ~Ci1Cs!v

k2mv2 , ~6!

where F0 is the ac force amplitude, m is the indenter mass, v
is the frequency in rad/s, Ci is the damping coefficient of the
air gap in the capacitive displacement sensor, and Cs is the
damping coefficient of the specimen. The combined stiff-
ness, k, is given by

k5Ks1Ki , ~7!

where Ks is the contact stiffness and Ki is the spring constant
of the leaf springs that hold the indenter shaft.

The indenter spring constant was obtained by applying
the dc force and measuring the DC displacement when the
indenter tip is free of contact with the specimen surface.
Once the spring constant is known, the mass of the indenter
can then be determined by measuring the zero load displace-
ment of the transducer. The displacement amplitude X0 and
the phase shift f are directly obtained from the DSP lock-in
amplifier. When the indenter is not in contact with the speci-
men surface, that is for a freely suspended indenter, the
damping coefficient of the air gap Ci can be obtained by
substituting the values of the known constants and the mea-
sured displacement amplitude X0 into Eq. ~5!. If all these
constants are known or accurately calibrated then the contact
stiffness Ks can be calculated using Eqs. ~5!–~7!. In an in-
dentation experiment the contact stiffness is proportional to
the contact area, A9

Ks52E*AA
p

52E*hA24.5
p

, ~8!

where 24.5 is a geometric factor arising from the tip shape
~Berkovich indenter!, E* is the reduced modulus,12 and h is
the depth of penetration. If the modulus of the material is
known then the contact area can be calculated using the stiff-
ness equation and the hardness can be measured

H5
Fdc4E*2

pKs
2 . ~9!

If the modulus of the material is not known, the contact area
can be measured from the load-displacement data with accu-
rate tip shape calibration9 and the modulus calculated using
the measured contact area and contact stiffness.

For materials which can damp the superimposed ac
force, Ks8 ~or the storage component! is the stiffness compo-
nent in phase with the applied force, and Ks95vCs ~or the
loss component! is the stiffness component out of phase with
the applied force. If both components of the stiffness are
known then the storage and loss modulus can be obtained
from Eq. ~8!.

C. Dynamic response and calibration

To study the frequency dependent properties of materials
~i.e., loss and storage modulus of polymers! at the nanometer
scale it is necessary to know the dynamic response of the
indenter system. This is mainly because what is measured is
the total response of the experimental system, that is the
combined response of the measuring apparatus and speci-
men. To determine the dynamic response of the indenter sys-
tem when it is free of contact, the frequency of the ac force
was changed from 1 to 300 Hz. The amplitude and phase
shift at each frequency are measured with the lock-in ampli-
fier, and the dynamic compliance ~ac displacement/ac force!
is calculated for each frequency @Fig. 3~a!#. A model fit was
done for the dynamic compliance data with a function of the
same form as the dynamic model @Eq. ~5!#. The fitting pa-
rameters are m, Ks , and Ci . The correlation between the
dynamic model and actual dynamic response is excellent (r
50.9999). From the fit, the resonance frequency of the sys-

FIG. 2. Dynamic model of indenter system in contact with specimen, where
m is the indenter mass, Ci is the damping coefficient of the air gap in the
capacitive displacement sensor, Cs is the damping coefficient of the speci-
men, Ks is the contact stiffness, and Ki is the spring constant of the leaf
springs that hold the indenter shaft.

FIG. 3. ~a! Dynamic compliance of the freely suspended indenter. The solid
line is the model fit. ~b! The phase shift as a function of frequency. The solid
line is the model fit.
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tan 𝛿 =
𝐶!𝜔
𝐾!

 
( 1.3-7) 

kde Ac je plocha dotyku závisející na hloubce indentace při kvazistatickém zatěžování [20]. 

 Storage a loss modulus vzorku 𝐸!! , loss modulus  𝐸!!!  jsou ve vztahu k redukovanému 
storage a loss modulu [19, 20]: 

1
𝐸!!
=

1 − 𝑣!!

𝐸!
+

1 − 𝑣!!

𝐸!!
 

( 1.3-8) 

1
𝐸!!!

=
1 − 𝑣!!

𝐸!
+

1 − 𝑣!!

𝐸!!!
 

( 1.3-9) 

kde indexy i a s označují indentor a materiál vzorku, v označuje Poissonovo číslo [20]. 

 Storage modul a loss modul souvisejí s komplexním modulem 𝐸!∗ = 𝐸!! + 𝑖𝐸!!!, který 
udává schopnost vzorku uchovávat a uvolňovat energii (vratná deformace; 𝐸!!) a vyzářit ener-
gii 𝐸!!!. Poměr loss modulu a storage modulu (tan δ) odráží chování viskoelastických materiá-
lů. Jedná se o parametr materiálu, který je nezávislý na kontaktní ploše mezi indentorem a 
vzorkem [20]. 
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1.4 Mikroskopie atomárních sil (AFM) 
 AFM (atomic force microscopy) může být použita jako invazivní i jako neinvazivní 
(záleží na zvoleném režimu) mikroskopická technika, která se používá pro zobrazování a cha-
rakterizaci povrchů. Může být využita i k pozorování nevodivých, biologických tkání, u kte-
rých je potřeba zachovat mechanické vlastnosti, protože nevyžaduje vodivou úpravu vzorku. 
 Díky své vysoké citlivosti je tato metoda schopná zobrazit i jednotlivé atomy. U AFM 
není potřeba provádět měření ve vysokém vakuu (jako např. u elektronového mikroskopu), 
ale je možné měřit ve vzduchu i v kapalině.  

1.4.1 Princip 
 Základní princip AFM je snímání pohybu pružného nosníku (anglicky cantilever), 
které vzniká v důsledku vzájemného působení vzorku a hrotu. Tato interakce je vzájemné 
působení sil velmi krátkého dosahu, krátkého dosahu a dlouhého dosahu. Deformace nosníku 
se detekuje od něj odraženým laserovým paprskem, který je zachycován na fotosensitivním 
členu (často to bývá čtyřdioda). Proto musí být vzorek uchycen anebo dostatečně velký, aby 
nedošlo k jeho posunutí v průběhu měření. 

1.4.2 Síly působící při AFM 
 Na hrot a nosník působí různé síly, které můžeme rozdělit na síly velmi krátkého do-
sahu, krátkého dosahu a dlouhého dosahu a mohou být jak odpudivé tak přitažlivé. Hlavní 
podstata měření spočívá v měření síly působící na nosník pozorované jako jeho vertikální 
výchylka. Tato síla 𝐹 vychází z Hookova zákona 

𝐹 =  −𝑘 ∙ 𝑧 ( 1.4-1) 

kde 𝑘 je konstanta tuhosti nosníku a 𝑧 je určuje vertikální výchylku. 

 Odpudivé síly vycházejí z Pauliho principu a odpuzování jader atomů coulombov-
skými silami. Přitažlivé síly jsou výsledkem vzniklých vazeb mezi hrotem a vzorkem. 

 Van der Waalsovy síly (elektromagnetická podstata) se projevují ve vzdálenostech 
0,1 - 100 nm mezi hrotem a vzorkem. Kapilární síly pozorujeme na rozhraní kapalina – 
vzduch, kde vznikají kondenzací kapaliny na povrchu vzorku, která pak přitahuje hrot AFM 
k povrchu. Další síly, které se projevují, jsou elektrostatické, magnetické, chemisorpce a fyzi-
sorpce [21, 22]. 

1.4.3 Režimy AFM 
 AFM využívá několika režimů měření, u kterých se uplatňují různé síly. Každý režim 
je vhodný pro něco jiného a tak je jeho správná volba velmi důležitá. 
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1.4.3.1 Kontaktní mód 

 Jde o první a nejstarší a invazivní režim, protože hrot se pohybuje po povrchu vzorku 
a je tak s ním v neustálém kontaktu. Uplatňují se zde odpudivé síly, které deformují nosník od 
povrchu vzorku. Je proto důležité zvolit vhodnou tuhost nosníku, aby mohlo dojít k jeho de-
formaci. Z výše uvedeného vyplývá, že tento režim není vhodný pro pozorování měkkých 
materiálů s různou tuhostí. Jeho výhoda ale spočívá v nezávislosti na měřícím prostředí, díky 
čemuž můžeme měřit ve vzduchu i v kapalině [21, 22].  

Režim je rozšířen o modifikace  

• S konstantní výškou – přístroj se snaží udržet konstantní výšku a to způsobuje různě 
velkou výchylku nosníku [21, 22]. 

• S konstantní silou – přístroj se snaží udržet konstantní sílu deformující nosník a tím 
pádem se v průběhu měření sám vertikálně přizpůsobuje. Je to používanější režim, 
protože není tolik ovlivněn kapilárními silami a není tak ovlivněn ani tuhostí nosníku 
[21, 22]. 

1.4.3.2 Bezkontaktní mód 

 Při tomto měření nedochází ke kontaktu hrotu a vzorku a nedochází tak k poškození 
vzorku. Uplatňují se tu především přitažlivé Van der Waalsovy síly. Opět je třeba zvolit 
vhodně tuhý (pružný) nosník. Princip spočívá v rozkmitání nosníku rezonanční frekvencí a 
detekujeme pak změny buď ve frekvenci kmitání anebo v amplitudě kmitů. Použití v kapalině 
je značně problematické. Často je tato metoda využívána při sledování biologických materiálů 
[21, 22]. 

1.4.3.3 Poklepový mód  

 V poslední době se často využívá poklepový mód, který kombinuje výhody dotykové-
ho a bezdotykového měření. Zároveň se zde neprojevují nedostatky těchto měření v takové 
míře. Nedochází k velkému poškození vzorku jako u kontaktního režimu a zároveň není mě-
ření tolik náchylné k rušení kapilárními silami jako bezkontaktní režim. Jak název napovídá, 
dochází k poklepu hrotu na vzorek. Frekvence poklepu je určena rezonanční frekvencí nosní-
ku, kdy zaznamenáváme amplitudu výchylky nosníku, kterou přístroj koriguje tak, aby do-
cházelo pouze ke krátkému kontaktu mezi hrotem a vzorkem [21, 22]. 

1.4.4 Stavba 
 Největší pozornost je kladena hrotu a nosníku, které dohromady tvoří jednotku, která 
nám poskytuje informace o velikosti působících sil. Detekce deformace nosníku je nejčastěji 
realizována optickým odrazem laseru od odrazné plošky na nosníku a detekci odraženého 
světla detektorem, který zachycuje změnu polohy na něj dopadajícího (od nosníku odražené-
ho) světla [21, 22]. 

 Funkční jednotka, hrot a nosník, umožňuje lehčí manipulaci a je dnes vyráběna lito-
graficky. Přesto je vhodný výběr hrotu a jeho kontrola velmi důležitá před každým měřením. 
V průběhu měření totiž dochází k opotřebování a hrotu a tak se postupně zhoršují jeho rozli-
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šovací schopnosti. Hlavním parametrem, který hrot charakterizuje a který musíme ověřovat je 
poloměr zakřivení hrotu a poměr stran hrotu [21, 22]. 

 

 
Obrázek č. 8: Parametry hrotu - poloměr zakřivení (r) a poměr stran (w - šířka, h - výška hrotu). Obrázek převzat i s popi-

sem z [21] 

 Právě poloměr zakřivení a poměr stran určují geometrii hrotu a její výběr ovlivňuje 
celé měření. Pokud máme velký poloměr zakřivení, nemůžeme přesně snímat útvary, které 
jsou od sebe vzdáleny méně než je právě poloměr zakřivení. Rozdíl mezi ostrým, standardním 
a tupým hrotem je popsán na následujícím obrázku [21, 22]. 

 
Obrázek č. 9: Efekt ostrosti hrotu na rozlišení mikroskopu při měření. Nahoře je ostrý hrot, uprostřed standardní hrot a 

dole neostrý hrot. Obrázek i s upraveným popiskem převzat z [21] 

 Parametry nosníku jsou rezonanční frekvence, konstanta tuhosti, hmotnost, rozměr a 
tvar. Nejčastěji se používají nosníky délky 100 - 200 µm, šířky 10 - 40 µm a tloušťky do 20 
µm [21, 22]. 

  

                                                                              1. Mikroskopie skenující sondou (SPM) 

20 
 

těsném přiblížení dvou kovů dochází k překrytí vlnových funkcí a vzniká přitažlivá síla. 

Interakce vede také k plastické deformaci, tření či elastické deformaci. Kromě van der 

Waalsových sil, které se řadí mezi dalekosahové, se k silám, které působí ve větších 

vzdálenostech řadí i síly magnetické a elektrostatické [3]. 

 

1.3.3 Stavba a instrumentace mikroskopu 
 

Hrot a kantilever 

 
Hrot, který je upevněn kolmo ke konci kantileveru tvoří v podstatě „srdce“ 

mikroskopu, protože je v nejbližším kontaktu se vzorkem a poskytuje obraz 

prostřednictvím jeho silové interakce. V prvním prototypu mikroskopu AFM byl použit 

hrot ve formě malého úlomku diamantu, který byl připevněn na konec malého kousku 

zlaté vrstvy [10]. Dnes jsou materiály, ze kterých jsou tvořeny hroty a kantilevery často 

totožné, většinou se jedná o křemík, případně jeho nitrid. Tvar hrotu je závislý na 

materiálu a výrobním procesu. Speciálním případem hrotu jsou nanotrubičky, které se 

nasazují na klasický AFM hrot. Jejich velkou předností je štíhlost a malá adheze ke 

vzorku, dále také vysoká přesnost hrotu. Výrobním materiálem pro nanotrubičky je 

uhlík, sulfid wolframičitý a kobalt.  

Velkou nevýhodou je časté opotřebení hrotů a potřeba je vyměnit za nové. 

Pokud je hrot již vícekrát použitý nebo poškozený neposkytuje tak kvalitní obraz. 

Kvalita hrotu se většinou zjišťuje skenováním standardního vzorku (např. kovové 

mřížky) dodávaného přímo s mikroskopem. Z tohoto testování hrotu se zjistí důležitý 

parametr každého hrotu - poloměr zakřivení r [8], který udává celkovou ostrost hrotu. 

Dalším parametrem je poměr stran celého hrotu [10]. Tyto dva základní parametry, 

které vypovídají o kvalitě hrotu, jsou znázorněny na obr. 3.      

 

 
 

Obr. 3: Parametry hrotu - poloměr zakřivení (r) a poměr stran (w - šířka, h - výška hrotu) [10]. 
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Na kvalitu rozlišení výsledného obrazu, který by se měl v ideálním případě 

shodovat se studovaným objektem, má velký vliv právě také geometrie, ostrost a tvar 

hrotu. V případě použití ostrého hrotu získáme pomocí AFM mikroskopie reálný obraz 

vzorku (obr. 4a), při použití hrotu standardního (obr. 4b) je již výsledný obraz 

„oříznut“ o detaily, poloměr zakřivení je zde větší. V posledním případě, kdy je při 

měření využit hrot neostrý (tupý), již nelze sledovat detailní strukturu vzorku (obr. 4c) 

[11].  

 

 
 

    

                      
Obr. 4: Efekt ostrosti hrotu na rozlišení mikroskopu při měření; a) ostrým hrotem; b) 

standardním hrotem; c) neostrým hrotem [11]. 

 

 Kantilevery nesoucí hrot jsou připojeny k malému skleněnému „čipu“, který 

umožňuje jeho snadnou manipulaci a umístění v mikroskopu. V zásadě existují dvě 

základní provedení kantileveru znázorněné na obr. 5. Jedná se buď o tvar písmene „V“ 

(trojúhelníkový) nebo o jednoramenný tvar (obdélníkový). Oba tyto kantilevery mají 

různé torzní vlastnosti. Mezi základní parametry kantileveru patří jeho konstanta tuhosti 

a rezonanční frekvence. Jednotlivé typy kantileverů se používají různě podle typu 

vzorku a dále podle měřícího režimu a měřícího prostředí [10]. Hroty pro zobrazování 

biomolekul mají poloměr zakřivení typicky pod 10 nm, pro reálné zobrazení objektů o 

a) 

b) 

c) 
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1.5 Reologie a reologické modely 
 Věda, která se zabývá vztahy mezi napětím a deformací u látek a vytváří jejich modely 
kombinací  elastických, plastických a viskózních modelů, se nazývá reologie. 

Mezi základní charakteristické vlastnosti látek patří jejich hmotnost a elasticita.  

1.5.1 Elasticita 
 Elastické (hookovské) látky nepodléhají deformaci a platí pro ně nejjednoduší forma 
Hookova zákona, což je přímá úměra napětí na deformaci [23]. 

𝜎!" = 𝐶!"#$𝑒!" ( 1.5-1) 

kde 𝜎!" je označení pro tenzor napětí, jako lineární kombinace 𝑒!" (tenzor deformací) a 𝐶!"#$ 
je maticí tuhostí [23]. 

Δ𝑙
𝑙
=
1
𝐸
𝐹
𝑆

 
( 1.5-2) 

Kde !!
!

 označujeme jako deformaci a !
!
 nazýváme napětí. 𝐸 je Youngův modul a je to konstan-

ta úměrnosti [23]. 

 Definovali jsme tedy elastickou látku jako látku u které je přímá úměra mezi napětím 
a deformací. Toto můžeme zapsat rovnicí [30, 31, 33] 

𝛾 =
1
𝐺
𝜏 

( 1.5-3) 

Kde modulu pružnosti ve smyku G je modul pružnosti ve smyku, 𝛾 je úhel smyku a 𝜏 je smy-
kové napětí. Graficky tuto rovnici můžeme vyjádřit přímkou a model jako model hookovské 
látky byl zvolen symbol pružiny [23]. 

 
Obrázek 1: Hookův zákon se zobrazením Hookovské látky, jako pružiny, v reologických modelech. 

Obrázek převzat z [23]. 

1.5.2 Viskozita 
 Většinu viskózních látek tvoří kapaliny, které můžeme rozdělit na newtonovské (je-
jichž popis následuje níže) a nenewtonovské (pro tuto práci nejsou podstatné). Deformace se 
mění s časem při pohybu kapaliny a popisuje ho Newtonův viskózní zákon, který říká, že je 
napětí úměrné rychlosti deformace [23, 24].  
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Jeho matematické vyjádření má tvar:  

𝑑𝑣
𝑑𝑦

=
1
𝜂
𝜏 =

1
𝜂
𝐹
𝑆

 
( 1.5-4) 

kde 𝑦 je souřadnice kolmá ke směru proudění a k rovině na které působí smykové napětí 𝜏, 
symbolem η označujeme viskozitu (někdy ji také označujeme jako dynamickou viskozitu) 
[23].  

 Pro newtonovskou látku (někdy též kapalinu) platí Newtonův viskózní zákon. To 
znamená, že rychlost deformace je přímo úměrná napětí [23]. 

!"
!"
= !

!
𝜏  nebo 𝐷 = !

!!
 𝜏 ( 1.5-5) 

kde D je rychlost deformace. 

 Graficky můžeme matematickou formulaci vyjádřit jako přímou úměru a jako model 
newtonovské látky byl zvolen píst [23].  

 

Obrázek 2: Newtonův viskózní zákon se zobrazením Newtonovské látky, jako tlumiče, v reologických modelech.  
Obrázek převzat z [23]. 

1.5.3 Plasticita 
 U plastických látek nastává tečení (rychlost deformace není nulová) při překročení 
mezního napětí. Jako modelovou látku zavádíme plastickou Saint Venantovu látku (StV-
látka). Pokud je smykové napětí menší než mezní napětí 𝜏!, chová se StV-látka jako tuhé těle-
so. Mezní napětí se zavádí proto, že po jeho překročení začne látka téct, ale přitom si zacho-
vává napětí stejně velké jako je mezní napětí. Tuto hodnotu nemůže překročit [23, 24]. 

Rovnice, které popisují chování Saint Venantovy látky, jsou 

𝛾 = 0 ( 1.5-6) 

!"
!"
= 2𝐷 = 0 pro 𝜏 < 0 ( 1.5-7) 

!"
!"
= 2𝐷 ≠ 0 pro 𝜏 = 𝜏! ( 1.5-8) 
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Jako symbol bylo zvoleno tuhé těleso pohybující se po podložce. 

