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Anotace: 

Tato diplomová práce se zabývá mechanickými vlastnostmi žil. Je v ní shrnuto poznání 

o tom, jak se tyto vlastnosti mění v závislosti na axiálním předpětí. Dále je zde popsán, jak 

vypadá inflačně-extenzní experiment na skutečných vzorcích. A poté jeho vyhodnocení, 

spolu s regresní analýzou vybraného vzorku. 

 

Abstract: 

This thesis deals with mechanical properties of veins. Knowledge of changing mechanical 

properties of veins with axial prestretch is summarized. There is describing of inflaction-

extension test with human veins. The results of a test show mechanical properties and 

regression analysis of one representative vein. 
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3 ÚVOD 

V roce 2016 v Evropské unii byla nejčastější příčinou úmrtí kardiovaskulární onemocnění. 

Na druhém místě bylo nádorové onemocnění. Kardiovaskulární onemocnění tvoří 36 % a 

nádorová onemocnění 26 % všech úmrtí. [1] 

 

Obr. 1 - Příčiny úmrtí v EU podle typu v roce 2016 [1] 

Mezi kardiovaskulární onemocnění se řadí ateroskleróza, která může být příčinou 

snížení pružnosti cév a zmenšení průsvitu cév. Zmenšení průsvitu cév je jedna z příčin 

ischemie mozku, dolních končetin a srdce. Mezi ischemické srdeční onemocnění řadíme 

infarkt myokardu. Infarkt myokardu se řeší tím, že se snaží, co nejdříve obnovit průtok krve. 

Toho se dá docílit angioplastikou nebo koronárním bypassem (přemostěním). [2] 

Aortokoronární bypass je přemostění mezi aortou a koronárními tepnami. Princip je 

založen na přísunu krve do částí srdce, která jsou nedostatečně zásobena, alternativní 

cestou. Bypass je prováděn pomocí cévní protézy, tepenných nebo žilních štěpů. 

Nejvhodnější metoda je autotransplantace, kdy je pacient, dárce i příjemce štěpu zároveň. 

Možná je i alotransplantace, kdy štěp nepochází z těla pacienta. Při aortokoronárním 

bypassu se používají cévy podobného průsvitu jako mají koronární tepny. Jsou to například 
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Vena Saphena Magna1, Vena Saphena Parva2. Na Obr. 2 je vidět, jak takový bypass schematicky 

vypadá. [3] [4] 

 

Obr. 2 - Vlevo: Rizikové oblasti koronárních tepen, vpravo: bypass [4] 

Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistik ČR, reprezentovaných Obr. 3, vidíme, 

že aortokoronární bypass tvoří přes 50 % kardiochirurgických operací každý rok. [5] 

 

Obr. 3 - Podíl provedených kardiochirurgických operací podle druhu výkonu v letech 2007 – 2018 [5] 

 

1 Česky: Velká skrytá žíla 
2 Česky: Malá povrchová žíla 
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Cílem zdravotnického systému je zkvalitnění a prodloužení lidského života. K tomu je 

potřeba znalostí mnoha vědních oborů. Jedním z nich je biomechanika. Konkrétně 

biomechanika cév nám pomůže analyzovat mechanické chování Veny Sapheny Magny, která 

je zkoumaným předmětem této práce a může být použitá jako transplantát při 

kardiochirurgických výkonech. 
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4 CÍLE PRÁCE 

• Proveďte rešerši inflačně-extenzního chování cév zejména s ohledem na 

monotónnost axiální deformace 

Cévy jsou v těle axiálně předepnuty a zajímá nás z jakého důvodu, popřípadě jaké důsledky 

má tento předepjatý stav. 

• Popište inflačně-extenzní experiment 

Vedle jednoosé a dvouosé tahové zkoušky s rovinnými vzorky je inflačně-extenzní experiment 

další metoda pozorování pomocí, které můžeme zjistit mechanické vlastnosti anizotropního 

materiálu. Inflačně-extenzní experiment je určen především pro válcové nádoby, protože 

pomocí něj lze přesně určit mechanickou odezvu na vnitřní tlak. 

