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Abstrakt:  

Tato bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi materiálu cípu aortální chlopně 

a lidským perikardem, jako materiálem vhodným pro plastiku a náhradu chlopní. Pro cípy 

chlopní byla předpokládána anizotropie. Z cípů byly vytnuty vzorky ve dvou směrech, tj 

v obvodovém a radiálním směru, které byly testovány jednoosou tahovou zkouškou. Cílem 

této práce bylo porovnat mechanickou odezvu vzorků. Výsledky práce budou použity pro 

další výzkum a vývoj náhrad chlopní, zejména pak k porovnání mechanické odezvy 

modifikovaného perikardu. 

Abstract:  

This bachelor thesis deals with the mechanical properties of the material of aortic valve cusps 

and human pericardium, as a material suitable for plastic and the replacement of valves. For 

the valve cusps, it was pretendet anisotropy. Samples were made from cusps in two 

directions, i.e. in circumferencial and radial direction, which were tested with uniaxial tensile 

test. The purpose of the thesis was to compare the mechanical response of the samples. 

Results of the thesis will be used for another research and development of replacement of 

valves, especially for comparing of the mechanical response of modified pericardium. 
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1 Seznam zkratek a symbolů 

BP (Blood pressure) Krevní tlak 

DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium) Dulbeccovo modifikované Eaglovo 

médium 

EOA Efektivní plocha ústí chlopně 

FBS (Fetal bovine serum) Fetální hovězí sérum 

GAG Glykosaminoglykan 

GOA Geometrická plocha ústí chlopně 

3D Tři dimenze, trojdimenzionální, trojrozměrný 

HP (Human pericardium) Lidský perikard 

TEV (Tricuspid tissue-engineered human pericardial valve) Kultivovaný perikard 

NAV (Native aortic valve) Nativní aortální chlopeň 

HP_L (Human pericardium_longitudinal) Lidský perikard ve směru podélném 

HP_T (Human pericardium_transversal) Lidský perikard ve směru příčném 

NAV_L (Native aortic valve_longitudial) Nativní aortální chlopeň ve směru 

obvodovém 

NAV_R (Native aortic valve_radial) Nativní aortální chlopeň ve směru radiálním 

NCL (Non-coronary leaflet) Nekoronární cíp 

LCL (Left coronary leaflet) Levý koronární cíp 

RCL (Right coronary leaflet) Pravý koronární cíp 

ANOVA (Analysis of variance) Analýza rozptylu 

M (Male) Muž 

F (Female) Žena 

C (Circumferencial) Obvodový 

R (Radial) Radiální 

𝐸𝑠 [𝑀𝑃𝑎] Sečný modul pružnosti 

𝐸0 [𝑀𝑃𝑎] Tečný modul pružnosti v počátku 

𝐸𝜎𝑡 [𝑀𝑃𝑎] Tečný modul pružnosti při tlaku 16 kPa 

𝜀 [−] Relativní prodloužení 

𝜎 [𝑀𝑃𝑎] Smluvní napětí 

𝐸 [𝑀𝑃𝑎] Tečný modul pružnosti 

𝛼 [°] Úhel svírající směrnice charakteristiky napětí deformace s osou deformace 
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𝑁 [𝑁] Síla působící na vzorek 

𝐴 [𝑚𝑚2] Počáteční plocha průřezu vzorku 

𝜎𝐶  [𝑀𝑃𝑎] Cauchyho napětí 

𝐴𝑜 [𝑚𝑚2] Okamžitá plocha průřezu vzorku 

∆𝐿 [𝑚𝑚] Absolutní prodloužení 

𝐿 [𝑚𝑚] Počáteční délka vzorku 

𝑙 [𝑚𝑚] Aktuální délka vzorku 

𝑆𝐷 [−] Směrodatná odchylka 
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2 Úvod 

Srdce je jedním z nejdůležitějších orgánů v lidském těle. Zajišťuje rozvod krve cévním 

systémem a tím i zásobování orgánů živinami a kyslíkem. Srdce se dělí na dvě části, pravou 

a levou, která se každá skládá ze dvou dutin (síně a komory). Z těla je odkysličená krev 

přiváděna do pravé síně, z té pak krev putuje do pravé komory. Pravá komora krev vypudí 

do malého krevního oběhu, kde krev putuje do plic, aby se okysličila. Okysličená krev vstupuje 

zpět do srdce levou síní. Následuje levá komora, která svým stahem vypudí krev do aorty 

a celého těla. Každá z těchto srdečních dutin je oddělena od následující chlopněmi. Chlopně 

zabraňují zpětnému toku krve. 