 
Obrázek 3: Saint Venantova látka modelována jako blok pohybující se po podložce.  

Obrázek převzat z [23]. 

 Symbol byl zvolen proto, že názorně ukazuje pohyb tělesa po podložce, kterému brání 
smykové tření [23, 24, 25].  

1.5.4 Vybrané modely viskoelastických látek 
 Pro modelování a simulaci vlastností biologických materiálů byly vytvořeny reologic-
ké modely. Se zlepšující se technikou se modely stále zlepšují a vytvářejí se pro další pod-
mínky nové modely. V této kapitole je obsažen popis a znázornění základních modelů [23, 
24, 25]. 

 Reologické modely využívají mechanické prvky (především pružinu a tlumič), které 
vhodně kombinují a zapojují. Všechny reologické modely využívají různý počet prvků a je-
jich vzájemné kombinace zapojování do série nebo paralelně [23, 24, 25]. 

 V reologii máme 2 základní modely viskoelastických látek, které používáme 
v různých obměnách (přidáním členů atd.) [23, 24, 25].   

 Pokud spojíme Hookovu elastickou látku (reprezentovanou pružinou) s Newtonovou 
viskózní látkou (reprezentovanou tlumičem) sériově, vznikne nám Maxwellům model. 
V případě jejich paralelních spojení nám vznikne Kelvinův model, který se někdy nazývá 
Voigtův, a často pro něj máme označení Kelvin-Voigtův model [23, 24, 25]. 

 Můžeme zde vycházet z analogie u zapojení rezistorů v elektrickém obvodu. Ekviva-
lence veličin je následující 

𝐼 =  𝜏 

𝑈 = 𝛾 

kde 𝐼 je elektrický proudu, 𝑈 je elektrické napětí, 𝜏 je napětí, 𝛾 je deformace. 
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1.5.4.1 Maxwellův model 

 Maxwellův model je sériovým zapojením Hookovy elastické látky (reprezentovaná 
pružinou) a Newtonovy viskózní látky (reprezentovaná tlumičem). 

 
Obrázek 4: Maxwellův model.  

Obrázek převzat z [23]. 

 U sériového zapojení je pro celý model určena deformace 𝛾 součtem deformací všech 
členů a napětí 𝜏 je pro všechny členy (a celý model) stejné [25]: 

𝛾 = 𝛾! + 𝛾! ;  𝜏 = 𝜏! = 𝜏! ( 1.5-9) 

Rovnice popisující Maxwellův model je: 

𝑑𝛾
𝑑𝑡

=
1
𝐺
𝑑𝜏
𝑑𝑡
+
𝜏
𝜂

 
( 1.5-10) 

 Maxwellův model určují 2 konstanty - modul 𝐺 a viskozita 𝜂. Z toho plyne, že pokud 
udržujeme stálou deformaci 𝛾! = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡., tak v modelu klesá napětí exponenciálně s časem a 

tuto exponenciálu je možno vyjádřit jako 𝜏 = 𝜏!𝑒
!
!! [23]. 

 
Obrázek 5: Maxwellův model - exponenciální pokles napětí.  

Graf převzat z [25]. 

 Význam této rovnice je, že pokud označíme 𝜏 jako napětí vyvolané konstantní defor-
mací 𝛾 =  𝛾! (aplikované skokově 𝑡 = 0), tak jeho pokles z počáteční hodnoty 𝜏! = 𝛾!𝐺 je 
exponenciální k nule. Rychlost poklesu určuje relaxační doba 𝑡! =

!
!
 [23, 24]. 
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 Materiál se navrátí do původního stavu při 36,8 % maximálního napětí právě v tomto 
relaxačním čase [25].  

 Další vlastnost, kterou mají viskoelastické látky je creep (česky označováno jako teče-
ní). To je situace, kdy se při působení síly vzorek ihned deformuje a tato deformace se zvětšu-
je s časem, po který působíme silou. Při creepu pozorujeme okamžitou deformaci a neomeze-
né tečení, u kterého deformace vzrůstá s !!

!
 [25]. 

Celkovou deformaci 𝛾 v čase 𝜏 = 𝜏! vyjádříme  

𝛾 =
𝜏!
𝜂
𝑡 +

𝜏!
𝐺

 ( 1.5-11) 

kde 𝛾! označuje deformaci v čase 𝑡 = 0 

Graf creepu pro Maxwellův model je 

 
Obrázek 6: Maxwellův model - creep.  

Graf převzat z [25]. 

1.5.4.2 Kelvin-Voigtův model 

 Model je definován paralelním zapojením Hookovy elastické látky (reprezentované 
pružinou) a Newtonovy viskózní látky (reprezentované tlumičem). 

 
Obrázek 7: Kelvin-Voigtův model.  

Obrázek převzat z [23]. 

 U paralelního zapojení je deformace všech členů (a celého modelu) stejná a celkové 
napětí modelu je součtem napětí všech členů [25]. 

𝛾 = 𝛾! = 𝛾! ;  𝜏 = 𝜏! + 𝜏! ( 1.5-12) 
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Rovnice popisující Kelvin-Voigtův model  

𝜂
𝑑𝛾
𝑑𝑡
+ 𝐺𝛾 = 𝜏 

( 1.5-13) 

Význam této rovnice je, že se v průběhu času nemění napětí [24, 25] 

 
Obrázek 8: Kelvin-Voigtův model - relaxace napětí.  

Obrázek převzat z [25]. 

 Creep, který jsme popsali u Maxwellova modelu, je názorněji popsán Kelvin-
Voigtovým modelem. Dodržíme-li stejné počáteční podmínky (𝛾 = 𝛾!, 𝑡 = 0, 𝛾! =

!!!
!

 ), pak 
můžeme časový průběh creepu vyjádřit rovnicí [23, 24, 25]: 

𝛾 =
𝜏!
𝐺

1 − 𝑒!
!
!! =

𝜏!
𝐺

1 − 𝑒!
!
!!  

( 1.5-14) 

kde 𝑡! =
!
!
 je doba relaxace, což je čas, za který se creep přiblíží své mezní hodnotě 

!
!
= !

!,!"
 [23, 24, 25]. 

 Tato rovnice platí jak pro Maxwellův tak pro Kelvin-Voigtův model [24, 25]. 
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2 Cíle a hypotézy práce 
V zadání diplomové práce byly její cíle formulovány následovně: 

1. Návrh vhodné metodiky pro měření mechanických vlastností kloubní chrupavky s oh-
ledem na její viskoelastickou povahu 

2. Návrh metodiky pro sledování struktury kloubní chrupavky s ohledem na určení ob-
lasti měření 

3. Návrh vyhodnocení mechanických vlastností kloubní chrupavky s ohledem na její 
strukturu 

4. Kompletní analýza mechanických vlastností kloubní chrupavky s ohledem na její 
strukturu 

Během rešerše jsme přijali některé hypotézy, které jsme se snažili potvrdit. 

1. Rozdílné mechanické vlastnosti v závislosti na místě měření 
2. Rostoucí tan delta s rostoucí frekvencí 
3. Vliv stavby chrupavky na mechanické vlastnosti 
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3 Experimentální část 
 V této části se zabýváme samotnou přípravou měření, měřením a prezentací naměře-
ných dat. Zdrojový kód v textovém formátu, který byl vytvořen pro program Matlab®, je při-
ložen v elektronické podobě na CD a není součástí tištěné ani elektronické verze této práce.  

3.1 Obecný úvod do metodiky 
 V práci jsme museli propojit metodiku pro měření mechanických vlastností a metodi-
ku pro sledování struktury tak, abychom zachovali mechanické vlastnosti vzorku. To vyžado-
valo především synchronizaci obou měření včetně přípravy vzorku. Aby bylo možné sloučit 
obě metodiky dohromady, bylo potřeba vhodně připravit vzorek. Získání vzorku, jeho odběr a 
příprava jsou detailně popsány v kapitole 3.5 Metodika odběru vzorku a jeho přípravy. Vzo-
rek musel být odebrán a připraven těsně před samotným měřením, aby došlo k jeho co nej-
menší degradaci.  

 V rámci přípravy časového harmonogramu jsme stanovili časové koeficienty nároč-
nosti. V době přepravy jsme zohlednili provoz ve špičce. Přípravu vzorku jsme ohodnotili 
časovou dotací na základě několika opakovaných příprav pro získání praxe.  

Tabulka č. 1: Časová náročnost jednotlivých kroků provedení experimentu. 

Úkon Specifikace Čas Koeficient 
náročnosti 

Časová 
rezerva 

Celkový vy-
hrazený čas 

Převoz vzor-
ku 

z jatek do přípravny 40 min 1,80 32 min 72 min 

z přípravny na FS ČVUT 13 min 1,30 3,9 min 16,9 min 

z FS ČVUT na AV Krč 14 min 1,30 4,2 min 18,2 min 

Příprava 
vzorku 

Vynětí z páteře 15 min 1,50 7,5 min 22,5 min 

nařezání 5 min 2 5 min 10 min 

broušení - hrubost 1000 10 min 1,40 4 min 14 min 

broušení – hrubost 3000 15 min 1,2 3 min 18 min 

broušení – hrubost 5000 15 min 1,10 1,5 min 16,5 min 

Měření nanoDMA 6 hod 2,70 10,2 hod 16,2 hodin 

Konfokální SHG mikroskopie 2 hod 2,30 2,6 hod 4,6 hod 

Celkem 10,11 hod - 13,82 hod 23,94 hod 

 V počátku návrhu metodiky byly uvažovány dva postupy provedení experimentu 
s ohledem na jejich náročnost.  
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 Jako náročnější na přípravu vzorku byla vyhodnocena nanoindentace, ve které musí 
být dodrženo více podmínek, které jsou rozepsány níže v textu. Nanoindentace je pak sama o 
sobě časově náročnější než snímání na mikroskopu. 

1. SHG – nanoDMA 

 Tímto postupem bychom napřed nasnímali vzorek mikroskopem a pak měřili jeho 
mechanické vlastnosti.  

Tabulka č. 2: Výhody a nevýhody SHG – nanoDMA 

Výhody Nevýhody 

Známá struktura a orientace svazků vláken 

- možnost přizpůsobení indentů námi vybraným zají-
mavým pozicím 

Změna mechanických vlastností termickým působením 
laseru („upečení“) 

- nejvýznamnější nevýhoda této metody 

Kratší časová náročnost 

– nehrozí bobtnání chrupavky a změna jejího objemu 

Riziko špatné přípravy vzorku 

- nasnímání na mikroskopu, ale experiment nebude 
moci pokračovat na nanoindentoru pro jeho špatnou 
přípravu (částečně se dá eliminovat prvotním prohléd-
nutím a vyzkoušením v nanoindentoru) 

 Změna mechanických vlastností vlivem prodlevy mezi 
odběrem vzorku a mechanickým testováním 

2. NanoDMA – SHG 

Tímto postupem jsme schopni eliminovat veškeré nevýhody předchozího postupu. 

Tabulka č. 3: Výhody a nevýhody nanoDMA – SHG 

Výhody Nevýhody 

Rychlejší otestování  

- menší změna mechanických vlastností vlivem pro-
dlevy mezi odběrem vzorku a mechanickým testová-
ním 

Riziko nenasnímání na mikroskopu 

- můžeme indentovat špatně orientovaná vlákna vzhle-
dem k polarizaci laseru a nedokážeme tak nic vizuali-
zovat 

Časově náročnější metoda se provede jako první 

- v případě potíží je pak lehčí časově méně náročnou 
metodu provést mimo rezervovaný čas na přístroji 

Riziko nenasnímání na mikroskopu 

- kolagen by časovou degradací nemusel poskytnout 
dostatečný autofluorescenční signál (následně vyvrá-
ceno) 

Nedojde k termické degeneraci ve chrupavce 

- chrupavka se snímáním na mikroskopu pomocí lase-
ru termicky nedegraduje 

 

 Jako méně rizikové provedení se jeví provést napřed nanoDMA a následně pak sní-
mání na konfokálním mikroskopu. Tento postup je zcela opačný, než který byl použit u [26]. 
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 Tímto jsme zároveň zajistili otestování jiného způsobu provedení experimentu 
s možností porovnání naměřených dat. 

 Riziko, kdy by kolagen svojí degradací nemusel poskytovat dostatečně silný autoflu-
orescenční signál, jsme otestovali a vyvrátili. Do hlavního experimentu byly použity vzorky 
z čerstvě poraženého prasete. Pro testovací snímání jsme použili vzorky odebrané několik dní 
od porážky a ověřili tak dostatečnou intenzitu kolagenní autofluorescence. 

 V rámci řešení práce jsme si po celou dobu byli plně vědomi faktu, že vlastnosti post 
mortem odebraného vzorku, měřeného in vitro, se mohou lišit s postupujícím časem od smrti 
a odběru vzorku až po jeho měření. Provádění experimentu in vivo by bylo za použití námi 
zvolených metod nemožné.  

 Po celou dobu musel být vzorek hydratován PBS, aby nedošlo k jeho dehydrataci. Ta 
by měla za následek nejenom zmenšení vzorku a tím pádem nemožnost synchronizace mezi 
oběma metodami, ale také by došlo ke změně mechanických vlastností, které u chrupavky do 
značné míry závisí i na její hydrataci. Problém s vysušením vzorku se týká především snímání 
na konfokálním mikroskopu, kdy se k SHG mikroskopii používá laser. Více prostoru tomuto 
problému je věnováno v kapitole 3.3.5 Řešené problémy při snímání. 

 Jeden z hlavních požadavků na přístrojové vybavení byl, aby oba přístroje disponova-
ly elektronickým posuvem vzorku. Bez něj bychom byli obtížně schopni lokalizovat místa 
našeho zájmu. 

3.1.1 Použité chemikálie 
 V následujících kapitolách je uveden výčet použitých chemikálií včetně důvodu jejich 
použití. Významný prostor je věnovaný výběru vhodného lepidla k přilepení vzorku. Toto 
lepidlo muselo vydržet několik hodin v PBS a nesmělo ovlivňovat samotný vzorek. 

3.1.1.1 Pufr PBS 

 Pro uchování, zpracování a měření vzorku jsme použili pufr PBS pH: 7,363 od firmy 
PENTA s.r.o., který zabraňoval degradaci chrupavky.  

3.1.1.2 Tkáňové lepidlo EPIGLU® 

 V průběhu nanoindentace je nutné zafixovat vzorek k podložnímu sklu, aby nedošlo 
k jeho posunutí. Vzhledem k zachování biomechanických vlastností chrupavky jsme zvolili 
tkáňové lepidlo EPIGLU®, které slouží k zevnímu ošetření čerstvých řezných, tržných a ope-
račních ran jako náhrada stehu nebo k jeho dodatečné stabilizaci. Lepidlo je též možné použít 
v ústní dutině.  

 0,1 g roztoku EPIGLU® obsahuje etyl-2-kyanoakrylát (95,45 mg) a polymetylme-
takrylát.  

 Pro potřeby nanoindentace je nutné, aby lepidlo, kterým je vzorek přidržován, vydrže-
lo fixovat vzorek na podložním skle, nepřetržitě ponořený v PBS, minimálně po dobu 12 ho-
din. Při zkoušce fixace EPIGLU® vydrželo fixovat vzorek na podložním skle, nepřetržitě 
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ponořeném v PBS, po dobu 96 hodin. Po této době byla zkouška fixace přerušena a vyhodno-
cena jako vynikající.   

 Další požadavek, který byl na výběr lepidla stanoven, byla možnost lepení „pod vo-
dou“. Důvodem byla snaha vyhnout se častým změnám prostředí vzorku, aby nedocházelo 
k jeho osychání a změně saturace roztokem PBS. Tekutá forma účinné látky EPIGLU® (etyl-
2-kyanoakrylát) přechází z monomerní do polymerní formy v přítomnosti vody nebo tkáňo-
vého moku. Díky tomu spojuje k sobě obě lepidlem potřené plochy.  

 Při zkoušce lepení v PBS jsme zjistili malý prostor ke korekci chyb při lepení pro ne-
dostatek času. Je nutné pracovat přesně a rychle, neboť polymerizace lepidla ve vodném pro-
středí probíhá velmi rychle a hrozí tak riziko znehodnocení vzorku špatným přilepením nebo 
jeho nepřilepení.  

Důvody použití EPIGLU® tedy jsou: 

• Možnost lepení ve vodném prostředí (otestované lepení v PBS) 
• Dobré fixační vlastnosti 
• Odolnost proti degradačním vlivům PBS minimálně po 12 hodin (zkouškou stanoveno 

minimálně 96 hodin) 
• Schválené použití ve zdravotnictví 
• Předpoklad absence nežádoucích a degeneračních účinků na tkáň 
• Různá balení (bylo použito EPIGLU® Single Dose, které obsahuje 0,3 g lepidla) 
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3.2 Metodika měření mechanických vlastností 
 Pro měření mechanických vlastností kloubní chrupavky, s ohledem na její visko-
elastickou povahu, jsme jako vhodnou metodu vybrali nanoindentaci v režimu dynamické 
mechanické analýzy. Důvody, které nás vedly k tomuto rozhodnutí, byly především: 

• Zjištění lokálních vlastností – díky malému hrotu jsme schopni indentovat svazky ko-
lagenních vláken, chondrocyty a další útvary, které jsou stejného nebo většího rozmě-
ru než je použitý hrot.  

• Dynamická mechanická analýza – díky změně frekvence jsme schopni detekovat pří-
padnou závislost na frekvenci (což je důležitý poznatek především pro modelování a 
přípravu náhrad kloubní chrupavky). 

• Možnost měření v kapalině (PBS) – zabránění dehydrataci vzorku a změně mechanic-
kých vlastností. 

• In vitro měření – lepší manipulace se vzorkem, absence etické komise.  
• Příprava vzorku – jednodušší příprava pevného a konzistentního vzorku než pro taho-

vé zkoušky. 
• Teplotní stabilita v uzavřeném prostředí – redukujeme tak teplotní drift. 

Požadavky na vzorek pro nanoDMA byly: 

• Čerstvost vzorku – vzorek musel být co nejčerstvější, aby nedošlo k velkým degra-
dačním změnám a byly co nejvíce zachovány mechanické vlastnosti 

• Vyleštění vzorku – velké nerovnosti na vzorku by mohly nejenom poškodit hrot, ale 
také by ovlivnily měření. Toto ovlivnění by mohlo být způsobeno např. úzkým 
výčnělkem, který by měl menší plochu, než je hrot indentoru. Vycházíme z rovnice 
pro tlak: 

𝑝 =
𝐹
𝑆

 
( 3.2-1) 

• Rovnoběžné protilehlé strany vzorku – vzorek musel být nalepen na rovném podkladu 
(použita Petriho miska) a jeho spodní strana a strana, na které se indentovalo, musely 
být rovnoběžné. Důvodem je směr působení síly (prostřednictvím hrotu) na průřez 
vzorku. Snažili jsme se, aby síla byla na průřez kolmá (normálové napětí - tlakové). 
To nám umožnilo porovnat data mezi sebou bez zanášení odchylky tečným (smyko-
vým) napětím, které by působilo naopak ve směru tečny k průřezu. 

• Dostatečná tloušťka chrupavky – pokud bychom měli tenkou vrstvu chrupavky, mohlo 
by dojít k ovlivnění měření podložním materiálem. Tomuto jsme předešli při kontrol-
ním SHG snímání, kdy jsme v radiálním směru byli schopni vidět pouze „houbovitou“ 
strukturu, v axiálním směru jsme naopak byli schopni pozorovat měnící se orientaci 
vláken (viz 3.3 Metodika pro sledování kloubní chrupavky s ohledem na určení oblasti 
měření). Tímto jsme docílili toho, že tloušťka chrupavky byla ovlivněna pouze naším 
rozhodnutím při výběru orientace vzorku a tloušťky vyříznuté části (viz 3.5 Metodika 
odběru vzorku a jeho přípravy) 
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• Upevnění vzorku – v průběhu měření nesmělo dojít k posunutí vzorku (vyřešeno po-
mocí tkáňového lepidla EPIGLU®). 