• Vyhodnoťte provedené inflačně-extenzní experimenty 

Během experimentu je očekávané nějaké mechanické chování. Skutečná data z inflačně-

extenzního experimentu se porovnají s již známými informacemi. 

• Proveďte regresní analýzu hyperelastickým konstitutivním modelem 

Pro reprezentativní vzorek je provedena regresní analýza materiálových parametrů 

nelineárního konstitutivního modelu, které mohou následně sloužit při simulaci chování 

lidské Velké skryté žíly. 
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5 MATERIÁL 

5.1 Měkké tkáně 

Měkkou tkáň můžeme z hlediska mechanického chování popsat jako nelineární, 

anizotropní a viskoelastickou. Nelineární znamená, že při jednoosé tahové zkoušce je 

napěťově-deformační křivka nelineární. Anizotropní znamená, že napěťově-deformační 

křivka se liší v závislosti na směru zatěžování. Viskoelasticita je vlastnost materiálu, u 

kterého záleží i na historii zatěžování. Viskoelasticita je nevratní děj, při kterém dochází 

k disipaci energie. [6] 

Toto chování měkkých tkání je způsobeno jejich složením. Kromě buněk a 

extracelulárního prostoru jsou důležitými stavebními prvky kolagen a elastin. Kolagen je 

uspořádán do vláken a mechanická odezva tkáně se mění podle toho, kolik vláken se 

zapojuje do procesu přenášení zatížení. Elastin je v porovnání s kolagenem pružný a velmi 

poddajný a netvoří uspořádaná vlákna, ale má tvar spíše sítě. 

5.2 Cévní stěna 

 

Obr. 4 - Schéma stavby cévní stěny, I - Tunica intima, M - Tunica media, A - Tunica adventicie [8] 
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Stavba cévní stěny je složena ze tří vrstev Tunica intima, Tunica media a Tunica adventicie. 

Tunica intima je tvořena endotelovými buňkami a subendotelovou vrstvou, která je 

z řídkého kolagenního vaziva. Tunica media je tvořena hladkými svalovými buňkami, 

retikulární a elastická vlákna. Tunica adventicie je tvořena hlavně kolagenními vlákny. [7] 

5.3 Zatížení cév 

Stěna cévy je zatížena mnoha způsoby a směry. Prouděním vazké krve a jsou na 

endotelové buňky tvořící výstelku cév namáhány smykovým napětím. Krev v cévách 

proudí pod tlakem. Céva je mimo jiné zatěžovaná i vnějším tlakem, takže pokud se hovoří 

o deformacích způsobených vnitřním tlakem, tak je myšleno přetlakem vůči vnějšímu 

prostředí. 

 

Obr. 5 - Schéma zatížení cévní stěny [9] 

5.3.1 Axiální předpětí 

Z pozorování při pitvách a jiných chirurgických výkonech bylo zjištěno, že se cévy po 

vyjmutí z těla zkracují. To znamená, že v těle jsou cévy podélně předepjaté. To ovlivňuje 

jejich mechanické chování. Důsledkem je minimalizace variace podélné deformace a zvýšení 

poddajnosti v obvodovém směru. Tento fenomén byl popsán na abdominální aortě a krční 

tepně [10] [11], popliteární tepně [12] a iliakální tepně [13]. [14] 
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Na Obr. 6 je znázorněno, jak se mění toto axiální předpětí se stářím. Vidíme, že cévy 

postupem času svoje předpětí ztrácí. 

 

Obr. 6 - Závislost počátečního axiálního předpětí na věku, modře – pozorování, červená – očekávaná hodnota podle 

regresního modelu, zelená – 95% interval predikce 

 

Obr. 7 - Závislost vnitřního tlaku na obvodovém streči (nahoře) a na axiálním streči (dole) [13] 
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Obr. 7 popisuje typickou deformační charakteristiku iliakální tepny od dvaapadesátileté 

ženy. Konfigurace toho inflačně-extenzního experimentu byla taková, že redukovaná 

axiální síla byla konstantní. Axiální redukovaná síla je celková axiální síla zmenšená o 

příspěvek tlaku na dno uzavřené nádoby. Během konstantní axiální redukované síly byla 

céva zatížena vnitřním tlakem. U spodní části vidíme inverzní bod, který je v hodnotě 1,53 

axiálního streče. V tomto inverzním bodě přechází křivky z pozitivního gradientu na 

negativní. [15] 