V průměrném srdci dojde ke kontrakci jednou až 1,5krát za sekundu, avšak při větší zátěži až 

třikrát za sekundu, tedy 180krát za minutu. To znamená, že dochází k velkým změnám tlaků 

působících na chlopně. Jelikož jsou chlopně takto zatíženy, jsou náchylné k poruchám 

a nemocím. Jednou z nejčastějších poruch je nedomykavost srdečních chlopní. To znamená, 

že cípy chlopně (dle různých chlopní 2 až 3 cípy) na sebe nedoléhají a část krve tak teče zpět. 

Tato deformace srdeční chlopně je způsobená neustálou činností srdce, díky čemuž dochází 

k degradaci materiálu cípu. Dalšími vadami může být stenóza, či onemocnění jako bakteriální 

endokarditida nebo infekce usazená na cípech chlopní. Stenóza je zmenšování průtočné plochy 

chlopně, kvůli níž dochází k nadměrnému namáhání srdce. Nemoci chlopní je nutné léčit, 

ve vážnějších případech je nutná plastika cípu chlopně nebo její úplná transplantace. Vady 

chlopní bez operace není možné vyřešit. 

Při nutné operaci je nezbytné chlopeň nahradit nebo opravit. Opravit chlopeň lze tak, 

že v případě nedomykavosti cípy přešijeme a změníme jejich tvar, aby na sebe znovu doléhaly 

a k nežádoucímu zpětnému toku krve nedošlo. Tento postup zatím není příliš rozšířený a je 

velmi náročný. Při výměně chlopně za náhradu existuje několik možností. První možností je 

nahradit chlopeň náhradou umělou. Umělé neboli mechanické chlopenní náhrady se během let 

vyvíjely a měnily svůj tvar. Jejich nevýhodou je nemožnost přizpůsobit se rostoucímu tělu. 

Jinou možností je použití biologických náhrad, a to zvířecí chlopně, z nichž se používají prasečí 

chlopně a telecí perikard, nebo lidské chlopně. Lidské chlopně se získávají buďto od dárců, 

to jsou takzvané alografty, nebo přímo od daného pacienta, tedy autografty. Autografty jsou 

dvojího typu. Prvním typem je chlopeň vyňatá z plicnice. Druhým typem je chlopenní náhrada 

z kultivovaného lidského perikardu. Poslední zmíněná metoda je poměrně nová, a tak o ní zatím 
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nemáme mnoho především dlouhodobých informací. Z krátkodobého hlediska vypadá tato 

metoda jako velmi dobrá s nízkou pooperační mortalitou. 

Na celém světě dojde ročně k 300 000 operací z důvodu náhrady srdečních chlopní a toto číslo 

bude dle současných předpovědí dále stoupat. Tato práce se ve své teoretické části zabývá 

mechanickými vlastnostmi cípu aortální chlopně, teorií mechanických vlastností perikardu 

a jeho následnou kultivací. V experimentální části práce se práce zabývá zkoumáním 

mechanických vlastností cípu aortální chlopně. Předpokládá anizotropní vlastnosti cípu, a tak 

měření probíhá na jednoosé tahové zkoušce ve směru obvodovém a radiálním. Cílem této práce 

je toto tvrzení podložit, nebo vyvrátit, a předložit hodnoty mechanických vlastností, které 

očekáváme od následně kultivovaného perikardu.  
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3 Cíle práce 

1. Seznámit se se stavbou a mechanickými vlastnostmi aortální chlopně a perikardu, jako 

materiálu vhodného pro plastiku chlopně. 