• Výška vzorku – vzorek nesměl být vyšší než 1 cm, protože by pak nebylo možné pou-
žít Petriho misku s výškou okraje 15 mm pro jeho nalepení a zalití PBS. 

3.2.1 Použité přístrojové vybavení 
 Mechanické vlastnosti kloubní chrupavky jsme měřili na přístroji Hysitron TriboIn-
denter® TI950 s použitým modulem nanoDMA® III v Laboratoři nanoindentačních zkoušek 
na Fakultě strojní ČVUT v Praze. 

 Pro nanoindentaci jsme použili konosférický hrot Fluid Cell Con-Spherical, který měl 
úhel =  90° a rádius = 10 µm. Vzorek byl měřen v uzavřeném prostředí s odstíněním vibrací a 
stabilní teplotou, jejíž změna je menší než 0,1° za 24 hodin. Přístroj v průběhu měření teplotu 
sleduje a sám ve výpočtech kompenzuje teplotní drift. Pro zobrazení vzorků je přístroj vyba-
ven optickým mikroskopem se zvětšením 10x. 

3.2.2 Experiment 
 Připravený a vyleštěný vzorek jsme nalepili pomocí lepidla EPIGLU® na dno skleněné 
Petriho misky a zalili PBS. Kvazistatická síla se předepsala pomocí open loop feedback módu 
a pro provedení měření nanoDMA byla nastavena na 200 µN. Dynamická amplituda síly 
0,5  µN při harmonickém zatěžování 𝑃! = sin 𝜔𝑡  byla předepsána pro rozsah harmonické 
frekvence 10 – 201,5 Hz. Krok harmonické frekvence a počet měření shrnuje následující ta-
bulka. 

Tabulka č. 4: Výčet měřených frekvencí f a počet měření N 

f (Hz) N  f (Hz) N 

10 197  118.571429 17 

23.571429 197  132.142857 17 

37.142857 57  145.714286 17 

50.714286 57  159.285714 17 

64.285714 57  172.857143 17 

77.857143 57  186.428571 17 

91.428571 57  201.5 17 

105.0 17    

 Pro nastavení referenční frekvence 𝑓!"# = 125 𝐻𝑧 nebyla zaznamenávána data. Tato 
frekvence byla rezervována jako referenční frekvence pro správné fungování měření v open 
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loop feedback módu a počet měření každé frekvence je dán nastavením časových konstant 
stroje pro určité rozsahy frekvencí. 

3.2.2.1 Hloubka indentace 

 Při měření jsme dodrželi pravidlo 1/10. To znamená, že průměr hloubky oblasti naše-
ho zájmu (ze které chceme získat data) je 10x větší než hloubka vniku hrotu, a zároveň nesmí 
být spodní část naší oblasti v kontaktu nebo těsné blízkosti hranice indentovaného materiálu. 
Pravidlo znázorňuje Obrázek 9. 

 
Obrázek 9: Pravidlo 1/10 

 Toto pravidlo nám zajistí, že data, která získáme, nebudou ovlivněna podložkou, na 
které leží vzorek. Naše hloubky indentace se pohybovaly průměrně kolem 2 µm, maximálně 
jsme pak indentovali do 3 µm. 

3.2.2.2 Rozestupy indentů 

 Norma ČSN EN ISO 14577-1:2002 určuje minimální rozestupy mezi indenty u kovů, 
aby nedocházelo ke vzájemnému ovlivnění měření. Tato vzdálenost je určena na trojnásobek 
průměru hrotu.  

 Abychom si byli jistí, že neovlivníme ve viskoelastickém materiálu jednotlivá měření, 
rozhodli jsme se tuto normu pro kovy upravit na pětinásobek průměru hrotu. Pro měření jsme 
zvolili jako minimální rozestup indentů 50 µm.  

 Testovali jsme dvě oblasti chrupavky, levý okraj (oblast 01) a pravý okraj (oblast 02). 
Pro obě oblasti přikládáme pro lepší orientace mapu indentů na další straně. 
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Obrázek č. 10: mapa indentů 

3.2.2.3 Levý okraj - oblast 01 

 Matice indentů byla zvolena 3x14 s horizontálními i vertikálními rozestupy indentů 50 
µm. Byla tak pokryta celá oblast od kosti až po okraj chrupavky. 

 Přes indent 00 jsme provedli závěrečné spojení naměřených dat s nasnímanými daty 
z konfokálního mikroskopu. 

 Nanoindentor je vybaven pouze světelným mikroskopem, ve kterém jsme použili zvět-
šení objektivu 10x. Původní pozorovaný obraz v originálním podání barev je označen A0, 
další snímky A-H jsou již barevně upraveny pro lepší barevné podání.  
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Obrázek č. 11: Snímky vzorku chrupavky meziobratlového kloubu, ponořeného v PBS, světelným mikroskopem. A0 – 

původní barevné podání světelného mikroskopu. A - pozice indentu 00; B - pozice indentu 01; C - pozice indentu 02; D - 
pozice indentu 03; E - pozice indentu 04; F - pozice indentu 05; G - pozice indentu 11; H - pozice indentu 12. Velikost sním-

ků 568x432 µm 

 Pro oblast 01 bylo na světelném mikroskopu určeno místo prvního indentu vzdáleností 
0,271  mm pod úhlem 20,92° od vztažného bodu. 

3.2.2.4 Pravý okraj – oblast 02 

 Matice indentů byla zvolena 3 x 6 s  rozestupem indentů v ose X - 50 µm a 
s rozestupem indentů v ose Y - 150 µm. Byla tak pokryta celá oblast od okraje chrupavky až 
po kost.  

 Při tomto měření jsme postupovali směrem od okraje chrupavky ke kosti. Důvodem 
bylo snadnější nalezení jednoznačně definovatelného útvaru, od kterého jsme mohli odpočítat 
vzdálenost k prvnímu indentu. Tento útvar je vidět na obrázku Obrázek č. 11 – A i se zelenou 
úsečkou k odpočítání vzdálenosti od naříznutí horního okraje chrupavky skalpelem. 

 Přes indent 00 jsme provedli závěrečné spojení naměřených dat s daty nasnímanými 
z konfokálního mikroskopu. 

 Nanoindentor je vybaven pouze světelným mikroskopem, ve kterém jsme použili zvět-
šení objektivu 10x. Původní pozorovaný obraz v originálním podání barev je označen G0, 
další snímky A-G jsou již barevně upraveny. 
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Obrázek č. 12: Snímky vzorku chrupavky meziobratlového kloubu, ponořeného v PBS, světelným mikroskopem. G0 – 

původní barevné podání světelného mikroskopu. A - pozice indentu 00; B - pozice indentu 01; C - pozice indentu 04; D - 
pozice indentu 07; E - pozice indentu 10; F - pozice indentu 13; G - pozice indentu 16. Velikost snímků 568x432 µm. 

 Na obrázku Obrázek č. 12– A je vidět poloha prvního indentu (00) s vyznačenou 
úsečkou vzdálenosti na ose X. Jednalo se o jasně identifikovatelné vztažné místo, které jsme 
pak identifikovali i na konfokálním mikroskopu a dokázali tak určit polohu prvního indentu 
ve vzdálenosti X = 0,22365 mm, Y = 0,02 mm. 

3.2.2.5 Kalibrace pro tvar hrotu 

 Protože každý hrot je unikátní, je potřeba provést jeho kalibraci před samotným pro-
vedením experimentu. Tím jsou zjištěny jeho odchylky od ideálního tvaru, protože hrot není 
zakončený ostrou špičkou, ale rádiusem. Ke kalibraci volíme materiál o známých vlastnos-
tech, často tavený křemen a samotnou kalibraci upravuje norma ČSN ISO 14577. Kalibraci je 
potřeba provádět i v průběhu testu, protože se hrot postupně opotřebovává. Kalibrací dosta-
neme závislost polynomické funkce kontaktní plochy 𝐴! na kontaktní hloubce ℎ!: 

𝐴! ℎ! = 𝐶!ℎ!! + 𝐶!ℎ!! + 𝐶!ℎ!
!/! + 𝐶!ℎ!

!/! +⋯+ 𝐶!ℎ!
!/!"# ( 3.2-2) 

kde 𝐶! = 24,5 je konstanta hrotu Berkovich, 𝐶! = −𝜋 a 𝐶! = 2𝜋𝑅 pak je konstanta pro ide-
ální sférický hrot, kde R označuje rádius hrotu. Další části polynomu jsou získány přizpůso-
bením získaného hloubkového profilu v rámci celého rozsahu sil přístroje [27]. 



 

37 

 

3.2.2.6 Kalibrace transduceru 

 Před provedením experimentu bylo potřeba provést kalibraci transduceru v pracovním 
prostředí. Důvodem je vzduchová mezera, která v transduceru slouží jako tlumení. Protože 
jsme měřili v PBS, bylo potřeba provést kalibraci v tomto roztoku podle návodu, který je  
uveden v [27]. Níže uvedený text je doslovnou citací: 

 Pomocí funkce Imaging, která je primárně určena pro in-situ SPM, se přemístit 
s hrotem do kontaktu s předepsanou kontaktní silou a odečíst souřadnice. V této poloze je 
možno vysunout hrot 100 µm ze vzorku, kde je možno provést první kalibraci. Díky tomu bu-
dou normálové síly působící na hrot anulovány a my získáme referenční bod. Poté je nutno 
zadáním lokálního souřadného systému se posunout ke vzorku a provést kalibraci znovu. Ne-
linearity v průběhu kalibrační fáze (záznam indentační síly vs. indentační hloubka) indikují 
vliv vzorku na hrot a je nutno hrot posunout výše nad vzorek. Tento postup je nutno opakovat 
do té doby, dokud nebude kalibrační křivka pouze informací o tekutině. Správnost získané 
kalibrace je možno ověřit posunutím hrotu kontaktu s povrchem vzorku za předepsané nízké 
kontaktní síly. Správně provedená kalibrace by nám měla zajistit stabilitu hrotu v kontaktu a 
jeho minimální posuv ve směru osy Z. Kalibraci je nutno provést při každé změně pozice, při 
které hrozí změna výšky povrchu vzorku [27]. 

3.2.2.7 Naměřená data 

 Celý systém přístroje Hysitron TriboIndenter® je uzavřený. Metodika výpočtů 
z naměřeného času a změny napětí podléhá výrobnímu a obchodnímu tajemství. Přístroj sám 
vyhodnocuje naměřená data a dopočítává veškeré hodnoty materiálových parametrů. 

 Naměřená a dopočtená data byla zaznamenána a vyexportována do samostatného tex-
tového souboru pro každý indent, který obsahuje měření na všech frekvencích. Tyto soubory 
byly zpracovány programem Matlab®. 

 Přehled měřených a vypočtených parametrů je uveden níže: 
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Tabulka č. 5: Měřené a vypočtené parametry 

Parametr Jednotka Parametr Jednotka 

Test Time s Hardness GPa 

Indent Disp. nm Complex Mod. GPa 

Indent Act. Load µN Tan-Delta  

Indent Load µN Storage Stiff. µN/nm 

Indent Disp. Volt. V Loss Stiff. µN/nm 

Indent Act. Load Volt. V Complex Stiff. µN/nm 

Indent Act. Output Volt. V Damping kg/s 

Dynamic Freq. Hz Contact Area nm^2 

Disp. Amp. nm Contact Depth nm 

Phase Shift deg Ref. Stor. Mod. GPa 

Load Amp. µN Ref. Loss Mod. GPa 

Dynamic Comp. nm/µN Ref. Hardness GPa 

Disp. Amp. Volt. V Ref. Compl. Mod. GPa 

Load Amp. Volt. V Ref. Indent Disp. nm 

Storage Mod. GPa Ref. Contact Area nm^2 

Loss Mod. GPa Ref. Cont. Depth. nm 

 Veškerá naměřená data jsou vzhledem k svému rozsahu uložena v elektronické podo-
bě na přiloženém CD v textovém formátu.  
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3.3 Metodika pro sledování kloubní chrupavky s ohledem na ur-
čení oblasti měření 

 Abychom mohli sledovat kloubní chrupavku s ohledem na určení oblasti měření, bylo 
potřeba vybrat vhodnou metodu. Světelný mikroskop nebyl vhodný, protože vzorek nebyl 
dostatečně tenký. Zároveň bychom přišli o informaci ohledně orientace svazků kolagenních 
vláken v objemu vzorku.  

 Vybrali jsme proto metodu konfokální multifotonové mikroskopie, která umožňuje 
sledovat svazky kolagenních vláken s měnící se hloubkou. To jsme byli schopni provést díky 
sériovému snímání s konstantním krokem (uveden v tabulkách pro jednotlivá nastavení). Jako 
maximální hloubku jsme stanovili 40 µm s tím, že nás zajímaly změny do hloubky 20 µm, 
z důvodu klesající významnosti ovlivnění a podílení se na mechanických vlastnostech. 

 Metoda spočívá v excitaci kolagenních vláken laserem na 860 nm a detekci jejich au-
tofluorescence. 

 Snímání bylo provedeno na invertovaném konfokálním mikroskopu Leica TCS SP8 
(Leica Microsystems, Wetzlar, Německo) se stativem Leica DMI8-CS. Jako zdroj světla byl 
použit pulzní laditelný TI:Safírový laser Chameleon Ultra (Coherent Inc., Santa Clara, Kali-
fornie). Pro SHG snímání byla nastavena excitační vlnová délka laseru na 860 nm. Laserový 
svazek je zaveden přes dichroické zrcátko a objektiv HC PL APO CS2 63x, NA 1,2 na vzo-
rek. Snímání se provádí ve zpětném módu, tj. odražené světlo prochází zpět objektivem, přes 
dichroické zrcátko a sadu filtrů (703HSP, Laser Components GmbH, Germany; HQ430/20 
M-2P, Chroma, USA) na bočním hybridní detektor HyD Leica, který je umístěn ihned za ob-
jektivem. Obdržený obrázek má velikost 1024x1024 pixelů (123,02x123,02 µm) a velikost 
pixelu je 8,32 µm.  

 Zobrazení a úprava obrázku mozaiky probíhala v aplikaci Leica LAS AF softwaru 
LAS X 2.0.0.14332. 

 Mikroskopie v reflektančním módu byla provedena na stejném přístroji. Pro zobrazení 
struktur v reflektančním módu byly vybrány tři excitační vlnové délky  458, 514 nm, 620nm. 
 Odražený signál byl detekován na třech interních detektorech HyD; PMT a HyD a 
snímali jsme rozsahy vlnových délek 448nm - 465nm; 505nm - 528nm a 610nm - 630nm. 

 Akusto-optický dělič paprsku (AOBS) byl nastaven na maximální detekci odraženého 
světla. 
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 Pro oblasti snímání jsme zachovali označení, které vychází z označení použitého u 
nanoDMA. Oblast vlevo - 01 (měření T1) a oblast vpravo - 02 (měření T2 a T3, která se liší 
pouze nastavením intenzity laseru). Oblast – 03 (měření T4) nebyla na nanoDMA testována, 
ale zobrazili jsme ji k lepšímu pochopení stavby chrupavky v rozdílných směrech. 

Celé sledování struktury kloubní chrupavky se dá rozdělit do částí: 

1. Nalezení vztažného místa 
2. Nalezení místa prvního indentu 
3. Nasnímání celé indentované oblasti 

Pro snímání a následné vyhodnocení bylo klíčové určení pozice prvního indentu. Tuto pozici 
jsme vyhledali v režimu reflektance. Díky tomuto režimu jsme byli schopni objevit útvar, 
u kterého byl umístěn 1. Indent - 00. 

 Vzhledem k hloubce indentace jsou pro nás nejdůležitější nasnímaná data do malé 
hloubky. Snímali jsme ale sériově, takže jsme dostali hloubkový profil chrupavky. 

3.3.1 Nalezení místa vztažného místa a místa prvního indetu 
 Před samotným nanoDMA bylo pomocí světelného mikroskopu vybráno vztažné mís-
to, nějaký jednoznačně určitelný útvar, podle kterého jsme se mohli zorientovat a umístit prv-
ní indent.  

 Vzhledem k odlišným způsobům snímání (konfokální mikroskop je invertovaný) bylo 
třeba brát v potaz převrácení sledovaného vzorku. Co bylo vpravo při nanoDMA bylo vlevo 
na konfokálním mikroskopu. 

 K samotnému určení vztažného místa jsme využili reflektanci. Tato volba nám umož-
nila vizualizovat povrch vzorku bez nutnosti jeho prosvícení.  

 Po nalezení vztažného místa jsme odpočítali stejnou vzdálenost jako u nanoDMA a 
určili místo prvního indentu.  

 
Obrázek č. 13: Oblast 01 - vztažné místo a místo prvního indentu (00). Vlevo obrázek ze světelného mikroskopu při 

nanoDMA – vztažné místo je na začátku zelené úsečky, indent 00 je uprostřed záměrného kolečka. Obrázek vpravo je reflek-
tance z konfokálního mikroskopu: A - vztažné místo, B - místo prvního indentu. 
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Obrázek č. 14: Oblast 02 - vztažné místo. Obrázek vpravo ze světelného mikroskopu při nanoDMA. Obrázek vpravo je 

reflektance z konfokálního mikroskopu: A - řez skalpelem, B - vztažné místo. 

 Na obrázku není vidět místo prvního indentu kvůli jeho vzdálenosti X = 0,22365 mm, 
Y = 0,02 mm od vztažného místa. Tato vzdálenost byla vzhledem k použitému zvětšení mimo 
oblast zachycující vztažný bod. 
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3.3.2 Snímání T01 
 Celkem se oblast 01 rozdělila na podoblasti maticí se 2 sloupci a 7 řádky. Tím jsme 
pokryli celou chrupavku včetně kosti. Mapa pořadí jednotlivých snímků je reprezentována 
tabulkou.  

Tabulka č. 6: Oblast 01 – půdorys pořadí snímků na konfokálním mikroskopu 

0 7 

1 8 

2 9 

3 10 

4 11 

5 12 

6 13 

 Každá podoblast (0-13) byla do hloubky v ose Z rozdělena 13 řezy krokem 2,768 µm. 
Tím jsme získali informaci o případných změnách struktury se zvětšující se hloubkou. Cel-
kem bylo pořízeno 169 snímků oblasti 01, které pak software mikroskopu spojil dohromady 
(vždy pro příslušnou hladinu hloubky Z).  

3.3.3 Snímání pro oblast 02 
 Pro snímání oblasti 02 byla zvolena 2 nastavení. Důvodem byla prohlubeň ve vzorku, 
která nebyla dobře zobrazitelná malým počtem snímání do hloubky (v ose Z). Abychom byli 
schopni lépe zmapovat vzorek s ohledem na prohlubeň v jeho horní části, zvýšili jsme počet 
kroků ze 4 na 11, zvětšili jsme jejich krok z 2,249 na 2,726 µm a také jsme změnili výkon 
laseru. Nové nastavení T3 podalo lepší zobrazení vzorku. 
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Tabulka č. 7: Oblast 02 – půdorys pořadí snímků na konfokálním mikroskopu 

0 8 

1 9 

2 10 

3 11 

4 12 

5 13 

6 14 

7 15 

3.3.4 Snímání pro oblast 03 
 Jako poslední jsme provedli sledování vzorku, který byl kolmý na námi indentovaný 
vzorek. Důvod tohoto sledování byl, že jsme chtěli vizualizovat případné změny ve struktuře 
chrupavky s ohledem na místo jejího odběru. Zvolili jsme 10 kroků v ose Z se separací 3,599 
µm. Oblast je označena jako 03, snímání na mikroskopu jako T4. 