 

Obr. 8 - Mechanická odezva Vena cava při zatěžování vnitřním tlakem a axiálním předpětí (16) 

Obr. 8 ukazuje mechanickou odezvu tentokrát žíly, konkrétně Vena cava. Zde je použitá 

trochu jiná konfigurace inflačně-extenzního experimentu. Při této konfiguraci je konstantní 
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axiální deformace a měří síla potřebná k udržení tohoto stavu. Část A zobrazuje, jak se mění 

poloměr cévy v závislosti na tlaku. Část B ukazuje, jaká je závislost mezi axiální sílou a 

vnitřním tlakem. Axiální síla klesá s tlakem při nízkém předpětí, ale u velkých předpětí se 

zvětšuje. Jedna křivka je výjimečná tím, že hodnota axiální síly je téměř konstantní, to 

znamená, že je axiální síla nezávislá na tlaku. (16) 

Na Obr. 9 je ukázána numerická simulace inflačně-extenzního experimentu válcové 

nádoby. Zde válcová nádoba zatížena konstantním předpětím 𝜆𝑍
𝑖𝑛𝑖 a poté vnitřním tlakem. 

Pro popis válcové nádoby byl použit Gentův konstitutivní model. Je zde patrná změna 

mechanického chování v závislosti na axiálním předpětí. Na závislosti axiálního streče na 

tlaku je zřetelný inverzní bod. Tento bod zde vychází na hodnotu 1,414. 

 

Obr. 9 - Numerické řešení simulace tlakování válcové nádoby s axiálním předpětím [14] 

Při popisu odezvy v axiálním směru existuje inverzní bod. Bod, při kterém se céva 

působením vnitřního tlaku neprodlužuje ani nezkracuje. To je způsobeno axiálním 

předpětím určité hodnoty. Pokud je axiální předpětí menší než to v inverzním bodě, tak se 

céva působením vnitřního tlaku prodlužuje. Pokud je hodnota axiálního předpětí větší než 

v inverzním bodě, tak se céva zkracuje. 

Céva při zvětšování vnitřního tlaku zvětšuje svůj obvod. V závislosti na tom, jaké je 

axiální předpětí, se mění i průběh zvětšování obvodu. Podrobněji je vysvětleno v kapitole 

5.3.2. 
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5.3.2 Důsledek axiálního předpětí 

Pracovní zatížení v lidském těle v rozmezí od 10 kPa do 16 kPa. To odpovídá 75 mmHg 

až 120 mmHg. Tento pracovní prostor je na Obr. 10 a na Obr. 11 zobrazen oranžovým 

obdélníkem. 

V pracovním prostoru na Obr. 10 vidíme, jak se céva mechanicky chová. Při určitém 

axiálním předpětí se céva v pracovním prostoru ani neprodlužuje ani nezkracuje. Toto 

předpětí je zmíněným inverzním bodem. 

 

Obr. 10 -Axiální streč v závislosti na tlaku [9] 

 

Obr. 11 - Obvodový streč v závislosti na tlaku [9] 
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Na Obr. 11 vidíme chování cévy v obvodovém směru. Céva při nárustu tlaku 

v pracovním prostoru tuhne. Při nulovém předpětí je nárůst obvodového streče menší než 

při předpětí 22 N. To znamená, že céva je v pracovním prostoru poddajnější při větším 

axiálním předpětí. 
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6 METODY 

6.1 Vzorky 

Vzorky byly získány za pomoci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Fakultní 

nemocnice Hradec Králové. Jejich etické komise zároveň schválily experimentální použití 

těchto vzorků. Testovanými vzorky byly kryoprezervované cévní štěpy uchovávané v cévní 

bance v Hradci Králové. Experiment na nich byl proveden vždy do 48 hodin po rozmražení. 

Vzorkem vždy byla Vena Saphena Magna a pocházela od různých dárců. Vzorek byl vždy 

očištěn od tukové a vazivové tkáně. Na konci vzorku byl uříznut kroužek, který byl ještě 

rozříznut radiálně. Tento kousek sloužil k měření tloušťky. Tloušťka se měřila mikrometrem 

s přítlačnou silou 0,5 N. [17] 

 

Obr. 12 - Vzorek s místy řezu [17] 

6.2 Inflačně-extenzní experiment 

Na vzorcích byl proveden inflačně-extenzní experiment s kvazistatickým zatěžováním. 

Na vzorky bylo zavěšeno závaží, které tvořilo axiální předepnutí vždy v sérii 0 g, 10 g, 50 g, 

200 g a 500 g, to znamená že síla, která tvořila přepětí byla 0 N, 0,098 N, 0,49 N, 1,96 N a 4,9 

N. Pro každý vzorek a dané předepnutí proběhlo 8 cyklů. Cyklus se skládá ze zatěžovací a 

odlehčovací části. Vyhodnocovanými byl 8 cyklus. 
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Obr. 13 - Schéma experimentální soustavy [17] 

Popis schématu: Na pozici 1 je zkoumavý vzorek, který je upnutý mezi dva trny. 

Nepohyblivý na pozici 2 a pohyblivý (v axiálním směru a možnost natočení) na pozici 3. Na 

pozici 4 je mechanismus, který je složen z elektromotoru a injekční stříkačky a slouží 

k tlakování vzorku tekutinou. Tlakovaná kapalina byla voda. Rychlost posuvu pístu 

stříkačky o objemu 50 ml byla 1 mm/s. Na pozici 6 je tlakový snímač KTS Cressto s rozsahem 

0 – 25 kPa. Na pozici 13 je A/D převodník National Instraments USB-6289. Nastavování tlaku 

a snímací frekvence je přes počítač na pozici 12. Snímání tlaku bylo ve frekvenci 500 Hz. Na 

vzorek míří dvě na sebe navzájem kolmé kamery Basler acA-2500 s rozlišením 5 MPx, ve 

schématu pozice 8a a 8b. Snímkovací frekvence kamer byla 10 Hz. Pomocí synchoboxu na 

pozici 10 je zajištěno, aby kamery snímaly ve stejný okamžik. K minimalizaci expozičního 

času byla použita světla Helios LED 200 pro osvětlení vzorku, na schématu pozice 9a a 9b. 

Na pozici 14 je triggerovací tlačítko, kterým se spouští celý experiment. 
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Obr. 14 - Uspořádání experimentu [17] 

 

Obr. 15 – Schématické zobrazení průběhu tlaku v čase 

Triggerovacím tlačítkem se spustí experiment. Začne se cyklicky zatěžovat a uvolňovat 

vzorek, podle nastavené horní a dolní úvratě elektromotoru. Během tohoto procesu se snímá 



25 

 

tlak s danou frekvencí a kamery snímají snímky svojí danou frekvencí. Výstupem tohoto 

procesu je série snímků a průběh tlaku v čase. Pomocí Matlab jsou data tříděna, že každý 

snímek má k sobě přiřazenou hodnotu tlaku. Na Obr. 15 je schematicky zobrazeno, jaký byl 

průběh tlaku a jaké cykly byly vyhodnocovány. 

6.3 Zpracování experimentu 

Pro zpracování experimentu byl vytvořen jeden referenční snímek s měřidlem, na 

základě, kterého se později dělala kalibrace pro přepočet mezi deformací a počtem pixelů. 

Je zobrazeno na Obr. 16. 

 

Obr. 16 - Vytvoření měřítka 

Zjištění deformace ze snímku se také provádělo v Matlab. Originální snímek se převedl 

na binární obrázek, to znamená že obrázek se skládal pouze z černé a bílá barvy. Poté se 

vybrala oblast zájmu. Oblasti byly dvě. Jedna pro vyhodnocování axiální deformace a druhá 

pro vyhodnocení obvodové deformace. V oblasti pro vyhodnocování axiální deformace se 

detekovala horní a spodní hrana, na Obr. 18 zvýrazněno zelenou a hnědou barvou. Pro 

vyhodnocení obvodové deformace se v této oblasti detekovala pravá a levá hrana, na Obr. 