Tabulka č. 8: Oblast 03 – půdorys pořadí snímků na konfokálním mikroskopu 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

3.3.5 Řešené problémy při snímání 
 V průběhu snímání musí být vzorek neustále zakápnut PBS. Je to z důvodu termic-
kých účinků laseru (výkon laseru pro měření jednotlivých oblastí je uveden v příslušných 
tabulkách). Vyschnutí kapky PBS má za následek vysušení vzorku, které je jasně patrné. Vy-
sušením se zmenší tloušťka chrupavky (při pokusu se zmenšila tloušťka z 0,75 mm na 0,15 
mm), tím dojde ke zvětšení hustoty svazků kolagenních vláken (stejný počet svazků kolagen-
ních vláken je v menším objemu) a výrazně se tak zvýší emise. 

 Toto zvýšení emise je pro sledování výhodné, protože útvary jsou lépe pozorovatelné, 
nicméně dochází tak k problému spárování fotografií s naměřenými daty na indentoru právě 
kvůli změně velikosti vzorku.  
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 Ačkoliv byl vzorek nejdříve indentován, nebyli jsme schopni konfokální SHG mikro-
skopií rozeznat jednotlivé indenty. Důvodem byla relaxace vzorku po skončení zatěžování, 
dalším důvodem pak bylo neustálé ponoření vzorku v PBS, takže si vzorek udržoval svůj ob-
jem. Můžeme tedy říci, že během indentaci docházelo k elastické deformaci. 

 Dalším problémem, který takto může vzniknout, je nevratné termální poškození i lo-
kální (případně globální) destrukce struktury vzorku. Tím se změní jeho mechanické vlastnos-
ti. Termální poškození vzorku, i s lokální destrukcí struktury vzorku, bylo pozorováno jako 
vznik nefyziologických útvarů v podobě bublin, které jsou vidět na dalším snímku. 

 
Obrázek č. 15: Změny ve struktuře vzorku vlivem termického poškození laserem 

 Vzhledem ke všem výše uvedeným možnostem poškození vzorku (které byly ověře-
ny), bylo potřeba veškeré sledování chrupavky provést v co nejkratším čase. Mezi měřením 
oblasti 01 a 02 byl vzorek pro jistotu ponořen na 50 minut do PBS. 

3.3.6 Složení snímků pro oblast 01, 02 a 03 
 Složení snímků bylo zkontrolováno, aby bylo ověřeno, zda došlo k posunutí anebo 
nepřesnému překryvu. Důvodem bylo na první pohled patrné posunutí některých oblastí do 
boku, které vytvořilo kostrbaté ohraničení výsledného složeného snímku. Při bližším pro-
zkoumání ale vyplynulo, že se jednalo pouze o posunutí okraje a informace v samotném obra-
ze pak není nikterak deformována, změněna či posunuta. Toto bylo ručně ověřeno v softwaru 
na úpravu obrázků, kdy jsme se snažili ručně složit výsledný obraz z jednotlivých snímků 
oblastí. 

 Tyto složené snímky pak byly dále upravovány programem Matlab® tak, abychom 
zobrazili pozice jednotlivých indentů a vykreslili heat mapu naměřených dat. 

 Na konfokálním mikroskopu jsme získali celkem 4 sady složených snímků. Tyto sady 
obsahovaly sériové snímky chrupavky v celé její šířce včetně malé části kosti.  

Kost jsme na snímcích zachycovali záměrně proto, abychom měli jasně určenou orientaci a 
nedošlo k otočení snímků a tím i k nepřesnému vyhodnocení.  
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3.4 Metodika vyhodnocení mechanických vlastností s ohledem na 
strukturu 

 Hlavní myšlenka vyhodnocení mechanických vlastností kloubní chrupavky je překryv 
naměřených dat z nanoDMA a SHG. Tento překryv je možno uskutečnit pouze v případě jed-
noznačného určení pozice 1. indentu (00), znalosti separace mezi jednotlivými indenty a mě-
řítka obrazu. 

 Ke zpracování dat jsme zvolili program Matlab®, protože umožňuje pokročilé funkce 
zpracování obrazu, zpracování a analýzu naměřených dat uložených v textových formátech, 
vykreslení grafů a umožňuje snadnou orientaci v obraze, který je maticí pixelů. 

3.4.1 Měřítko 
 Bylo třeba přepočítat měřítko, uložené v metadatech snímků, v sekci <Dimensions>, 
z metrického měřítka na pixely tak, abychom zjistili, kolik pixelů představuje 1 µm. To 
umožnilo další práci s obrazovou informací a mohli jsme tak po určení místa prvního indentu 
vytvořit příslušnou matici dalších indentů s požadovanou separací.  

Postup i výsledek přepočtu jsou zde uvedeny pro měření T3 oblasti 02.  

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 (𝑎𝑥𝑖𝑠) =  
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑂𝑓𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

𝐿𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡
 

( 3.4-1) 

 

Tabulka č. 9: Přepočet metrického měřítka na pixely 

osa NumberOfElements Length [µm] Scale 

X 2036 244,59 8,32413426550554 

Y 7395 888,38 8,3241405704766 

 Přepočty se od sebe liší až na 5. desetinném místě, takže po příslušném zaokrouhlení 
můžeme prohlásit tento přepočet za správný pro obě osy a pro zpracování obrazu oblasti 02 
měření T3 použít přepočet: 

1𝜇𝑚 = 8,3241 𝑝𝑥 (3.4-2) 

 Přepočet jsme udělali pouze pro osu X a Y. Osu Z nebylo nutné přepočítávat, protože 
se jedná pouze o dvoudimenzionální snímek. 

 Určení pixelů, ve kterých byly provedeny další indenty se separací kroku v ose X = 50 
µm a Y = 150 µm, bylo vypočítáno: 

1 𝜇𝑚 = 8,3241 𝑝𝑥 (3.4-3) 

𝑜𝑠𝑎 𝑋: 50 𝜇𝑚 = 50 × 8,3241 𝑝𝑥 = 416,205 𝑝𝑥 = 416 𝑝𝑥 (3.4-4) 
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𝑜𝑠𝑎 𝑌: 150 𝜇𝑚 = 150 × 8,3241 𝑝𝑥 = 1248,615 𝑝𝑥 = 1249 𝑝𝑥 (3.4-5) 

 Zaokrouhlování v tomto případě nebylo chybou. Nejmenší možnou jednotkou je pixel 
a odchylka při zaokrouhlování je pak naprosto minimální v porovnání s celkovou hodnotou. 
Takto jsme zjistili matici pixelů, ve kterých bylo indentováno.  

3.4.2 Heat mapy 
 Další postup zahrnoval vytvoření heat mapy, která barevnou škálou zobrazila naměře-
né hodnoty v příslušných místech. Aby nedošlo k poškození původní obrazové informace, 
vytvořili jsme prázdnou matici o stejných rozměrech jako původní obraz a s touto maticí jsme 
pracovali. 

 Obarvení jednoho pixelu by bylo nesmyslné, proto jsme zvolili vytvoření  kruhu o 
stejném průměru (10 µm) jako byl rádius použitého hrotu se středem v námi určeném pixelu. 
Důvod byl v lepším zobrazení hodnoty parametru na barevné “Jet” škále. Aby nebyla infor-
mace příliš “plochá” a lépe odrážela tvar použitého hrotu, provedli jsme vzdálenostní trans-
formaci, čímž jsme vytvořili postupné zesvětlení barvy směrem k okrajům kruhu. Nejinten-
zivnější je tak barva uprostřed kruhu a směrem k okrajům se zesvětluje. Čtenář je tak infor-
mován o středu, kde byl vrchol indentu. Tyto obrázky jsou přiloženy v přílohách. V textu di-
plomové práce níže jsou uvedeny jen ty nejzajímavější snímky, které byly zmenšeny, a prů-
měr kruhu byl pro lepší přehlednost zvětšen na 25 µm. 

 Po vygenerování a obarvení této vrstvy jsme s ní překryli původní obraz a nastavili 
průsvitnost na 70 %. Průsvitnost jsme nastavili proto, abychom viděli útvary pod obarvenými 
místy a věděli tak, co jsme v tomto místě indentovali. Tento postup se opakoval pro všechny 
vrstvy nasnímané oblasti. Díky tomu jsme vizualizovali indenty napříč vrstvami a tak jsme 
mohli sledovat s hloubkou měnící se okolí indentů. 
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Obrázek č. 16: Frekvence 10 Hz, zobrazení 25 µm kruhů pro vyhodnocení u tan delta pro: A - oblast 02, vrstva sní-

mání 00; B - oblast 01, vrstva snímání 12 
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 Při návrhu metodiky jsme byli nuceni vyloučit indenty, které vykazovaly výrazně 
vyšší hodnoty (typicky jsou to hodnoty o 1 – 2 řády vyšší, které můžeme naměřit v okolí kosti 
anebo přímo při indentaci kosti). Pokud bychom je zahrnuli do našeho vyhodnocení, došlo by 
k posunu v barevném spektru a všechny ostatní indenty by měly stejnou barvu a obrázek by 
pak neměl vypovídající hodnotu, protože by byl zkreslen rozdílem v řádech naměřených dat. 

 Proces sloučení dat byl udělán u všech frekvencí pro storage modulus, loss modulus a 
tan δ. Tím jsme mohli porovnávat jednotlivé parametry mezi sebou a lépe vyhodnotit namě-
řená data s ohledem na vnitřní strukturu. 

 Protože jsme zaznamenávali více dat pro každou frekvenci, tak jsme zobrazili průměr-
né hodnoty pro každou frekvenci, pro větší přehlednost jsou data přiložena i ve formě tabulek. 

 Na závěr jsme udělali i statistické grafy, které zachycují hodnoty parametrů 
v závislosti na frekvenci.  

3.5 Metodika odběru vzorku a jeho přípravy 
 Vzorek je odebrán z lumbální části páteře poraženého prasete domácího. Vzorky byly 
získány ve spolupráci s JATKY Český Brod a.s. se sídlem Jateční 316, 282 01 Český Brod, 
IČ: 61673021 

 Tato spolupráce byla důležitá z hlediska minimalizace času mezi porážkou a zpraco-
váním materiálu do výsledného vzorku. Obyčejná řeznictví často dostávají maso až po něko-
lika hodinách či dnech a z tohoto důvodu by pro naše potřeby bylo špatně použitelné.  

 Samotný kloub je vypreparován z lumbální části páteře. Je potřeba dbát zvýšené opa-
trnosti při manipulaci s nástroji, aby nedošlo k porušení povrchu chrupavky. Kloub jsme ih-
ned umístili do PBS, ve kterém probíhala jeho další úprava do finální podoby vzorku, přede-
vším aby nedocházelo k vysušování chrupavky. Její vysušení hraje důležitou roli ve ztrátě 
signálu při SHG mikroskopii. 

 Na koncích kloubu je chrupavka tenká, nedala by se dostatečně upravit broušením a 
začínají zde degenerativní změny, které by mohly mít vliv na mechanické vlastnosti. 

 Pro odlišné vlastnosti chrupavky, které závisí na místě jejího odběru jsme zvolili pro 
testování dva na sebe kolmé plátky z středu kloubu. 

 Tyto plátky se získávají vždy stejným poměrovým postupem, aby byla zajištěna re-
produkovatelnost. 

1. Horizontální plátek je vytvořen pomyslným rozvržením kloubu v podélném směru na 
třetiny a jedná se o prostřední díl. 

2. Vertikální plátek je vytvořen ve vzdálenosti b = a od konce kloubu a jeho šířka je c = a 
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Obrázek č. 17: Nákres získání vzorků 

 Pomocí tohoto poměrového rozvržení při odběru vzorku je zajištěn odběr vzorku vždy 
ze stejné oblasti nezávisle na velikosti kloubu. 

 
Obrázek č. 18: Lumbální obratel z prasete domácího. Označen je kloub, ze kterého bereme vzorek. 

3.5.1 Přípravek pro úpravu vzorku a měření 
 Vzorek upravujeme z důvodu měření a lepší reprodukovatelnosti dat. Povrch kloubu 
není zcela rovný a tím pádem bychom při nanoindentaci nedodrželi normálové zatížení, ale 
vznikalo by zde tangenciální namáhání kolagenních vláken. Proto je nutné vzorek zbrousit a 
vytvořit tak na jeho povrchu plochu, která bude následně zkoumána. Samotné broušení chru-
pavky je pak provedeno pod PBS, abychom hydratovali chrupavku a zabránili přehřátí a tím i 
případné degeneraci.  

 K vytvoření plošky na vzorku a lepší práci byl vyvinut přípravek – ocelová kostka, 
která je popsána níže. 

 Ocelová kostka, celkem 3 kusy lišící se v rozměrech, má vyhloubený zářez. Díky to-
mu je možné podle velikosti vzorku vybrat příslušnou kostku. Nákres kostky je na dalším 
obrázku. 
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Obrázek č. 19: Nákres kostky i s rozměry pro výrobu 

 Délka každého kusu je 40 mm, šířka a výška pak 15 mm. Rozměry byly určeny expe-
rimentálně. Všechny kostky, jak je patrné z nákresu, se liší rozměry vyhloubeného zářezu, 
který slouží právě pro ukládání vzorků.  

 Každá kostka byla opatřena vyraženým číslem, aby se usnadnilo jejich rozeznávání a 
používání v praxi. 

V další tabulce jsou uvedeny rozměry výřezu pro vzorky. Údaje jsou v milimetrech. 
Tabulka č. 10: Rozměry přípravku (kostek), N - číslo kostky; A - rozměr v mm; B - rozměr v mm 

N 1 2 3 

A [mm] 5,0 7,0 9,0 

B [mm] 6,0 8,0 10,0 

3.5.2 Princip broušení a použité materiály 
 Samotné broušení se provádí pod PBS, aby nedošlo k přehřátí a odebraný materiál 
neulpíval na chrupavce.  

Broušení je prováděno manuálně. Jako výchozí byla zvolena technika uvedená v [26]: 

• 15 minut broušení za použití brusného papíru (SiC) s hrubostí 2000 

• 20 minut leštění za použití brusného papíru (SiC) s hrubostí 4000   

Pro naše potřeby byla technika upravena pro lepší využití potenciálu kostek na: 

• 10 minut broušení za použití vodního kamene s hrubostí 1000 

• 15 minut broušení za použití vodního kamene s hrubostí 3000 

• 15 minut leštění za použití vodního kamene s hrubostí 6000 

 Použití vodního kamene, který byl před použitím skladován v roztoku PBS (aby byl 
dostatečně nasáklý vodou) zajistí vytvoření roviny pro broušení a lepší stabilitu při broušení 
(díky jeho váze). 
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 Princip broušení spočívá v tom, že mezi kostku a brusný kámen vkládáme spárové 
měrky (ČSN 251670), popř. Johansonovy kostky.  

1. Uchycení vzorku na kostku pomocí lepidla EPIGLU®  
2. Vyložení: vyložíme rozdíl mezi chrupavkou a brusným kamenem měrkami tak, aby se 

chrupavka právě dotýkala kamene 

 
Obrázek č. 20: Vyložení měrkou 0,65 mm 

3. Odběr: odebereme příslušné měrky tak, abychom docílili odběru materiálu. Díky 
součtu tlouštěk měrek z vyložení víme, kolik budeme odebírat materiálu. 

4. Brus: samotný brus provádíme pravidelnými tahy do chvíle, než se měrky dotknou 
kostky a materiál přestaneme ubírat. 

Nákres celého procesu je přiložen zde: 

 
Obrázek č. 21: Schéma broušení vzorku. A - brusný kámen; B - měrky; C - vzorek chrupavky; D – kostka 

3.5.3 Fixace vzorku na podložní sklíčko  
 Fixaci vzorku jsme provedli pomocí lepidla EPIGLU® přímo v PBS tak, abychom 
mohli snímat chrupavku v axiálním směru. Popis směru u chrupavky odpovídá klasifikaci 
např. u válcových nádob. 

 
Obrázek č. 22: Popis směru 
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 Snímání v radiálním směru není vhodné, protože jsou vlákna pozorována v rovině 
svého uspořádání a nejsme tak schopni proniknout do hloubky a určit jejich orientaci (pozoru-
jeme je ze shora). Vlákna je potřeba pozorovat v rovině kolmé na jejich uspořádání. Rozdíl 
mezi axiálním a radiálním snímáním je znázorněn na následujících obrázcích. 

     
Obrázek č. 23: Chrupavka v axiálním směru.    Obrázek č. 24: Chrupavka v radiálním směru 

3.5.4 Histologie 
 U SHG snímání vyvstává otázka typu pozorovaného kolagenu. Tuto otázku jsme vyře-
šili histologickým rozborem. K němu jsme využili mikroskop CX31RBSF-5 (v majetku 
ČVUT v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství, ev. č.: Z2-0005406/00) s pomocí 
adaptéru připojenou digitální kamerou SU-SP350 (v majetku ČVUT v Praze – Fakulta bio-
medicínského inženýrství, ev. č.: Z2-0002746/00).  

 Na základě histologického vyšetření jsme mohli detailněji popsat snímky z SHG mi-
kroskopu a objasnili jsme tak původ „černých děr“, ve kterých se nacházely proteoglykany, 
které nemají autofluorescenci jako kolagen (po excitaci na druhou harmonickou neexcitují 
světlo). 

   
Obrázek č. 25: Histologie vzorku 

Histologické barvení a řezy byly provedeny laboratoří BIOCYTOLAB s.r.o. se sídlem: Na 
Půstkách 74, Frýdek-Místek 738 01. 
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4 Výsledky 

4.1 Autofluorescence 
 V rámci řešení práce jsme museli otestovat, zda nehrozí riziko, že by kolagen svojí 
degradací nemusel poskytovat dostatečně silný autofluorescenční signál. Provedli jsme proto 
dvě ověřovací měření, při kterých jsme použili různě staré vzorky. 

 První vzorek byl starý 5 dní od porážky zvířete, nevypreparovaný z páteře byl sklado-
vaný v lednici při 1,5 °C. V den měření byl vyjmut z kloubního pouzdra a připraven k měření 
při pokojové teplotě. Místo PBS byl při broušení použit normální fyziologický roztok.  

 
Obrázek č. 26: Snímání v radiálním směru vzorku starého 5 dní od porážky zvířete 

 Druhý vzorek byl starý více než 2 měsíce od porážky zvířete a v nevypreparované 
podobě byl skladován v mrazáku při teplotě neklesající pod -18 °C. V den měření byl vyjmut 
z kloubního pouzdra a připraven k měření při pokojové teplotě. Místo PBS byl při broušení 
použit normální fyziologický roztok. 

 
Obrázek č. 27: Snímání v axiálním směru vzorku starého více jak 2 měsíce od porážky zvířete 

 Jak je z obou snímků patrné, rozdílné skladování vzorků, absence PBS a různá doba 
od porážky zvířete neznamenala zásadní problémy pro vizualizaci chrupavky a intenzita au-
tofluorescenčního signálu byla dostatečná. Rozdílná barva snímků je dána pouze zvolenou 
LUT charakteristikou a nemá vliv na zaznamenanou intenzitu záření. Lidské oko je však nej-
citlivější na žluto-zelenou barvu a tak se toto barevné podání jeví jako výhodnější. 
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 Vzhledem k náročnosti nanoDMA experimentu nebyl ani jeden z těchto vzorků po-
droben mechanickému testování. Nejsme tak schopni říci, jak se změnily biomechanické 
vlastnosti chrupavky u jednotlivých vzorků. Toto měření sloužilo pouze k ověření autoflu-
orescenčních vlastností. 

4.2 Výsledky nanoDMA 
 Zvolená metoda nanoDMA poskytla velké množství výsledků, které byly uloženy do 
textových souborů. Dohromady jsme na 2 místech vzorku provedli 60 indentů. Pro každý 
indent jsme obdrželi soubor s daty, který obsahoval veškeré naměřené a vypočtené hodnoty 
veličin pro všechny použité frekvence měření.   

 Výsledky jsme vyhodnocovali za použití námi vytvořených unikátních skritpů pro 
software Matlab®.  