18 jsou zvýrazněny červenou a růžovou barvou. Oblast zájmu pro obvodovou deformaci 

byla vybírána mimo ovlivněnou oblast upínacích trnů. 
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Obr. 17 – Vlevo: Výběr oblasti zájmu pro axiální deformaci, vpravo: Výběr oblasti zájmu pro obvodovou 

deformaci 

 

Obr. 18 - Detekované hrany 

Výstupem celého experimentu včetně zpracování obrázků je textový soubor se 

souřadnicemi bodů, které tvoří detekovanou hranu. Průměrováním příslušné souřadnice 

podle oblasti zájmu získáme jeden daný deformovaný stav. Z rozdílu zprůměrovaných 

hodnot pro horní a dolní hranu (pravou a levou hranu) získáme délku mezi markery. 

Výpočtem  
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𝜀 =

𝛥𝑙

𝛥𝑙 + 𝑙0
 

(1)  

, kde 𝑙0 je počáteční délka a 𝛥𝑙 je změna délky, získáme deformace v axiálním a 

obvodovém směru. Toto vyhodnocení bylo provedeno každý snímek. Deformace byly 

získány ze zatěžovací křivky prvního a osmého cyklu. Snímky a tlak byly zaznamenány pro 

všechny cykly. 

Deformace vzorku byly přepočteny na streče. Pro podélný směr podle vzorečku 

 
𝜆𝑧 =

𝑙

𝐿
 

(2)  

, kde 𝐿 je délka vzorku v referenční (nezdeformované) konfiguraci a 𝑙 je délka vzorku 

v zatížené (zdeformované) konfiguraci. Nezdeformovaná konfigurace je daný vzorek při 

předpětí závažím 0 g při tlaku 0 kPa. 

V obvodovém směru byl použit vzorec pro streč na středním poloměru. 

 𝜆𝜃 =
𝑟𝑜 + 𝑟𝑖
𝑅𝑜 + 𝑅𝑖

 (3)  

Zde vystupuje 𝑟𝑜 jako zdeformovaný vnější poloměr, 𝑟𝑖 jako zdeformovaný vnitřní 

poloměr, který byl získán z předpokladu, že objem zdeformovaného a referenčního tělesa 

je stejný, 𝑅𝑜 jako vnější referenční poloměr a 𝑅𝑖 jako vnitřní referenční poloměr. 

6.4 Model pozorování 

Model pozorování se zakládá na tom, že cévu nahradíme tenkostěnnou válcovou 

skořepinou. To znamená, že musíme splnit několik předpokladů, které reálný experiment 

nesplňuje. 

Geometrickým předpokladem je, že poloměr je mnohonásobně větší než tloušťka stěny. 
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Obr. 19 - Souřadný systém pro popis analytickým modelem [9] 

Další předpoklad popisuje vlastnosti vazeb. Vazby modelu působí na střední ploše a 

neomezují natočení ani radiální posuv. I vnitřní tlak a axiální síla působí na střední ploše. 

Další předpoklad se týká materiálu. Předpokládáme, že materiál je anizotropní a 

popsatelný hustotou deformační energie. K popisu byl použit konstitutivní model 

deformační energie podle Funga3, kde se vyskytují složky Greenova tenzoru deformace 𝐸𝑅, 

𝐸𝛩, 𝐸𝑍, 𝐸𝑅𝐸𝛩, 𝐸𝛩𝐸𝑍 a 𝐸𝑍𝐸𝑅, a materiálové parametry 𝑐0, 𝑐1,𝑐2, 𝑐3, 𝑐4, 𝑐5 a 𝑐6. 

 𝑊 =
𝑐0
2
(𝑒𝑐1𝐸𝑅

2+𝑐2𝐸𝛩
2+𝑐3𝐸𝑍

2+2𝑐4𝐸𝑅𝐸𝛩+2𝑐5𝐸𝛩𝐸𝑍+2𝑐6𝐸𝑍𝐸𝑅 − 1) (4)  

Předpoklad, že náš materiál vykazuje nelineární chování a je nestalčitelný při deformaci 

nám umožňuje psát předpis pro napětí 

 
𝝈 =

𝜕𝑊

𝜕𝑭
𝑭𝑇 − 𝑝𝑰 

(5)  

, kde 𝑊 je hustota deformační energie, 𝝈 je tenzor napětí, 𝑭 je deformační gradient a 𝑝 

má význam tlaku. [18] 

 

3 Yuan-Cheng Fung (15.9.1919 – 15.12.2019) bývalý emeritní profesor Kalifornské univerzity v San 

Diegu 
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Z našich předpokladů vyplývá, že je ve stavu dvouosé napjatosti. Jeden je směr 𝑍 a 

druhý je 𝜃. To znamená, že platí 

 𝜎𝑟𝑟 = 𝜎𝑟𝜃 = 𝜎𝜃𝑧 = 𝜎𝑧𝑟 = 0 (6)  

Válcová nádoba se nachází ve stavu tříosé deformace. K popisu nám slouží referenční 

konfigurace (𝑅, 𝐻, 𝐿) a deformovaná konfigurace (𝑟, ℎ, 𝑙). 

 

Obr. 20 - Zobrazení referenční a zdeformované konfigurace 

K přechodu z jedné konfigurace do druhé slouží následující soustava rovnic. 

 ℎ =  𝜆𝑟𝑅𝐻 (7)  

 𝑟 =  𝜆𝜃𝛩𝑅 (8)  

 𝑧 =  𝜆𝑧𝑍𝑍 (9)  

Deformační gradient, který je v rovnici (5), tedy vypadá takto 

 
𝑭 = (

𝜆𝑟𝑅 0 0
0 𝜆𝜃𝛩 0
0 0 𝜆𝑧𝑍

) 
(10)  

V rovnici (4) se vyskytují složky Greenova tenzoru deformace. Pro něj platí  
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 𝑬 =  
1

2
(𝑭𝑇𝑭 − 𝑰). (11)  

Po dosazení nám vzniká předpis 

 

𝑬 =

(

 
 

1

2
(𝜆𝑟𝑅
2 − 1) 0 0

0
1

2
(𝜆𝜃𝛩
2 − 1) 0

0 0
1

2
(𝜆𝑧𝑍
2 − 1)

)

 
 

. 

(12)  

Podmínka nestlačitelnosti je, že objem zdeformované konfigurace je stejný jako objem 

referenční konfigurace. 

 
J = det(𝑭) = det(

𝜆𝑟𝑅 0 0
0 𝜆𝜃𝛩 0
0 0 𝜆𝑧𝑍

) = 𝜆𝑄  𝜆𝑍 𝜆𝑅 = 1  
(13)  

Silová rovnováha mezi vnějšími vlivy (vnitřní tlak, axiální síla) a mechanickou odezvou 

trubice podle Horný a Petřivý (2020) [14] můžeme psát 

 
𝑃 =  

𝛼

𝜆𝜃𝛩𝜆𝑧𝑍

𝜕�̂�

𝜕𝜆𝜃𝛩
 

(14)  

 
𝐹𝑟𝑒𝑑 = 𝛼𝜋𝑅𝑖

2(2
𝜕�̂�

𝜕𝜆𝑧𝑍
−
𝜆𝜃𝛩
𝜆𝑧𝑍

𝜕�̂�

𝜕𝜆𝜃𝛩
) 

(15)  

, kde vystupuje �̂� deformační energie po dosazení vyplývajících z rovnice (13) a 𝛼, 

která je popsána vztahem 

 
𝛼 =  

𝐻

𝑅𝑖
 

(16)  

Naše cílová funkce, ve které hledáme parametry 𝑐0, 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4, 𝑐5 a 𝑐6 z rovnice (4), je 

 
𝑄 =∑((𝑤𝑝(𝑃𝑖

𝑒𝑥𝑝
− 𝑃𝑖

𝑚𝑜𝑑))2 + (𝑤𝐹(𝐹𝑖
𝑒𝑥𝑝

− 𝐹𝑖
𝑚𝑜𝑑))2)

𝑛

𝑖=1

 
(17)  