 Protože by nám některé indenty mohly negativně ovlivnit výslednou podobu grafů, 
byli jsme nuceni je z vyhodnocení vyloučit. Důvodem je např. indentování kosti (oblast 01 – 
indent 00, nebo u oblasti 02 – indenty 00, 01, 02), která má výrazně jiné moduly.  

 V průběhu měření docházelo u frekvencí 172 Hz, 186 Hz a 201 Hz ke ztrátě kontaktu 
mezi vzorkem a indentorem (indentem). Toto se projevilo v grafech jako záporná hodnota, 
proto jsme vyřadili ze zobrazení celé frekvence indentů a ne jenom jejich  jednotlivé části 
(indenty). 

 V této části práce jsou prezentovány pouze výsledky z nanoDMA experimentu. Důle-
žitá je jejich interpretace s ohledem na vnitřní uspořádání chrupavky, která se nachází 
v následující kapitole.  

 Pro svoji velikost, jsou tabulky uvedeny v přílohách 
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Graf č.  1: Oblast 01 - Loss modul 

 Frekvence 37 Hz je poměrně zajímavá, protože je u ní zaznamenán nejenom velký 
rozptyl hodnot, ale také poměrně široký horní i dolní kvartil. 

 
Graf č.  2: Oblast 01 - Loss modul medián 

 Pro loss modul jsme zaznamenali stoupající trend s několika inflexními body, které 
jsou patrnější na Graf č.  2. Jedná se o frekvence 50 Hz, 64 Hz, 172 Hz a 186 Hz. 

  

-3,00	

-2,00	

-1,00	

0,00	

1,00	

2,00	

3,00	

4,00	

5,00	

6,00	

10	 23	 37	 50	 64	 77	 91	 105	 118	 132	 145	 159	

01	-	Loss	Modul	

Horní	kvar6l	

Dolní	kvar6l	

1,46	
1,67	1,74	

2,27	2,18	
2,40	2,44	

2,59	2,71	
2,82	

2,98	3,10	

0,00	

0,50	

1,00	

1,50	

2,00	

2,50	

3,00	

3,50	

10	 23	 37	 50	 64	 77	 91	 105	 118	 132	 145	 159	

Medián	
Loss	modul	

(-)	

Frekvence	(Hz)	

01	-	Medián	loss	modulu	

Medián	



 

56 

 

 
Graf č.  3: Oblast 01 - Storage modul 

 Frekvence 37 Hz opět vykazuje velký rozptyl hodnot a stejně tak i široké kvartily. 
Storage modul s rostoucí frekvencí klesá. 

 
Graf č.  4: Oblast 01 - Medián storage modulu 

 U Storage modulu byla situace naprosto odlišná oproti Loss modulu. Je zde patrné 
jedno globální maximum a to ve frekvenci 37 Hz.  
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Graf č.  5: Oblast 01 - Tan delta 

 U vypočtených hodnot Tan Delta je opět pozorovatelný výrazný rozptyl hodnot u 
frekvence 37 Hz. Frekvence 172 Hz, 186 Hz a 201 Hz nejsou v grafu uvedeny, protože jejich 
velký rozptyl by změnil rozložení grafu natolik, že by na něm nebylo nic vidět. 

 
Graf č.  6: Oblast 01 - Medián tan delta 

 Vidíme, že Tan Delta s rostoucí frekvencí roste. Zajímavý je prudký nárůst hodnoty 
mezi frekvencemi 159 Hz a 172 Hz, který je okomentován v diskusi. Jde o přibližně lineární 
růst do frekvence 159 Hz. 
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 U oblasti 02 jsme byli nuceni vyřadit ze zpracování hodnoty pro indenty poslední řa-
dy, které byly již v kosti. Jednalo se o indenty s čísly 15, 16 , 17 a byly v 6. řadě.  

 
Graf č.  7: Oblast 02 - Loss modul 

 Přestože bylo zmíněno, že u frekvencí 186 a 201 Hz docházelo k přerušení kontaktu 
hrotu se vzorkem, byly uvedené hodnoty v tomto grafu prezentovány. Neovlivnily totiž svými 
hodnotami negativně škálování grafu.  

 Opět vidíme výraznou změnu v okolí frekvence 37 Hz. 

 
Graf č.  8: Oblast 02 - Medián Loss modulu 

 V grafu vidíme hned několik inflexních bodů ve kterých není ani zcela jasný trend. 
Frekvence 37 Hz není tedy spojena pouze s oblastí 01, ale její vliv se projevuje i v oblasti 02. 
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Graf č.  9: Oblast 02 - Storage modul 

 Velký rozptyl hodnot, který je zde patrný je způsoben indentem č. 09, který vykazoval 
vyšší hodnoty než ostatní vpichy. Lépe patrný je tento poznatek v další části vyhodnocení 
s ohledem na vnitřní uspořádání chrupavky. 

 
Graf č.  10: Oblast 02 - Medián storage modulu 

 Zatímco u Loss modulu jsme měli nejasný trend, Storage modul s frekvencí roste. 
Chování v okolí frekvence 37 Hz zde ale není zcela jasné. Myslíme si, že se jedná o nelineár-
ní nárůst modulu mezi frekvencemi 23 Hz až 50 Hz, který se děje právě kvůli frekvenci 37 
Hz. 
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Graf č.  11: Oblast 02 - Tan delta 

 Rozptyl hodnot Tan Delta pro frekvenci 37 Hz je jednoznačně největší. Funkce se zdá 
být ustálená, popřípadě s malou oscilací kolem střední hodnoty. 

 
Graf č.  12: Oblast 02 - Medián tan delta 

 U oblasti 01 jsme nezobrazovali indent 00, který zde má černou barvu, aby nedošlo 
k posunu barevného spektra. Indent měl totiž o řád vyšší hodnoty. 
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4.3 Výsledky spojených metod 
 V této kapitole prezentujeme výsledky obou metod spojených do námi požadovaného 
výstupu – vizualizace naměřených hodnot na nanoDMA na snímcích z SHG mikroskopie. 

4.3.1 Oblast 01 

 
Obrázek č. 28: Vizualizace indentů: oblast 1, pro frekvenci 10 Hz. A – tan delta (rovina 10), B – Loss modul (rovina 

11), C – Storage modul (rovina 12). Nahoře povrchová vrstva chrupavky, dole hluboká vrstva s kostí 

 Na obrázku vidíme měnící se profil s hloubkou roviny snímání. Pro frekvenci 10 Hz 
hodnoty u Storage modulu rostou směrem k okraji chrupavky, hodnoty Loss modulu jsou na 
okraji a v hlubších vrstvách zkoumané chrupavky podobné. Hodnoty Tan Delta odrážejí vis-
koelastické vlastnosti, které se mění s hloubkou a uprostřed jsou homogenní. 

 Na další stránce je uvedena tabulka s příslušnými hodnotami pro lepší orientaci. 
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Tabulka č. 11: Oblast 01, frekvence 10 Hz, tabulka naměřených hodnot příslušných indentů 

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

0,14	 1,25	 8,83	 0,16	 1,39	 8,82	 0,14	 1,22	 8,64	
0,22	 1,99	 8,97	 0,19	 1,67	 8,80	 0,19	 1,73	 9,10	
0,22	 2,02	 9,12	 0,35	 3,28	 9,34	 0,23	 2,12	 9,41	
0,26	 2,17	 8,23	 0,21	 1,78	 8,59	 0,22	 1,73	 7,98	
0,22	 1,83	 8,19	 0,14	 1,13	 7,85	 0,16	 1,50	 9,15	
0,17	 1,26	 7,48	 0,23	 1,84	 7,88	 0,23	 1,72	 7,49	
0,15	 1,26	 8,22	 0,27	 2,20	 8,07	 0,20	 1,55	 7,90	
0,18	 1,33	 7,47	 0,19	 1,34	 6,95	 0,19	 1,53	 7,96	
0,17	 1,37	 7,97	 0,17	 1,24	 7,13	 0,17	 1,18	 7,15	
0,23	 1,70	 7,37	 0,20	 1,46	 7,35	 0,15	 1,11	 7,27	
0,07	 0,49	 6,67	 0,16	 1,08	 6,90	 0,15	 1,11	 7,19	
0,10	 0,74	 7,36	 0,16	 1,12	 7,11	 0,08	 0,55	 6,92	
0,16	 0,99	 6,14	 0,29	 2,29	 7,93	 0,21	 1,52	 7,05	
0,20	 1,18	 5,79	 0,21	 1,54	 7,45	 0,28	 9,39	 33,44	

 Tabulka odráží pořadí indentů v obrázku. Indent 00 vpravo dole je vpravo dole 
v tabulce. Indenty v tabulce jsou odděleny opticky tlustou čárou se zdvojením. Pro každý in-
dent jsou v tabulce 3 hodnoty: tan delta, loss modul a storage modul 

Tabulka č. 12: Oblast 01 - mapa indentů 

41	 40	 39	
38	 37	 36	
35	 34	 33	
32	 31	 30	
29	 28	 27	
26	 25	 24	
23	 22	 21	
20	 19	 18	
17	 16	 15	
14	 13	 12	
11	 10	 09	
08	 07	 06	
05	 04	 03	
02	 01	 00	
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Obrázek č. 29: Vizualizace indentů: oblast 1, pro frekvenci 37 Hz. A – tan delta (rovina 10), B – Loss modul (rovina 

11), C – Storage modul (rovina 12). Nahoře povrchová vrstva, dole hluboká vrstva s kostí 

 Na obrázku pro frekvenci 37 Hz pozorujeme měnící se strukturu chrupavky s měnící 
se pozorovanou rovinou. Hodnoty Loss modulu, Storage modulu i Tan Delta jsou nej-
vyšší pod okrajovou částí chrupavky. Samotný okraj chrupavky má pak tyto hodnoty nízké. 
Všechny hodnoty směrem k hlubším částem klesají. 
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Tabulka č. 13: Oblast 01, frekvence 37 Hz, tabulka naměřených hodnot příslušných indentů 

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

0,12	 0,95	 7,66	 0,03	 0,28	 9,06	 0,17	 1,57	 9,23	
0,24	 2,82	 11,98	 0,29	 3,84	 13,02	 0,21	 2,66	 12,37	
0,35	 3,47	 9,99	 0,38	 4,40	 11,56	 0,32	 3,90	 12,23	
0,35	 4,45	 12,82	 0,05	 0,77	 14,53	 0,37	 4,35	 11,62	
0,37	 3,79	 10,36	 0,07	 0,53	 7,73	 0,31	 3,97	 12,94	
-0,04	 -0,40	 9,95	 -0,10	 -1,16	 11,94	 0,15	 1,32	 8,91	
0,18	 1,39	 7,79	 0,03	 0,38	 13,33	 0,31	 2,72	 8,92	
0,32	 2,57	 8,05	 0,02	 0,20	 7,90	 0,24	 2,42	 9,96	
-0,21	 -1,83	 8,81	 0,36	 2,67	 7,44	 -0,03	 -0,22	 7,98	
0,17	 1,70	 9,78	 0,39	 3,20	 8,31	 0,13	 0,88	 6,75	
0,03	 0,23	 8,16	 0,18	 1,19	 6,55	 0,31	 1,08	 3,46	
0,35	 3,35	 9,70	 0,26	 1,75	 6,79	 0,21	 1,74	 8,28	
0,17	 1,58	 9,10	 0,39	 3,92	 9,99	 0,13	 1,20	 9,13	
0,28	 1,77	 6,21	 0,31	 2,20	 7,03	 0,19	 7,82	 41,61	

 Tabulka odráží pořadí indentů v obrázku. Indent 00 vpravo dole je vpravo dole 
v tabulce. Indenty v tabulce jsou odděleny opticky tlustou čárou se zdvojením. Pro každý in-
dent jsou v tabulce 3 hodnoty: tan delta, loss modul a storage modul 

Tabulka č. 14: Oblast 01 - mapa indentů 

41	 40	 39	
38	 37	 36	
35	 34	 33	
32	 31	 30	
29	 28	 27	
26	 25	 24	
23	 22	 21	
20	 19	 18	
17	 16	 15	
14	 13	 12	
11	 10	 09	
08	 07	 06	
05	 04	 03	
02	 01	 00	
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Obrázek č. 30: Vizualizace indentů: oblast 1, pro frekvenci 91 Hz. A – tan delta (rovina 10), B – Loss modul (rovina 
11), C – Storage modul (rovina 12). Nahoře povrchová vrstva, dole hluboká vrstva s kostí 

 Na obrázku je zřetelná podobnost mezi okrajovou částí chrupavky a hlubšími vrstva-
mi. Uprostřed je chrupavka přibližně homogenní. Jedná se o frekvenci 91 Hz. 
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Tabulka č. 15: Oblast 01, frekvence 91 Hz, tabulka naměřených hodnot příslušných indentů 

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

0,29	 2,35	 8,05	 0,28	 2,24	 8,13	 0,25	 2,11	 8,36	
0,36	 3,80	 10,58	 0,33	 2,93	 8,79	 0,33	 3,01	 9,15	
0,34	 3,17	 9,26	 0,42	 5,03	 11,98	 0,35	 3,59	 10,33	
0,35	 3,38	 9,66	 0,31	 2,71	 8,63	 0,32	 2,80	 8,74	
0,32	 3,11	 9,65	 0,35	 2,87	 8,23	 0,32	 2,71	 8,61	
0,29	 2,25	 7,81	 0,31	 2,69	 8,65	 0,36	 2,96	 8,21	
0,28	 2,04	 7,24	 0,30	 2,40	 8,10	 0,29	 2,24	 7,61	
0,31	 2,28	 7,24	 0,30	 2,20	 7,24	 0,33	 2,74	 8,32	
0,33	 2,55	 7,69	 0,37	 2,61	 7,09	 0,34	 2,36	 7,05	
0,34	 2,44	 7,29	 0,38	 2,86	 7,57	 0,31	 1,94	 6,27	
0,31	 2,01	 6,53	 0,32	 2,06	 6,44	 0,31	 1,80	 5,83	
0,29	 2,06	 7,05	 0,29	 1,67	 5,84	 0,33	 2,14	 6,39	
0,32	 1,58	 4,88	 0,35	 3,17	 9,12	 0,28	 2,04	 7,26	
0,32	 1,78	 5,58	 0,32	 2,52	 7,86	 0,26	 10,96	 42,31	

 Tabulka odráží pořadí indentů v obrázku. Indent 00 vpravo dole je vpravo dole 
v tabulce. Indenty v tabulce jsou odděleny opticky tlustou čárou se zdvojením. Pro každý in-
dent jsou v tabulce 3 hodnoty: tan delta, loss modul a storage modul 

Tabulka č. 16: Oblast 01 - mapa indentů 

41	 40	 39	
38	 37	 36	
35	 34	 33	
32	 31	 30	
29	 28	 27	
26	 25	 24	
23	 22	 21	
20	 19	 18	
17	 16	 15	
14	 13	 12	
11	 10	 09	
08	 07	 06	
05	 04	 03	
02	 01	 00	
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4.3.2 Oblast 02  
 U této oblasti jsme nevizualizovali poslední, tj. 6. řadu s indenty 15, 16 a 17, protože 
by došlo k přeškálování (hodnoty těchto vpichů byly o 2 řády vyšší). Indent 09 nebyl také 
obarven. 

 
Obrázek č. 31: Vizualizace indentů: oblast 2, pro frekvenci 10 Hz. A – tan delta (rovina 00), B – Loss modul (rovina 

02), C – Storage modul (rovina 04). Nahoře povrchová vrstva, dole hluboká vrstva s kostí 

 Na obrázku je oblast vzorku 02. Jedná se o pohled na měnící se se strukturu s rovinou 
snímání 00, 02 a 04. Indenty v podobě barevných koleček jsou pro frekvenci 10 Hz. Podle 
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barev vidíme, že vlastnosti chrupavky se liší podle toho, v jaké vrstvě (směrem od kosti 
k okraji) chrupavky byly měřeny. 

Tabulka č. 17: Oblast 02, frekvence 10 Hz, tabulka naměřených hodnot příslušných indentů 

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

0,68	 1,58	 2,33	 0,44	 1,75	 3,95	 0,29	 0,52	 1,80	
0,50	 2,29	 4,56	 0,49	 2,41	 4,93	 0,50	 3,66	 7,30	
0,46	 4,15	 9,09	 0,48	 2,71	 5,69	 0,46	 3,06	 6,64	
0,48	 8,12	 17,01	 0,59	 5,93	 10,13	 0,54	 4,52	 8,42	
0,45	 2,12	 4,75	 0,44	 1,67	 3,76	 0,27	 0,65	 2,40	
0,06	 84,59	 1438,43	 0,11	 73,74	 650,02	 0,12	 33,51	 284,06	

 Tabulka odráží pořadí indentů v obrázku. Indent 00 je v tabulce vlevo nahoře. Indenty 
v tabulce jsou odděleny opticky tlustou čárou se zdvojením. Pro každý indent jsou v tabulce 3 
hodnoty: tan delta, loss modul a storage modul 

Tabulka č. 18: Oblast 02 - mapa indentů 

00	 01	 02	
03	 04	 05	
06	 07	 08	
09	 10	 11	
12	 13	 14	
15	 16	 17	
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Obrázek č. 32: Vizualizace indentů: oblast 2, pro frekvenci 37 Hz. A – tan delta (rovina 00), B – Loss modul (rovina 

02), C – Storage modul (rovina 04). Nahoře povrchová vrstva, dole hluboká vrstva s kostí 

 Na obrázku je zachycena oblast vzorku 02. Jedná se o sériový řez s rovinou snímání 
00, 02 a 04. Indenty v podobě barevných koleček jsou pro frekvenci 37 Hz. Vidíme, že povr-
chová vrstva (na okraji) má opět podobné vlastnosti jako hluboká vrstva (u kosti) chrupavky 
pro Storage i pro Loss modul. Tan Delta se liší především v prvním indentu 00, který má vý-
razně jiné vlastnosti a proto má červenou barvu.  
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Tabulka č. 19: Oblast 02, frekvence 37 Hz, tabulka naměřených hodnot příslušných indentů 

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

0,10	 0,30	 2,99	 0,09	 0,47	 5,01	 2,23	 -0,42	 -0,19	
0,79	 6,37	 8,09	 0,16	 1,18	 7,33	 0,46	 5,20	 11,30	
0,15	 2,07	 13,54	 0,37	 2,65	 7,21	 0,50	 3,48	 6,91	
0,30	 7,42	 24,84	 0,17	 3,08	 18,24	 0,36	 4,93	 13,56	
0,46	 2,34	 5,07	 0,47	 2,28	 4,87	 0,47	 1,54	 3,27	
0,15	 206,39	 1411,27	 0,07	 47,05	 637,57	 0,07	 22,03	 301,74	

 Tabulka odráží pořadí indentů v obrázku. Indent 00 je v tabulce vlevo nahoře. Indenty 
v tabulce jsou odděleny opticky tlustou čárou se zdvojením. Pro každý indent jsou v tabulce 3 
hodnoty: tan delta, loss modul a storage modul 

Tabulka č. 20: Oblast 02 - mapa indentů 

00	 01	 02	
03	 04	 05	
06	 07	 08	
09	 10	 11	
12	 13	 14	
15	 16	 17	
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Obrázek č. 33: Vizualizace indentů: oblast 2, pro frekvenci 91 Hz. A – tan delta (vrstva 00), B – Loss modul (vrstva 

02), C – Storage modul (vrstva 04). Nahoře povrchová vrstva, dole hluboká vrstva s kostí 

 Na obrázku můžeme opět vidět oblast vzorku 02, o frekvenci měření 91 Hz. Jedná se o 
sériové řezy s rovinou snímání 00, 02 a 04.  Chrupavka opět vykazuje přibližně podobné 
vlastnosti v povrchové (okrajové) a hluboké (u kosti) vrstvě u Loss modulu i storage modulu. 
Tan Delta se začíná s frekvencí měnit v celém objemu chrupavky.  
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Tabulka č. 21: Oblast 01, frekvence 91 Hz, tabulka naměřených hodnot příslušných indentů  

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

tan	
delta	
(-)	

loss	
modul	
(Mpa)	

Storage	
modul	
(Mpa)	

0,23	 1,07	 4,57	 0,21	 1,23	 5,87	 0,10	 0,25	 2,44	
0,33	 2,91	 8,88	 0,28	 2,68	 9,60	 0,35	 5,01	 14,27	
0,31	 5,05	 16,28	 0,28	 2,90	 10,39	 0,27	 3,04	 11,30	
0,27	 7,72	 28,85	 0,31	 6,26	 20,43	 0,33	 5,43	 16,39	
0,24	 1,80	 7,58	 0,28	 2,00	 7,15	 0,31	 1,40	 4,58	
0,19	 326,73	 1697,66	 0,11	 65,35	 621,72	 0,17	 54,56	 327,03	

 Tabulka odráží pořadí indentů v obrázku. Indent 00 je v tabulce vlevo nahoře. Indenty 
v tabulce jsou odděleny opticky tlustou čárou se zdvojením. Pro každý indent jsou v tabulce 3 
hodnoty: tan delta, loss modul a storage modul 

Tabulka č. 22: mapa indentů 

00	 01	 02	
03	 04	 05	
06	 07	 08	
09	 10	 11	
12	 13	 14	
15	 16	 17	
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4.3.3 Oblast 03 
 Oblast 03 nebyla měřena pomocí nanoDMA, byla pouze vizualizována SHG mikro-
skopií, abychom viděli vnitřní strukturu chrupavky. Tento vzorek byl kolmý na vzorky 01 a 
02, ale byl odebrán z jiného obratle. 