, kde 𝑤𝑝 a 𝑤𝐹je váhový koeficient, 𝑃𝑒𝑥𝑝 je měřený tlak a 𝑃𝑚𝑜𝑑 je tlak předpovídaný 

modelem (rovnice (14)), 𝐹𝑒𝑥𝑝 je síla předpětí při experimentu a 𝐹𝑚𝑜𝑑 je síla předpětí 

předpovězené modelem (rovnice (15)).  
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7 VÝSLEDKY 

7.1 Vyhodnocení inflačně-extenzního experimentu 

Inflačně-extenzní experiment byl proveden celkem na dvanácti vzorcích. Čtyři z nich 

byly pro porovnání výsledku z pozorování vyřazeny z důvodu vadného chování např. 

vzorek při zatížení tlakem měl konstantní streč jak v axiálním, tak i v obvodovém směru. 

Pro závěr pozorování je tedy použito osm vzorků. Pro těchto osm vzorků jsou uvedené 

charakteristické parametry v Tab. 1. 

Tab. 1 - Parametry vzorků 

Název vzorku Věk [rok] Pohlaví 

M = muž 

F = žena 

Střední 

tloušťka 

[mm] 

Vnější 

poloměr 

[mm] 

CV_0030816 52 F 0,228 2,48 

CV_0523114 18 M 0,313 2,77 

CV_0262314 28 M 0,293 2,55 

CV_0201914 21 F 0,325 2,41 

CV_0181814 51 M 0,474 3,39 

CV_0171814 61 M 0,491 3,08 

CV_0101414 41 F 0,258 2,13 

CV_0543114 17 M 0,238 2,24 
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Obr. 21 - Naměřená data vzorku CV_0030816 pro axiální směr 

 
Obr. 22 - Naměřená data vzorku CV_0030816 pro obvodový směr 
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Obr. 23 - Naměřená data vzorku CV_0523114 pro axiální směr 

 
Obr. 24 - Naměřená data vzorku CV_0523114 pro obvodový směr 
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Obr. 25 - Naměřená data vzorku CV_0262314 pro axiální směr 

 

Obr. 26 - Naměřená data vzorku CV_0262314 pro obvodový směr 
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Obr. 27 - Naměřená data vzorku CV_0201914 pro axiální směr 

 

Obr. 28 - Naměřená data vzorku CV_0201914 pro obvodový směr 
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Obr. 29 - Naměřená data vzorku CV_0181814 pro axiální směr 

 

Obr. 30 - Naměřená data vzorku CV_0181814 pro obvodový směr 
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Obr. 31 - Naměřená data vzorku CV_0171814 pro axiální směr 

 

Obr. 32 - Naměřená data vzorku CV_0171814 pro obvodový směr 
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Obr. 33 - Naměřená data vzorku CV_0101414 pro axiální směr 

 

Obr. 34 - Naměřená data vzorku CV_0101414 pro obvodový směr 
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Obr. 35 - Naměřená data vzorku CV_0543114 pro axiální směr 

 

Obr. 36 - Naměřená data vzorku CV_0543114 pro obvodový směr 
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7.2 Regresní analýza 

Pro regresní analýzu byl vybrán vzorek CV_0030816 a k němu jeho první tři předpětí, 

které se nejvíce přibližují předpětím v lidském těle. Pro náš model platí podmínka, že 

poloměr musí být mnohonásobně větší než tloušťka. Pro vzorek vybraný k regresní analýze 

platí, že poloměr je téměř 9x větší než tloušťka stěny. 

Pro nalezení minima cílové funkce (rovnice (17)) byl použit software Maple 2019. 

Konkrétně funkce NLPSolve (NonLinear Program Solve), která hledá minimum 

nelineárních systémů. Použitá metoda řešiče NLPSolve byla SQP (Sequential Quadratic 

Programming). Řešení bylo nalezeno po sedmdesáti iteracích. 