 
Obrázek č. 34: Oblast 03, vrstvy snímání: A - 00, B - 02, C - 04, D - 06, E – 08 

 Na obrázku 34 je jasně patrná jiná struktura chrupavky, než na předešlích snímcích. 
Chrupavka je více porézní s většími otvory. 
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5 Diskuse 
V práci jsme měřili mechanické vlastnosti kloubní chrupavky pomocí nanoindentační 

metody nanoDMA. Výsledky tohoto měření jsme pak propojili s pozorovací metodou na 
principu snímání SHG, která byla prováděna na invertovaném konfokálním mikroskopu. 
Chtěli jsme sledovat místa  mechanických zkoušek a porozumět tak lépe vlivu struktury 
kloubní chrupavky na mechanických vlastnostech. 

 Ačkoliv je v práci popsáno AFM, nedokázali jsme ho vhodně propojit s použitými 
metodami. Jednoznačný přínos AFM pro další měření je ve velmi detailním sledování po-
vrchu chrupavky. Zjistili jsme ale, že naše příprava vzorku není, prozatím, kompatibilní 
s použitím AFM. Pro vypracování práce ale tento neúspěch nebyl až tak podstatný, jednalo se 
pouze o doplňující metodu, která by pomohla lépe objasnit strukturu na povrchu chrupavky. 
Problémem, v případě jejího dopracování a zařazení v budoucnu, je spíše logistika celého 
experimentu, který je potřeba (kvůli zachování co největší čerstvosti vzorku) stihnout v co 
možná nejkratším čase.  

 Tímto se dostáváme k problematice vzorků. Abychom mohli reprodukovat výsledky, 
bylo by vhodné mít vlastní chov prasat, který by měl definované podmínky. Vytvořením sku-
pin s různou stravou, zátěží apod., by pak bylo logickým vyvozením stavu, a tím bychom 
mohli  výsledky lépe porovnávat a ověřovat tak jejich správnost. V našem případě, kdy je 
vzorek získán z jatek, hrají významnou roli podmínky u chovatele a jeho přístup k chovu, 
který nemusí být vždy šetrný ke zvířatům. Použití hormonů pro rychlejší růst a přešlechťování 
je pak již spíše etická otázka a dále zde nebude diskutována. 

 V rámci zadání práce jsme chtěli navrhnout metodiku pro měření mechanických vlast-
ností kloubní chrupavky. To se nám povedlo. Využili jsme stejnou metodu jako [26], ale zvo-
lili jiný hrot, jiné frekvence nanoDMA, jiný přístup k přípravě vzorku a hlavně jsme využili 
SHG snímání na konfokálním mikroskopu. 

 Dalším cílem bylo pozorování kloubní chrupavky s ohledem na určení místa měření. 
K tomuto účelu jsme se rozhodli použít SHG snímání konfokálním mikroskopem. Výhoda 
tkví v tom, že jsme schopni provádět sériové řezy s předem nastaveným krokem a můžeme 
tak pozorovat měnící se strukturu s hloubkou snímání. To nám přineslo nové možnosti ve 
vyhodnocení. .Především jsem schopni odhalit např. změnu orientace svazků kolagenních 
vláken, kostní vměstek a další útvary, které by mohly souviset s naměřenými daty. 

 Úskalí této metody je vysoušení chrupavky a její termální degradace. Vzorek se proto 
musí neustále dostatečně hydratovat, aby se neměnily jeho vlastnosti a hlavně aby nevyschl. 
Ověřili jsme, že se chrupavka může zmenšit vyschnutí i o více jak 0,5 mm.  

 Při návrhu metodiky vyhodnocení naměřených dat a jejich propojení jsme zvolili cestu 
sloučení vizuální informace z SHG s naměřenými daty z nanoDMA prostřednictvím nulového 
indentu. Umožnil nám to motorizovaný posuv vzorku, který je velmi přesný. Metoda spočíva-
la ve vytvoření mapy indentů se známým separačním krokem. Po jednoznačném určení nulo-
vého indentu (v textu označován jako 00) pomocí reflektance jsme byli schopni provést na-
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snímání celé oblasti na konfokálním mikroskopu. Samotné propojení metod bylo uděláno 
prostřednictvím unikátně vytvořených skriptů. Pokud by se tedy vzorek změnil v průběhu 
SHG snímání, nevycházela by nám pak přesně naše metoda a nemohli bychom hodnotit na-
měřená data s ohledem na vnitřní strukturu chrupavky.  

 Naše měření začínalo na frekvenci 10 Hz a končilo frekvencí 201 Hz. Především u 
frekvencí 172 Hz, 186 Hz a 201 Hz docházelo k časté ztrátě kontaktu mezi hrotem a vzorkem. 
Data jsou tak zkreslená, což byl důvod, proč jsme je nezahrnovali do grafu. Pokud bychom je 
zobrazili, došlo by k přeškálování grafu a nebyli bychom schopni objektivně vyhodnotit na-
měřené výsledky. V tabulkách v příloze jsou ovšem uvedeny. Vynechání konkrétních indentů 
bez jiného odůvodnění by v tomto případě bylo účelové a neetické, proto jsme se rozhodli 
raději vyřadit celé frekvence. 

 To, že hrot nebyl v kontaktu se vzorkem, se nejvíce projevovalo u hodnot Tan Delta, 
které pro některé indenty byly záporné. Ačkoliv se může zdát, že i u jiných frekvencí dochá-
zelo ke ztrátě kontaktu (protože některý z indentů má zápornou hodnotu), nemusí tomu tak 
být. Vždy záleží na velikosti záporného čísla. Troufáme si tvrdit, že např. hodnota -0,04 pro 
oblast 01, indent 26 a frekvenci 37 Hz pro parametr Tan Delta je stále ještě akceptovatelná 
chyba. Je to relativně malé číslo. Naopak např. hodnota -0,72 pro oblast 01, indent 05 a frek-
venci 37 Hz pro parametr Tan Delta již je poměrně velká chyba a poukazuje na ztrátu kontak-
tu mezi hrotem a vzorkem. 

 Toto je úskalí námi použité metody, která je velmi citlivá na nepřesnosti v přípravě 
vzorku, které jsme, ale námi vyvinutou metodikou minimalizovali, oproti dosavadním způ-
sobům přípravy. 

 U frekvence 37 Hz jsme tyto záporné hodnoty, ačkoliv byly také vysoké, tolerovali u 
obou oblastí měření. Důvod je ten, že v [26] je uveden graf, ve kterém je naznačen inflexní 
bod právě v okolí kolem 30-50 Hz. Ten samý inflexní bod je naznačen také v [28]. 

 Tato frekvence testování by měla být rozhodně objektem zájmu při dalším měření a 
bylo by vhodné zjistit, zda se nemůže jednat o rezonanční frekvenci některých komponentů 
podílejících se na stavbě chrupavky. 

 Některé indenty byly ze zobrazování ve vyhodnocení při kombinaci snímků 
z konfokálního mikroskopu s naměřenými daty z nanoDMA vyřazeny. V textu na to bylo 
upozorněno. Jednalo se o 3 indenty v nejhlubší vrstvě chrupavky v oblasti testování 02 (in-
denty 15, 16, 17). Důvod byl ten, že objektivně se nejednalo o indenty chrupavky, ale o kalci-
fikované části popřípadě kosti (hodnoty modulů v desítkách – stovkách MPa). 

 Dále pak v té samé oblasti vzorku jsme vynechali indent 09, protože se významně liši-
la jeho hodnota od ostatních indentů napříč frekvencemi. Domníváme se, že to bylo způsobe-
no kostním vměstkem v hlubších vrstvách, popřípadě něčím, co jsme nebyli schopni pomocí 
SHG snímání vizualizovat. Pokud by se jednalo o ojedinělý případ, dalo by se diskutovat, zda 
jsme se s frekvencemi nestrefili do rezonančních frekvencí nějakého útvaru. Je ale zcela na 
místě pochybovat, že by daný útvar měl několik rezonančních frekvencí s takovýmto krokem. 
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 Na závěr jsme v oblasti 01 vyřadili indent, přes který jsme provedli sloučení obou me-
todik a sice indent 00. Ten byl cíleně umístěn do blízkosti kostního výběžku, abychom ho 
mohli použít jako referenční indent a dobře se nám hledal. 

 Protože jsme prováděli analýzu pouze v rozsahu 10 – 200 Hz, nejsme schopni předví-
dat další průběh vývoje modulů mimo náš rozsah měření. 

 Na základě vyhodnocení naměřených dat z nanoDMA a jejich propojení s daty ze sle-
dování struktury kloubní chrupavky můžeme tvrdit, že jsme ověřili popis struktury jednotli-
vých vrstev chrupavky uvedený v [12, 15, 16]. 

 Ve spodní části jsme zcela jasně pozorovali velké proteoglykany, manifestující se na 
snímcích jako černé díry a radiální orientaci svazků kolagenních vláken směrem k povrchu 
chrupavky. 

 To znamená, že kolagenní svazky mají přibližně podobné vlastnosti v radiální a axiál-
ní orientaci vzhledem k povrchu. Tento závěr je poměrně logický a snadno demonstrovatelný 
a představitelný. Kolagenní svazky si můžeme představit jako napnutou osnovou 
v podnožkovém tkalcovské stavu. Pokud stojíme kolmo ke směru napnuté osnovy a strčíme 
do ní prst, osnova se rozestoupí a prstu neklade odpor (pokud nezatlačíme přímo na vlákno). 
 V případě, že stojíme ve směru natažení osnovy a strčíme do ní prst, opět neklade od-
por a rozestoupí se. Z našeho měření vyplývá, že stejně se chovají svazky kolagenních vláken 
chrupavky.  

 Při prohlédnutí snímků je jasné, že chrupavka v této oblasti vykazuje podobné vlast-
nosti ve své povrchové a hluboké části. Pokud si obrázky prohlédneme detailněji a přidáme 
informace z dalších rovin snímání, tak zjistíme, že hodnoty modulů ve spodní části jsou 
ovlivněné nejenom orientací svazků vláken, které směřují především radiální směrem 
k povrchu, ale také výrazně většími buňkami (proteoglykany, na obrázku se jevící jako černé 
díry).  

 Porovnáním frekvencí a hodnot příslušných indentů v tabulkách dostaneme výsledek, 
který odpovídá našemu reprezentačnímu výběru frekvencí a vizualizování dat.  

 Na základě měření si dovolujeme tvrdit, že vzorek ve zkoumaném místě 02 se dá po-
psat následovně: 

1. Chrupavka má největší hodnoty Loss a Storage modulu v nejhlubších vrstvách, kde do-
chází ke kalcifikaci a je na rozhraní s kostí nezávisle na frekvenci. 

2. Radiální (v hluboké vrstvě) a axiální (v povrchové vrstvě) uspořádání svazků kolagen-
ních vláken vůči povrchu chrupavky vykazuje podobné vlastnosti v rámci Loss modulu a 
velmi podobné vlastnosti v rámci storage modulu nezávisle na frekvenci. 

3. Tangenciální (ve střední vrstvě) uspořádání svazků kolagenních vláken vůči povrchu vy-
kazuje nejvyšší hodnoty v rámci Loss i v rámci Storage modulu nezávisle na frekvenci. 

4. Tan Delta se mění s hloubkou vrstvy a frekvencí. 
5. Pro frekvenci 37 Hz je Tan Delta nejmenší v celém objemu chrupavky. 
6. Indenty umístěné na okraj chondrocytů mají nižší hodnoty Loss a Storage modulů. 



 

77 

 

7. Indenty umístěné na trámce, kde se kříží kolagenní svazky vláken (např. 06 a 10 ), mají 
větší Loss i Storage modul než indenty které jsou umístěné na změti svazků kolagenních 
vláken nezávisle na frekvenci, 

Ačkoliv krabicové grafy ukazují rozptyl hodnot, je potřeba věnovat ještě další pozornost ově-
ření dat a nespolehnutí se na prezentování jenom tohoto typu grafu. V našem vyhodnocení je 
názorný příklad, kdy u frekvence 37 Hz v oblasti 02 byl indent 02, který vykazoval výrazně 
jiné vlastnosti než zbytek indentů. Proto se na Tan Delta pro oblast 02 jeví rozptyl jako velký, 
ve skutečnosti je to dáno pouze 1 výrazně jinou hodnotou. 

 Pokud se podíváme na oblast 01, vidíme, že Loss modul roste s rostoucí frekvencí, 
kdežto Storage modul klesá.  

 Snad nejzajímavějším zjištěním je to, že frekvence 37 Hz má naprosto jiné rozmístění 
hodnot než ostatní frekvence. Zcela jasně je to vidět na přiložených snímcích v textu výsled-
ků. 

 Frekvence 37 Hz má poměrně velký rozptyl hodnot. U této oblasti se potvrdila hypo-
téza, že Tan Delta roste přibližně lineárně s rostoucí frekvencí, což byl jeden z našich předpo-
kladů. 

 Hodnoty jsou na okraji chrupavky u frekvence 10 Hz pro Storage modul největší a 
s hloubkou tyto hodnoty klesají. Tan Delta i Loss modul jsou pak v těchto místech malé. Za-
jímavé porovnání s frekvencí 37 Hz, která má v horní části chrupavky vysoké hodnoty Tan 
Delta, stejně tak i ve spodní části. Rozmístění jednotlivých hodnot je naprosto odlišné od 
ostatních frekvencí, jak již bylo zmíněno. 

 Celkově je daná oblast 01 nehomogenní a odlišná od oblasti 02. Máme tak důvod se 
domnívat, že jsme potvrdili, že se vlastnosti chrupavky liší na místě odběru, jak je uvedeno v 
[2]. 

 Další důležitou informací je to, že oblast 01 byla indentována automaticky. To zname-
ná, že byla vytvořena šablona a přístroj to vykonal sám, bez zásahu operátora. U oblasti 02 
byla situace jiná a místa indentaci včetně jejich separace byla zvolena tak, aby se neindento-
valy anatomické odchylky a poškození tkáně.  

 Z přiložených fotek je také patrná naprosto jiná skladba chrupavky než v místě 02. To 
je další indicie k tomu, že se chrupavka přizpůsobuje právě svojí vnitřní stavbou směru nej-
častějšího působení zátěže. Tuto doměnku potvrzuje i snímání oblasti 03, které prokázalo zce-
la odlišnou vnitřní strukturu od obou výše zmíněných oblastí. Bylo by proto vhodné v dalších 
měřeních zkoumat na sebe kolmé roviny a vytvořit trojrozměrný model, který by dokázal za-
chytit a ukázat odlišnou orientaci svazků kolagenních vláken. 

 Úskalí tohoto postupu je však v tom, že prozatím nebyla vytvořena metodika měření, 
která by dokázala spolehlivě a přesně provést odběr vzorku, jeho přípravu a měření v případě,  
že bychom chtěli zkoumat na sebe kolmé roviny z jednoho vzorku. Materiálově je to nemož-
né, protože vždy budeme mít odpad při leštění, stejně tak nám vzniknou v případě řezů meze-
ry. Tento nedostatek bude muset být překonám některou z pokročilých vizualizačních metod a 
prozatím půjde vždy pouze o odhady. 
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 Jednou z hypotéz, kterou jsme chtěli ověřit, je rostoucí tuhost viskoelastického mate-
riálu s rostoucí frekvencí zatěžování. Výpovědní hodnotu v tomto případě mají grafy pro Tan 
Delta. Všimněme si, že se liší v závislosti na místě testování. Zatím co pro oblast 01 se tato 
hypotéza potvrzuje a tuhost skutečně se zvyšující se frekvencí roste,  pro oblast 02 naopak 
tuhost se zvyšující se frekvencí klesá.  

 V literatuře [26] autoři nalezli 3 inflexní body pro Tan Delta, v článku jsou zmíněny 
ale jenom 2 body, a to v okolí frekvence 90 Hz a 170 Hz. Při pohledu na obrázek  grafu (č?) 
(z výše zmíněného článku) je ale patrný i 3. inflexní bod v okolí 40 Hz. 

  

 
Obrázek č. 35: Tan delta versus frequency from nanoDMA. Obrázek převzat z [26] včetně popisu 

 Domníváme se, že tento bod nebyl v textu zmíněný proto, že řešitelé předpokládali 
rostoucí tuhost materiálu se zvyšující se frekvencí, což pro první část grafu  rozsahu 
frekvence 0 – 50 Hz vyplývá nicméně bod v okolí frekvence 40 Hz je natolik odlišný od 
následujícího trendu, že se autoři mohli domnívat, že se jedná o chybu při měření. 

 Tabulkové porovnání měření autorů článku [26] ukazuje, že se naše hodnoty význam-
ně liší. 

Tabulka č. 23Tan δ , storage modul (Er‘), loss modul (Es‘‘) u přechodové frekvence. Tabulka převzata z [26] 

F (Hz) 92 122,5 150 177,5 

Tan δ 0,3569 0,3781 0,4143 0,4066 

Er‘ (GPa) 0,0517 0,0508 0,0512 0,0547 

Es‘‘(GPa) 0,0184 0,0184 0,0212 0,0223 
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Tabulka č. 24: Naše naměřená data pro oblast 01 

F (Hz) 91 118 145 172 

Tan δ 0,32 0,42 0,58 1,01 

Er‘ (GPa) 0,00786 0,00661 0,00512 0,00293 

Es‘‘(GPa) 0,00244 0,00271 0,00298 0,00322 

 

Tabulka č. 25: Naše naměřená data pro oblast 02 

F (Hz) 91 118 145 172 

Tan δ 0,28 0,27 0,26 0,26 

Er‘ (GPa) 
0,00924 0,00983 0,01034 0,01061 

Es‘‘(GPa) 
0,0029 0,00283 0,0028 0,00279 

 Protože jsme neměřili na totožných frekvencích, můžeme naše data porovnat pouze 
orientačně. Zatímco v [26] má Tan Delta, Storage i Loss modul přibližně rostoucí tvar, 
v našich datech má rostoucí charakter pouze Tan Delta a Loss modul pro oblast 01 a Storage 
modul pro oblast 02. 

  Toto by odpovídalo predikci lišících se vlastností chrupavky v závislosti na místě od-
běru v rámci jednoho kloubu [1]. 

 Oba experimenty, náš i v [26] byly provedeny na vzorcích získaných z jatek a do 
značné míry zde hraje roli i rozdílné vlastnosti mezi 2 živými organismy. 

 Další významnou roli zde hraje skladování vzorku, způsob jeho přípravy, stáří zvířete, 
jeho zatěžování, použití hormonů k urychlení růstu do jateční velikosti a v neposlední řadě i 
použité chemikálie. 

 Vliv různých chemikálií (koncentrací) je zmiňován a pozorován v [1] a [2]. 

 Pokud se podíváme na údaje z [2], tak je jasně vidět rozdíl v použití paraformaldehyde 
nebo fosfátového pufru k fixaci vzorku, kdy použití paraformaldehyde v [2] vyhodnotili jako 
krajně nevhodné. Stejně tak v [1] došli k závěru, že změna koncentrace u fyziologického 
roztoku významně ovlivňuje mechanické vlastnosti měřeného vzorku.  

 Je proto potřeba vytvořit jednotnou metodiku, která by zajistila reprodukovatelnost a 
stejné podmínky testování pro další experimenty. 
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Závěr 
V práci jsme splnili všechny zadané cíle.  

1. Návrh vhodné metodiky pro měření mechanických vlastností kloubní chrupavky s oh-
ledem na její viskoelastickou povahu 

2. Návrh metodiky pro sledování struktury kloubní chrupavky s ohledem na určení ob-
lasti měření 

3. Návrh vyhodnocení mechanických vlastností kloubní chrupavky s ohledem na její 
strukturu 

4. Kompletní analýza mechanických vlastností kloubní chrupavky s ohledem na její 
strukturu 

Vytvořili jsme metodiku pro měření mechanických vlastností kloubní chrupavky s ohledem 
na její viskoelastickou povahu za pomoci nanoDMA metody. Dále jsme navrhli a vytvořili 
metodiku pro sledování struktury kloubní chrupavky s ohledem na její oblasti měření. K tomu 
jsme využili multifotonový konfokální mikroskop a metodu detekce druhé harmonické frek-
vence po excitaci kolagenních vláken 860 nm světlem. Další metodika, která měla za úkol 
propojit pro vyhodnocení mechanických vlastností kloubní chrupavky s ohledem na její struk-
turu využila analýzu a zpracování obrazu, kdy přec nulové indenty dokázala určit místa inden-
taci ve snímcích z konfokálního mikroskopu. Za tímto účelem jsme vytvořili unikátní skripty. 
Indenty jsme pak obarvili příslušnou barvou podle jejich hodnoty na škále „jet“. Na závěr 
jsme vyhodnotili námi nasbíraná data a zjistil, že v chování chrupavky se významně manifes-
tuje frekvence 37 Hz. Pro oblast 01 jsme určili že storage modul má klesající tendenci, kdežto 
loss modul rostoucí. Tan delta pak roste také lineárně a to je ověření jedné z hypotéz a sice že 
tan delta roste s s frekvencí. Oblast 02 přinesla jiné výsledky a to takové, že tan delta klesal, 
loss modul měl několik inflexních bodů a pak se ustálil s mírnou klesající tendencí a storage 
modul naopak lineárně rostl. Tímto jsme ověřili druhou hypotézu a sice že mechanické vlast-
nosti kloubní chrupavky se liší v závislosti na místě odběru. Snímáním oblasti 03 jsme záro-
veň prokázali jinou stavbu chrupavky v závislosti na jejím místě. Oblast 03 byla kolmá 
k oblastem 01 a 02.  

Námi připravené skripty jsou k dispozici v elektronické podobě na přiloženém CD.  
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Příloha č.  1: Oblast 01 – naměřené hodnoty Loss modulu (MPa) pro různé frekvence (Hz) a jednotlivé indenty 

číslo	
indentu	

frekvence	(Hz)	

10	 23	 37	 50	 64	 77	 91	 105	 118	 132	 145	 159	 172	 186	 201	

00	 9,39	 9,06	 7,82	 10,25	 10,26	 9,69	 10,96	 9,87	 10,84	 10,65	 10,95	 10,68	 11,20	 10,88	 10,42	

01	 1,54	 1,80	 2,20	 2,52	 2,44	 2,47	 2,52	 2,58	 2,87	 2,93	 2,98	 3,16	 3,02	 2,76	 3,35	

02	 1,18	 0,79	 1,77	 1,59	 1,42	 1,48	 1,78	 1,77	 1,89	 2,01	 1,99	 2,56	 2,49	 2,55	 1,36	

03	 1,52	 1,47	 1,20	 2,49	 1,99	 2,23	 2,04	 2,20	 2,30	 2,38	 2,43	 2,62	 2,60	 2,28	 3,66	

04	 2,29	 2,61	 3,92	 3,64	 3,16	 2,86	 3,17	 3,26	 3,28	 3,39	 3,52	 3,47	 3,27	 2,62	 3,91	

05	 0,99	 1,08	 1,58	 0,88	 0,93	 1,20	 1,58	 1,68	 1,66	 1,78	 1,94	 1,88	 1,38	 1,18	 2,36	

06	 0,55	 1,38	 1,74	 0,91	 1,60	 1,90	 2,14	 2,36	 2,29	 2,37	 2,37	 2,23	 2,66	 1,55	 2,83	

07	 1,12	 1,26	 1,75	 0,74	 0,98	 1,46	 1,67	 1,75	 1,96	 2,01	 2,16	 1,91	 2,15	 2,26	 1,14	

08	 0,74	 1,22	 3,35	 2,17	 2,01	 2,19	 2,06	 2,32	 2,40	 2,43	 2,41	 2,12	 1,97	 1,53	 2,28	

09	 1,11	 0,94	 1,08	 0,97	 1,46	 1,54	 1,80	 1,78	 1,96	 1,96	 1,89	 1,99	 2,32	 1,13	 2,11	

10	 1,08	 1,35	 1,19	 2,13	 2,05	 2,10	 2,06	 2,17	 2,38	 2,42	 2,44	 2,64	 3,10	 3,36	 2,30	

11	 0,49	 1,43	 0,23	 1,97	 1,99	 2,01	 2,01	 2,27	 2,37	 2,50	 2,58	 2,66	 3,00	 2,49	 0,81	

12	 1,11	 1,48	 0,88	 1,41	 1,57	 1,79	 1,94	 2,01	 2,08	 2,11	 2,26	 2,22	 2,04	 2,84	 3,04	

13	 1,46	 1,89	 3,20	 1,48	 2,18	 2,81	 2,86	 2,87	 3,02	 3,14	 3,29	 3,43	 3,49	 3,42	 3,07	

14	 1,70	 1,51	 1,70	 1,69	 1,93	 2,14	 2,44	 2,65	 2,71	 2,77	 2,92	 3,35	 2,95	 3,52	 3,01	

15	 1,18	 1,59	 -0,22	 2,33	 2,25	 2,42	 2,36	 2,65	 2,85	 3,00	 2,99	 3,10	 3,84	 2,60	 3,38	

16	 1,24	 1,94	 2,67	 2,39	 2,13	 2,40	 2,61	 2,59	 2,68	 2,75	 2,79	 2,63	 2,87	 2,57	 2,82	

17	 1,37	 1,79	 -1,83	 2,31	 1,87	 2,30	 2,55	 2,47	 2,64	 2,82	 2,83	 2,79	 3,20	 3,31	 2,87	

18	 1,53	 1,67	 2,42	 2,02	 2,58	 2,65	 2,74	 2,91	 2,94	 3,09	 3,30	 3,63	 3,51	 3,81	 4,19	

19	 1,34	 1,66	 0,20	 2,53	 2,17	 2,12	 2,20	 2,41	 2,63	 2,69	 2,85	 3,12	 3,57	 3,40	 2,71	

20	 1,33	 1,47	 2,57	 2,65	 2,16	 2,23	 2,28	 2,42	 2,58	 2,66	 3,01	 2,92	 3,22	 2,42	 4,36	

21	 1,55	 1,45	 2,72	 1,33	 2,47	 2,23	 2,24	 2,34	 2,47	 2,64	 2,69	 2,71	 3,14	 2,94	 3,24	

22	 2,20	 2,11	 0,38	 1,71	 2,69	 2,64	 2,40	 2,59	 2,90	 2,88	 2,93	 2,84	 2,76	 2,94	 3,45	

23	 1,26	 1,42	 1,39	 0,96	 1,64	 2,17	 2,04	 2,21	 2,52	 2,71	 2,69	 2,83	 2,40	 3,44	 3,12	

24	 1,72	 2,35	 1,32	 2,96	 2,57	 2,60	 2,96	 3,06	 3,05	 3,20	 3,36	 3,40	 3,72	 4,52	 2,81	

25	 1,84	 2,32	 -1,16	 1,85	 2,36	 2,61	 2,69	 3,12	 2,96	 3,25	 3,17	 3,46	 3,64	 2,81	 5,10	

26	 1,26	 1,56	 -0,40	 2,50	 2,09	 2,34	 2,25	 2,48	 2,63	 2,80	 3,00	 3,10	 3,77	 3,55	 5,18	

27	 1,50	 1,94	 3,97	 2,52	 2,67	 2,69	 2,71	 3,09	 3,20	 3,23	 3,26	 3,26	 3,50	 3,55	 4,34	

28	 1,13	 2,03	 0,53	 2,86	 2,54	 2,43	 2,87	 2,87	 2,69	 2,81	 2,83	 2,81	 2,52	 3,03	 4,42	

29	 1,83	 2,51	 3,79	 3,12	 2,52	 3,23	 3,11	 3,45	 3,55	 3,68	 3,86	 4,10	 4,39	 5,07	 3,86	

30	 1,73	 1,93	 4,35	 2,27	 2,52	 2,62	 2,80	 2,95	 2,98	 3,16	 3,31	 3,35	 4,23	 3,63	 4,51	

31	 1,78	 2,21	 0,77	 2,93	 2,78	 2,63	 2,71	 2,65	 2,94	 3,05	 3,12	 2,89	 3,50	 2,78	 3,94	

32	 2,17	 2,50	 4,45	 2,46	 3,32	 3,47	 3,38	 3,43	 3,69	 3,80	 3,94	 4,11	 4,31	 3,86	 4,70	

33	 2,12	 2,83	 3,90	 2,52	 3,37	 3,19	 3,59	 3,97	 3,90	 4,04	 4,07	 4,10	 4,28	 4,01	 3,97	

34	 3,28	 3,35	 4,40	 4,80	 4,63	 4,49	 5,03	 5,00	 5,15	 5,28	 5,37	 5,01	 5,48	 5,28	 6,72	

35	 2,02	 2,21	 3,47	 2,20	 3,06	 3,08	 3,17	 3,22	 3,33	 3,39	 3,35	 3,27	 3,12	 3,31	 3,11	

36	 1,73	 1,92	 2,66	 1,64	 3,11	 2,97	 3,01	 3,29	 3,29	 3,34	 3,41	 3,57	 3,46	 4,77	 2,62	

37	 1,67	 2,06	 3,84	 1,81	 2,42	 2,73	 2,93	 2,80	 2,93	 3,03	 3,16	 3,16	 3,31	 3,07	 2,50	

38	 1,99	 2,42	 2,82	 4,28	 3,31	 4,01	 3,80	 3,99	 4,06	 4,34	 4,47	 4,50	 4,32	 4,93	 3,51	

39	 1,22	 1,42	 1,57	 2,39	 2,00	 2,18	 2,11	 2,46	 2,58	 2,81	 2,90	 2,98	 3,87	 3,09	 2,83	

40	 1,39	 1,50	 0,28	 2,46	 1,68	 2,14	 2,24	 2,34	 2,65	 2,74	 2,91	 2,92	 2,96	 3,70	 3,20	

41	 1,25	 1,17	 0,95	 2,13	 2,15	 2,11	 2,35	 2,59	 2,80	 2,91	 3,10	 3,22	 3,81	 5,20	 2,26	
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Příloha č.  2: Oblast 01 - naměřené hodnoty storage modulu (MPa) pro různé frekvence (Hz) a jednotlivé indenty 

Číslo	
indentu	

Frekvence	(Hz)	

10	 23	 37	 50	 64	 77	 91	 105	 118	 132	 145	 159	 172	 186	 201	

00	 33,44	 39,02	 41,61	 43,62	 42,26	 42,63	 42,31	 43,53	 42,99	 42,40	 41,23	 40,05	 39,72	 38,77	 37,68	

01	 7,45	 7,96	 7,03	 8,43	 8,52	 8,20	 7,86	 7,61	 6,93	 6,24	 5,68	 5,13	 3,93	 3,90	 3,62	

02	 5,79	 6,16	 6,21	 6,21	 6,53	 5,78	 5,58	 5,08	 4,77	 4,20	 3,57	 2,86	 2,75	 1,87	 0,94	

03	 7,05	 7,60	 9,13	 7,17	 7,97	 7,62	 7,26	 6,82	 6,46	 5,80	 5,18	 4,66	 3,80	 3,19	 3,14	

04	 7,93	 8,97	 9,99	 9,11	 9,43	 9,18	 9,12	 8,91	 8,21	 7,61	 7,09	 6,36	 5,60	 5,20	 5,20	

05	 6,14	 6,76	 9,10	 5,26	 5,70	 5,54	 4,88	 4,32	 3,42	 2,53	 1,71	 0,77	 -0,26	 -1,84	 -3,26	

06	 6,92	 7,57	 8,28	 7,41	 7,26	 6,55	 6,39	 5,74	 5,26	 4,40	 3,57	 2,54	 1,75	 0,52	 0,58	

07	 7,11	 7,47	 6,79	 7,00	 6,41	 6,34	 5,84	 5,22	 4,54	 3,82	 2,99	 2,18	 0,85	 -0,06	 -1,48	

08	 7,36	 8,14	 9,70	 9,49	 7,79	 8,04	 7,05	 6,54	 5,89	 5,25	 4,39	 3,89	 2,87	 2,91	 1,77	

09	 7,19	 7,36	 3,46	 7,55	 6,70	 6,47	 5,83	 5,36	 4,55	 3,84	 3,29	 2,37	 1,41	 1,75	 -0,35	

10	 6,90	 7,24	 6,55	 7,44	 7,11	 7,13	 6,44	 5,98	 5,32	 4,64	 3,89	 3,17	 2,15	 1,24	 1,68	

11	 6,67	 7,21	 8,16	 7,71	 7,40	 7,01	 6,53	 6,06	 5,53	 4,90	 4,19	 3,43	 2,47	 2,19	 1,75	

12	 7,27	 7,88	 6,75	 7,80	 7,08	 6,81	 6,27	 5,62	 4,92	 4,08	 3,22	 2,47	 1,74	 0,97	 -0,69	

13	 7,35	 7,91	 8,31	 8,80	 8,30	 7,99	 7,57	 7,04	 6,61	 5,84	 5,13	 4,36	 3,77	 2,21	 1,85	

14	 7,37	 8,01	 9,78	 8,13	 8,14	 7,69	 7,29	 6,45	 5,87	 4,81	 3,76	 2,78	 1,84	 0,11	 0,25	

15	 7,15	 7,60	 7,98	 7,27	 7,84	 7,63	 7,05	 6,65	 5,84	 5,16	 4,32	 3,44	 2,46	 1,74	 0,29	

16	 7,13	 7,96	 7,44	 7,79	 8,16	 7,62	 7,09	 6,49	 5,87	 5,16	 4,42	 3,68	 3,08	 2,67	 1,88	

17	 7,97	 8,47	 8,81	 8,45	 8,36	 8,23	 7,69	 7,16	 6,39	 5,78	 5,12	 4,16	 3,06	 2,61	 1,57	

18	 7,96	 8,64	 9,96	 8,49	 9,21	 8,53	 8,32	 7,27	 7,23	 6,60	 5,79	 5,16	 4,14	 3,66	 2,27	

19	 6,95	 7,79	 7,90	 7,62	 7,99	 7,76	 7,24	 6,75	 6,16	 5,58	 4,81	 3,71	 2,20	 1,21	 -0,16	

20	 7,47	 8,14	 8,05	 8,35	 8,00	 7,92	 7,24	 6,71	 6,04	 5,37	 4,46	 3,55	 2,38	 0,70	 -0,73	

21	 7,90	 8,44	 8,92	 8,04	 8,57	 8,32	 7,61	 7,08	 6,19	 5,45	 4,68	 3,58	 2,91	 1,58	 0,80	

22	 8,07	 9,12	 13,33	 10,36	 9,38	 8,68	 8,10	 7,49	 6,89	 6,12	 5,36	 4,68	 4,03	 2,99	 2,48	

23	 8,22	 8,10	 7,79	 8,81	 7,88	 7,85	 7,24	 6,54	 6,09	 5,29	 4,37	 3,47	 2,27	 0,49	 -0,49	

24	 7,49	 8,17	 8,91	 8,91	 8,86	 8,76	 8,21	 7,72	 7,20	 6,56	 5,93	 5,43	 3,71	 3,52	 2,22	

25	 7,88	 8,76	 11,94	 9,90	 9,45	 8,88	 8,65	 8,21	 7,68	 6,86	 6,04	 5,13	 3,62	 3,18	 -0,32	

26	 7,48	 8,59	 9,95	 9,27	 8,16	 8,18	 7,81	 7,09	 6,50	 5,59	 4,63	 3,54	 2,46	 1,34	 -0,09	

27	 9,15	 9,54	 12,94	 9,14	 9,44	 9,46	 8,61	 8,06	 7,37	 6,38	 5,56	 4,56	 3,03	 2,80	 1,33	

28	 7,85	 8,84	 7,73	 8,73	 9,02	 8,35	 8,23	 7,78	 7,04	 6,25	 5,44	 4,96	 3,68	 3,31	 1,83	

29	 8,19	 9,17	 10,36	 9,64	 9,79	 9,79	 9,65	 9,47	 8,76	 7,93	 7,18	 6,37	 5,47	 4,51	 3,60	

30	 7,98	 9,10	 11,62	 9,21	 9,04	 8,97	 8,74	 8,03	 7,36	 6,51	 5,46	 4,73	 2,91	 1,19	 0,94	

31	 8,59	 8,94	 14,53	 9,46	 9,89	 9,14	 8,63	 8,02	 7,39	 6,53	 5,67	 4,71	 3,56	 2,61	 2,39	

32	 8,23	 9,51	 12,82	 10,56	 10,08	 10,28	 9,66	 9,26	 8,77	 8,18	 7,36	 6,50	 5,92	 4,75	 2,32	

33	 9,41	 10,37	 12,23	 11,37	 11,10	 11,03	 10,33	 9,92	 9,27	 8,55	 7,72	 7,20	 5,53	 4,54	 2,76	

34	 9,34	 10,53	 11,56	 12,68	 11,88	 12,47	 11,98	 11,77	 11,48	 10,78	 10,15	 9,25	 8,19	 7,67	 7,13	

35	 9,12	 9,80	 9,99	 11,29	 10,34	 10,18	 9,26	 9,09	 8,21	 7,31	 6,44	 5,84	 4,65	 3,68	 3,63	

36	 9,10	 10,03	 12,37	 10,20	 9,98	 9,99	 9,15	 8,71	 7,68	 6,74	 5,76	 4,72	 2,96	 2,90	 0,91	

37	 8,80	 9,35	 13,02	 9,60	 9,44	 9,44	 8,79	 8,09	 7,27	 6,52	 5,58	 4,62	 3,77	 3,04	 3,27	

38	 8,97	 10,22	 11,98	 10,80	 11,57	 11,00	 10,58	 10,11	 9,35	 8,56	 7,87	 6,86	 6,12	 4,61	 3,85	

39	 8,64	 8,89	 9,23	 9,45	 9,55	 8,49	 8,36	 7,61	 6,85	 5,91	 4,91	 3,44	 2,90	 1,62	 -2,44	

40	 8,82	 9,59	 9,06	 10,14	 9,41	 8,35	 8,13	 7,38	 6,38	 5,44	 4,51	 3,10	 1,17	 0,37	 -1,28	

41	 8,83	 9,60	 7,66	 9,18	 9,53	 9,12	 8,05	 7,58	 6,72	 5,74	 4,53	 3,30	 2,04	 1,17	 -1,89	
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Příloha č.  3: Oblast 01 – naměřené hodnoty Tan Delta (-) pro různé frekvence (Hz) a jednotlivé indenty  