 

Obr. 37 - Regresní analýza vzorku CV_0030816 - axiální směr 
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Obr. 38 - Regresní analýza vzorku CV_0030816 - obvodový směr 

 

Obr. 39 - Regresní analýza pro axiální sílu 
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Tab. 2 - Výsledné koeficienty 

Název 

vzorku 

C0 

[kPa] 

C1 

[-] 

C2 

[-] 

C3 

[-] 

C4 

[-] 

C5 

[-] 

C6 

[-] 

𝑹𝑴𝑺𝑬𝑷 𝑹𝑴𝑺𝑬𝑭 𝑹𝒑 𝑹𝑭 

CV_0030816 2,18 1827,47 1516,55 489,13 1543,29 817,70 943,46 0,0090 0,00011 0,97 0,71 

4 5 

  

 

4 RMSE – root-mean-square-error, česky: střední kvadratická odchylka 
5 R – koeficient determinace 
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8 DISKUZE 

8.1 Diskuze experimentálních výsledků 

Když se podíváme na vzorky jednotlivě, tak vidíme, že první a osmý cyklus se liší. To 

jsme očekávali a je to způsobené viskoelastickými jevy, které jsou charakteristické pro 

měkké tkáně, jak je popsáno v kapitole 5.1. 

Když se podíváme na vzorky jako na soubor dat, tak vidíme, že vykazují námi 

očekávanou odezvu. Při nulovém tlaku se po přidání závaží žíla prodlouží. Všechny vzorky 

se shodují, že při zvyšování tlaku a nulovém axiálním předpětí, se prodlužují v axiálním 

směru. V čem se liší, je bod inverze. U některých vozků je zcela zřetelný (např. vzorek 

CV_0262314) a u některých se ztrácí, protože některé vzorky u více hodnot axiálního 

předpětí se neprodlužuje ani nezkracuje (např. vzorek CV_0523114). 

V obvodovém směru se při nulovém tlaku a zvětšujícím axiálním předpětí obvod 

zmenšuje. Při zvyšování tlaku se obvod zvětšuje. Všechny žíly podobným trendem. Pouze 

u největšího axiálního předpětí se u některých cév obvod mění konkávním průběhem (např. 

vzorek CV_0030816) a některé vzorky konvexním CV_0171814). 

Další věc, co lze z těchto dat vypozorovat je, jak se mění tuhost, popř. poddajnost, žíly 

s věkem. Na Obr. 40 je porovnání dvou vzorků. Jeden (CV_0030816) je od osmnáctiletého 

dárce a druhý (CV_0523114) je od dvaapadesátileté dárkyně. Mladší dárce má mnohem více 

poddajnější žíly než starší. Při axiálním předpětí 0,49 N se žíla mladšího dárce prodlouží o 

téměř 40 %, kdežto u staršího dárce o 10 %. Při zvyšování tlaku je pak průběh podobný. 

Výjimku tvoří nulové axiální předpětí. Kde při zvyšujícím se tlaku se prodlouží žíla 

mladšího dárce o 10 %, ale u dárce staršího pouze o 4 %. 
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Obr. 40 - Porovnání chování v axiálním směru dvou vzorků 

8.2 Diskuze regresní analýzy 

K nalezení minima cílové funkce byla použita funkce NLPSolve, která hledá 

pouze lokání minimum. Nalezené minimum se velmi často odvíjí od počátečního 

bodu iterace. Je zde možnost, že existuje jiné, lepší řešení. K hledání minima by se 

mohla použít alternativní metoda i za cenu snížení přesnosti řešení, např. genetický 

algoritmus, který hledá globální řešení. Nalezené řešení také ovlivňují váhové 

koeficienty 𝑤𝑝 a 𝑤𝐹. 
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9 ZÁVĚR 

Tato práce se řadí mezi soubor prací, které se zabývají axiálním předpětím u cév. Zároveň 

je propojena na bakalářskou práci Vliv kryogenního skladování na mechanické vlastnosti cévních 

štěpů při kvazistatickém zatěžování od Bc. Anežky Vimrové, kde byly použity stejné vzorky. 

Zároveň ukazuje, jak se mění mechanická odezva žíly při vnitřním přetlaku v závislosti 

na tom, jak je axiálně předepnuta. Vidíme, že měkké tkáně jsou hyperelastické, nelineární a 

vykazují určitou hysterezi. 

Regresní analýza nám ukázala schopnost predikce mechanického chování při daném 

zatížení axiálního předpětí a vnitřního tlaku. 
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