Číslo	
indentu	

Frekvence	(Hz)	

10	 23	 37	 50	 64	 77	 91	 105	 118	 132	 145	 159	 172	 186	 201	

00	 0,28	 0,23	 0,19	 0,23	 0,24	 0,23	 0,26	 0,23	 0,25	 0,25	 0,27	 0,27	 0,28	 0,28	 0,28	

01	 0,21	 0,23	 0,31	 0,30	 0,29	 0,30	 0,32	 0,34	 0,41	 0,47	 0,53	 0,62	 0,77	 0,71	 0,92	

02	 0,20	 0,13	 0,28	 0,26	 0,22	 0,26	 0,32	 0,35	 0,40	 0,48	 0,56	 0,90	 0,90	 1,36	 1,45	

03	 0,21	 0,19	 0,13	 0,35	 0,25	 0,29	 0,28	 0,32	 0,36	 0,41	 0,47	 0,56	 0,68	 0,72	 1,16	

04	 0,29	 0,29	 0,39	 0,40	 0,34	 0,31	 0,35	 0,37	 0,40	 0,45	 0,50	 0,55	 0,58	 0,50	 0,75	

05	 0,16	 0,16	 0,17	 0,17	 0,16	 0,22	 0,32	 0,39	 0,48	 0,71	 1,14	 2,44	 -5,33	 -0,65	 -0,72	

06	 0,08	 0,18	 0,21	 0,12	 0,22	 0,29	 0,33	 0,41	 0,44	 0,54	 0,67	 0,88	 1,52	 2,97	 4,88	

07	 0,16	 0,17	 0,26	 0,11	 0,15	 0,23	 0,29	 0,33	 0,43	 0,53	 0,72	 0,87	 2,53	 -36,86	 -0,77	

08	 0,10	 0,15	 0,35	 0,23	 0,26	 0,27	 0,29	 0,36	 0,41	 0,46	 0,55	 0,55	 0,69	 0,52	 1,29	

09	 0,15	 0,13	 0,31	 0,13	 0,22	 0,24	 0,31	 0,33	 0,43	 0,51	 0,57	 0,84	 1,65	 0,65	 -6,06	

10	 0,16	 0,19	 0,18	 0,29	 0,29	 0,29	 0,32	 0,36	 0,45	 0,52	 0,63	 0,83	 1,44	 2,70	 1,37	

11	 0,07	 0,20	 0,03	 0,25	 0,27	 0,29	 0,31	 0,37	 0,43	 0,51	 0,62	 0,77	 1,21	 1,14	 0,46	

12	 0,15	 0,19	 0,13	 0,18	 0,22	 0,26	 0,31	 0,36	 0,42	 0,52	 0,70	 0,90	 1,17	 2,92	 -4,43	

13	 0,20	 0,24	 0,39	 0,17	 0,26	 0,35	 0,38	 0,41	 0,46	 0,54	 0,64	 0,79	 0,93	 1,55	 1,66	

14	 0,23	 0,19	 0,17	 0,21	 0,24	 0,28	 0,34	 0,41	 0,46	 0,58	 0,78	 1,21	 1,61	 32,39	 11,84	

15	 0,17	 0,21	 -0,03	 0,32	 0,29	 0,32	 0,34	 0,40	 0,49	 0,58	 0,69	 0,90	 1,56	 1,50	 11,77	

16	 0,17	 0,24	 0,36	 0,31	 0,26	 0,31	 0,37	 0,40	 0,46	 0,53	 0,63	 0,71	 0,93	 0,96	 1,50	

17	 0,17	 0,21	 -0,21	 0,27	 0,22	 0,28	 0,33	 0,35	 0,41	 0,49	 0,55	 0,67	 1,04	 1,27	 1,82	

18	 0,19	 0,19	 0,24	 0,24	 0,28	 0,31	 0,33	 0,40	 0,41	 0,47	 0,57	 0,70	 0,85	 1,04	 1,85	

19	 0,19	 0,21	 0,02	 0,33	 0,27	 0,27	 0,30	 0,36	 0,43	 0,48	 0,59	 0,84	 1,62	 2,82	 -16,60	

20	 0,18	 0,18	 0,32	 0,32	 0,27	 0,28	 0,31	 0,36	 0,43	 0,50	 0,67	 0,82	 1,35	 3,43	 -5,96	

21	 0,20	 0,17	 0,31	 0,17	 0,29	 0,27	 0,29	 0,33	 0,40	 0,48	 0,58	 0,76	 1,08	 1,86	 4,06	

22	 0,27	 0,23	 0,03	 0,16	 0,29	 0,30	 0,30	 0,35	 0,42	 0,47	 0,55	 0,61	 0,69	 0,98	 1,39	

23	 0,15	 0,17	 0,18	 0,11	 0,21	 0,28	 0,28	 0,34	 0,41	 0,51	 0,62	 0,82	 1,06	 6,96	 -6,37	

24	 0,23	 0,29	 0,15	 0,33	 0,29	 0,30	 0,36	 0,40	 0,42	 0,49	 0,57	 0,63	 1,00	 1,29	 1,27	

25	 0,23	 0,26	 -0,10	 0,19	 0,25	 0,29	 0,31	 0,38	 0,39	 0,47	 0,53	 0,68	 1,01	 0,88	 -16,15	

26	 0,17	 0,18	 -0,04	 0,27	 0,26	 0,29	 0,29	 0,35	 0,40	 0,50	 0,65	 0,87	 1,53	 2,64	 -57,52	

27	 0,16	 0,20	 0,31	 0,28	 0,28	 0,28	 0,32	 0,38	 0,43	 0,51	 0,59	 0,72	 1,15	 1,26	 3,27	

28	 0,14	 0,23	 0,07	 0,33	 0,28	 0,29	 0,35	 0,37	 0,38	 0,45	 0,52	 0,57	 0,69	 0,91	 2,42	

29	 0,22	 0,27	 0,37	 0,32	 0,26	 0,33	 0,32	 0,36	 0,41	 0,46	 0,54	 0,64	 0,80	 1,12	 1,07	

30	 0,22	 0,21	 0,37	 0,25	 0,28	 0,29	 0,32	 0,37	 0,40	 0,49	 0,61	 0,71	 1,45	 3,06	 4,80	

31	 0,21	 0,25	 0,05	 0,31	 0,28	 0,29	 0,31	 0,33	 0,40	 0,47	 0,55	 0,61	 0,98	 1,06	 1,65	

32	 0,26	 0,26	 0,35	 0,23	 0,33	 0,34	 0,35	 0,37	 0,42	 0,47	 0,54	 0,63	 0,73	 0,81	 2,02	

33	 0,23	 0,27	 0,32	 0,22	 0,30	 0,29	 0,35	 0,40	 0,42	 0,47	 0,53	 0,57	 0,77	 0,88	 1,44	

34	 0,35	 0,32	 0,38	 0,38	 0,39	 0,36	 0,42	 0,43	 0,45	 0,49	 0,53	 0,54	 0,67	 0,69	 0,94	

35	 0,22	 0,23	 0,35	 0,19	 0,30	 0,30	 0,34	 0,35	 0,41	 0,46	 0,52	 0,56	 0,67	 0,90	 0,86	

36	 0,19	 0,19	 0,21	 0,16	 0,31	 0,30	 0,33	 0,38	 0,43	 0,50	 0,59	 0,76	 1,17	 1,64	 2,87	

37	 0,19	 0,22	 0,29	 0,19	 0,26	 0,29	 0,33	 0,35	 0,40	 0,46	 0,57	 0,69	 0,88	 1,01	 0,76	

38	 0,22	 0,24	 0,24	 0,40	 0,29	 0,36	 0,36	 0,39	 0,43	 0,51	 0,57	 0,66	 0,71	 1,07	 0,91	

39	 0,14	 0,16	 0,17	 0,25	 0,21	 0,26	 0,25	 0,32	 0,38	 0,48	 0,59	 0,86	 1,34	 1,91	 -1,16	

40	 0,16	 0,16	 0,03	 0,24	 0,18	 0,26	 0,28	 0,32	 0,41	 0,50	 0,64	 0,94	 2,52	 10,14	 -2,50	

41	 0,14	 0,12	 0,12	 0,23	 0,23	 0,23	 0,29	 0,34	 0,42	 0,51	 0,68	 0,98	 1,87	 4,43	 -1,20	
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Příloha č.  4: Oblast 02 - naměřené hodnoty Loss modulu (MPa) pro různé frekvence (Hz) a jednotlivé indenty 

číslo		
in-

dentu	

Frekvence	(Hz)	

10	 23	 37	 50	 64	 77	 91	 105	 118	 132	 145	 159	 172	 186	 201	

00	 1,58	 1,32	 0,30	 1,30	 1,42	 0,89	 1,07	 1,05	 0,93	 0,94	 0,92	 1,03	 0,99	 1,03	 -0,28	

01	 1,75	 1,44	 0,47	 1,18	 1,13	 1,39	 1,23	 1,34	 1,36	 1,33	 1,37	 1,48	 1,50	 1,66	 2,29	

02	 0,52	 0,73	 -0,42	 0,66	 0,43	 0,34	 0,25	 0,47	 0,38	 0,42	 0,41	 0,33	 0,99	 0,77	 0,59	

03	 2,29	 3,27	 6,37	 2,68	 2,53	 2,93	 2,91	 2,84	 2,72	 2,79	 2,80	 2,74	 2,79	 2,83	 3,08	

04	 2,41	 2,73	 1,18	 3,23	 2,46	 2,62	 2,68	 2,74	 2,83	 2,82	 2,75	 2,67	 2,78	 3,01	 2,73	

05	 3,66	 4,38	 5,20	 4,89	 5,57	 5,16	 5,01	 4,91	 5,04	 4,98	 4,99	 5,04	 4,99	 4,56	 4,42	

06	 4,15	 4,85	 2,07	 4,31	 5,15	 5,33	 5,05	 4,89	 5,09	 5,22	 5,01	 5,07	 5,22	 5,38	 5,63	

07	 2,71	 3,03	 2,65	 3,00	 2,98	 3,14	 2,90	 2,92	 2,89	 2,96	 2,93	 3,09	 3,08	 2,98	 1,28	

08	 3,06	 3,34	 3,48	 3,68	 3,17	 3,04	 3,04	 3,35	 3,20	 3,19	 3,17	 3,14	 3,18	 3,04	 2,57	

09	 8,12	 8,24	 7,42	 8,66	 8,15	 7,80	 7,72	 7,29	 7,23	 7,64	 7,76	 7,61	 7,82	 7,61	 8,37	

10	 5,93	 6,40	 3,08	 5,72	 6,12	 6,19	 6,26	 6,28	 5,76	 6,25	 6,08	 6,45	 5,92	 6,14	 6,31	

11	 4,52	 5,65	 4,93	 4,94	 5,88	 5,36	 5,43	 5,32	 5,58	 5,35	 5,43	 5,37	 5,39	 5,49	 5,67	

12	 2,12	 2,00	 2,34	 1,53	 1,80	 1,80	 1,80	 1,66	 1,80	 1,85	 1,83	 1,96	 2,05	 1,74	 2,24	

13	 1,67	 2,05	 2,28	 1,86	 2,19	 2,06	 2,00	 1,67	 2,09	 2,08	 2,18	 2,12	 1,94	 1,67	 2,64	

14	 0,65	 1,10	 1,54	 1,00	 1,75	 1,37	 1,40	 1,16	 1,30	 1,27	 1,34	 1,12	 1,68	 1,08	 1,67	

15	
84,5

9	
236,
08	

206,
39	

242,
47	

-
1,44	

240,
01	

326,
73	

280,
35	

296,
31	

168,
49	

335,
97	

378,
12	

287,
52	

384,
89	

292,
86	

16	
73,7

4	
52,3

0	
47,0

5	 -2,49	
63,9

9	 9,07	
65,3

5	
121,
56	

80,2
4	

100,
90	

164,
28	

106,
52	

23,0
6	

59,0
3	

162,
56	

17	
33,5

1	
41,5

6	
22,0

3	
36,0

3	
47,7

9	
69,6

0	
54,5

6	
36,4

5	
71,2

1	
56,4

8	
55,8

3	
67,6

0	
75,2

8	
109,
74	

83,8
4	
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Příloha č.  5: Oblast 02 - naměřené hodnoty Storage modulu (MPa) pro různé frekvence (Hz) a jednotlivé indenty 

číslo		
in-
den-
tu	

Frekvence	(Hz)	

10	 23	 37	 50	 64	 77	 91	 105	 118	 132	 145	 159	 172	 186	 201	

00	 2,33	 3,02	 2,99	 4,00	 4,11	 4,33	 4,57	 4,70	 4,92	 5,25	 5,55	 5,80	 5,87	 7,18	 6,15	

01	 3,95	 4,50	 5,01	 5,73	 5,71	 5,84	 5,87	 6,17	 6,30	 6,46	 6,55	 6,72	 6,88	 6,59	 7,30	

02	 1,80	 1,98	 -0,19	 2,02	 2,58	 2,38	 2,44	 2,57	 2,60	 2,65	 2,70	 2,73	 2,59	 2,52	 2,18	

03	 4,56	 5,89	 8,09	 8,49	 8,21	 8,57	 8,88	 9,28	 9,51	 9,86	 10,10	 10,43	 10,39	 10,59	 11,27	

04	 4,93	 6,62	 7,33	 8,41	 8,71	 9,11	 9,60	 9,84	 10,15	 10,36	 10,57	 10,82	 10,84	 10,83	 11,54	

05	 7,30	 10,12	 11,30	 13,17	 13,11	 14,04	 14,27	 14,73	 15,03	 15,41	 15,62	 15,81	 15,78	 16,22	 15,58	

06	 9,09	 11,47	 13,54	 14,83	 15,85	 15,99	 16,28	 16,74	 17,23	 17,59	 17,63	 17,99	 18,68	 18,74	 18,73	

07	 5,69	 7,40	 7,21	 9,83	 9,89	 10,01	 10,39	 10,50	 10,89	 11,03	 11,21	 11,34	 11,65	 12,00	 11,32	

08	 6,64	 8,53	 6,91	 10,04	 10,72	 10,96	 11,30	 11,74	 12,01	 11,99	 12,24	 12,58	 12,83	 12,60	 12,67	

09	 17,01	 21,72	 24,84	 26,55	 28,11	 28,99	 28,85	 30,00	 30,54	 30,41	 30,59	 31,19	 30,95	 31,09	 31,47	

10	 10,13	 14,74	 18,24	 17,24	 19,54	 20,14	 20,43	 20,49	 21,02	 21,61	 22,18	 22,01	 22,51	 22,71	 22,63	

11	 8,42	 11,47	 13,56	 15,01	 15,43	 16,60	 16,39	 16,71	 17,28	 17,66	 18,06	 18,16	 18,23	 18,28	 19,02	

12	 4,75	 5,97	 5,07	 6,56	 7,23	 7,46	 7,58	 7,77	 8,08	 8,22	 8,44	 8,60	 8,80	 9,31	 8,94	

13	 3,76	 5,24	 4,87	 5,64	 6,51	 7,00	 7,15	 7,65	 7,55	 7,69	 7,82	 7,93	 8,02	 8,93	 9,26	

14	 2,40	 3,01	 3,27	 3,85	 4,28	 4,54	 4,58	 4,74	 4,82	 4,94	 5,03	 5,16	 4,79	 5,77	 4,90	

15	
1438,

43	
1266,

50	
1411,

27	
1337,

16	
1603,

46	
1610,

94	
1697,

66	
1560,

21	
1210,

83	
1590,

05	
1691,

03	
1674,

04	
1671,

91	
1415,

86	
1741,

79	

16	
650,0

2	
659,0

2	
637,5

7	
609,9

3	
750,0

4	
786,1

2	
621,7

2	
692,3

1	
687,5

4	
686,8

2	
770,3

9	
712,9

8	
640,9

6	
754,3

9	
849,5

5	

17	
284,0

6	
285,9

0	
301,7

4	
313,2

3	
337,3

4	
317,0

0	
327,0

3	
344,6

5	
342,9

8	
337,6

9	
344,2

3	
356,9

1	
354,7

8	
373,8

7	
385,8

9	
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Příloha č.  6: Oblast 02 - naměřené hodnoty Tan Delta (-) pro různé frekvence (Hz) a jednotlivé indenty 

Číslo	
indentu	

Frekvence	(Hz)	

10	 23	 37	 50	 64	 77	 91	 105	 118	 132	 145	 159	 172	 186	 201	

00	 0,68	 0,44	 0,10	 0,32	 0,35	 0,20	 0,23	 0,22	 0,19	 0,18	 0,17	 0,18	 0,17	 0,14	 -0,05	

01	 0,44	 0,32	 0,09	 0,21	 0,20	 0,24	 0,21	 0,22	 0,22	 0,21	 0,21	 0,22	 0,22	 0,25	 0,31	

02	 0,29	 0,37	 2,23	 0,33	 0,17	 0,14	 0,10	 0,18	 0,15	 0,16	 0,15	 0,12	 0,38	 0,31	 0,27	

03	 0,50	 0,56	 0,79	 0,32	 0,31	 0,34	 0,33	 0,31	 0,29	 0,28	 0,28	 0,26	 0,27	 0,27	 0,27	

04	 0,49	 0,41	 0,16	 0,38	 0,28	 0,29	 0,28	 0,28	 0,28	 0,27	 0,26	 0,25	 0,26	 0,28	 0,24	

05	 0,50	 0,43	 0,46	 0,37	 0,42	 0,37	 0,35	 0,33	 0,34	 0,32	 0,32	 0,32	 0,32	 0,28	 0,28	

06	 0,46	 0,42	 0,15	 0,29	 0,32	 0,33	 0,31	 0,29	 0,30	 0,30	 0,28	 0,28	 0,28	 0,29	 0,30	

07	 0,48	 0,41	 0,37	 0,31	 0,30	 0,31	 0,28	 0,28	 0,27	 0,27	 0,26	 0,27	 0,26	 0,25	 0,11	

08	 0,46	 0,39	 0,50	 0,37	 0,30	 0,28	 0,27	 0,29	 0,27	 0,27	 0,26	 0,25	 0,25	 0,24	 0,20	

09	 0,48	 0,38	 0,30	 0,33	 0,29	 0,27	 0,27	 0,24	 0,24	 0,25	 0,25	 0,24	 0,25	 0,24	 0,27	

10	 0,59	 0,43	 0,17	 0,33	 0,31	 0,31	 0,31	 0,31	 0,27	 0,29	 0,27	 0,29	 0,26	 0,27	 0,28	

11	 0,54	 0,49	 0,36	 0,33	 0,38	 0,32	 0,33	 0,32	 0,32	 0,30	 0,30	 0,30	 0,30	 0,30	 0,30	

12	 0,45	 0,34	 0,46	 0,23	 0,25	 0,24	 0,24	 0,21	 0,22	 0,23	 0,22	 0,23	 0,23	 0,19	 0,25	

13	 0,44	 0,39	 0,47	 0,33	 0,34	 0,29	 0,28	 0,22	 0,28	 0,27	 0,28	 0,27	 0,24	 0,19	 0,29	

14	 0,27	 0,36	 0,47	 0,26	 0,41	 0,30	 0,31	 0,24	 0,27	 0,26	 0,27	 0,22	 0,35	 0,19	 0,34	

15	 0,06	 0,19	 0,15	 0,18	 0,00	 0,15	 0,19	 0,18	 0,24	 0,11	 0,20	 0,23	 0,17	 0,27	 0,17	

16	 0,11	 0,08	 0,07	 0,00	 0,09	 0,01	 0,11	 0,18	 0,12	 0,15	 0,21	 0,15	 0,04	 0,08	 0,19	

17	 0,12	 0,15	 0,07	 0,12	 0,14	 0,22	 0,17	 0,11	 0,21	 0,17	 0,16	 0,19	 0,21	 0,29	 0,22	

 