2. Popsat experimentální metody vhodné pro mechanické testování chlopně a perikardu. 

3. Zpracovat a vyhodnotit experimentální data získaná z tahových zkoušek cípu aortální 

chlopně v obvodovém i radiálním směru. 

4 Motivace 

V oblasti náhrad srdečních chlopní probíhá již mnoho let intenzivní výzkum a vývoj. Ten se 

v posledních letech orientuje více na materiálové inženýrství v oblasti tvorby a modifikací 

biologických tkání. Jak mechanické, tak biologické náhrady sebou nesou stále některé 

problémy, které dále negativně ovlivňují život pacientů. Motivací pro tuto práci je popsat 

mechanické vlastnosti cípu aortální chlopně, aby bylo možné dále na této práci stavět při tvorbě 

nových náhrad aortálních chlopní, zejména tvořených modifikovaným perikardem. Výsledky 

této práce, zároveň s poznatky z literatury budou sloužit k porovnání mechanické odezvy 

modifikovaného perikardu určeného pro plastiku nebo konstrukci chlopní.  
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5 Srdeční chlopně 

V srdci lidského těla se nacházejí čtyři srdeční chlopně. Chlopně jsou rozděleny na levostranné 

a pravostranné podle srdečních oddílů. V levostranném srdečním oddílu se nachází chlopeň 

mitrální a aortální, zatímco v pravostranném srdečním oddílu jsou uloženy chlopně pulmonální 

a trikuspidální [5]DOMINIK, Jan. Chirurgie srdečních chlopní: (--nejen pro kardiochirurgy) : 

ve 200 vyobrazeních [online]. Praha: Grada, 2008 [cit. 2021-6-17]. ISBN 978-80-247-6386-6.. 

Poloha jednotlivých chlopní a dutin v srdci je znázorněna na Obrázek 1. Funkcí chlopní je 

zabránění zpětného toku krve. Tato práce se dále zabývá pouze chlopní aortální. 

5.1 Aortální chlopně 

Aortální chlopeň se nachází u kořene aorty na rozhraní levé komory srdeční. Skládá se ze tří 

cípů poloměsíčitého tvaru a k nim přiléhajících Valsalvových sinů. Valsalvovy siny jsou 

rozšíření aorty nad jednotlivými cípy aortální chlopně. Tyto siny jsou označeny podle věnčitých 

tepen jako levý koronární, pravý koronární a nekoronární. Stejné označení se používá i pro 

samotné cípy aortální chlopně [5]DOMINIK, Jan. Chirurgie srdečních chlopní: (--nejen pro 

kardiochirurgy) : ve 200 vyobrazeních [online]. Praha: Grada, 2008 [cit. 2021-6-17]. ISBN 

978-80-247-6386-6..  

Cípy aortální chlopně mají konkávní profil. Směrem do levé srdeční komory jsou cípy pokryty 

vrstvou řídké pojivové tkáně (spongiosa), zatímco ve směru k aortě jsou cípy pokryty fibrózní 

Obrázek 1 Schéma srdce a pozice chlopní [19] 
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vrstvou (fibrosa). Povrch je na obou stranách kryt endotelem, viz Obrázek 2. Cípy aortální 

chlopně nekoaptují svými volnými okraji a volné okraje jsou uloženy nad linií chlopenního 

uzávěru. Tyto okraje jsou tenčí a většinou je v nich nahromaděn kolagen. Při systole dojde 

k dilataci aortálního kořene, což způsobí, že se cípy chlopně napnou a volné okraje cípů 

nasměřují hemodynamické víry do aortálních sinů. Během celého procesu se cípy chlopně 

nedotknou aortální stěny a je tak zamezeno nežádoucímu kmitání listů [6]. 

 

Obrázek 2 Struktura stěny cípu aortální chlopně v řezu (1 – Endotel, 2 – Snopce kolagenních vláken, 3 – Radiální kolagenová 

a elastinová vlákna, 4, 5 – Obvodová a radiální elastinová vlákna, 6 – Epitel) [20] 

5.2 Náhrady chlopní 

Těžce poškozené chlopně, které způsobují významné hemodynamické vady, a které již kvůli 

infekci, kalcifikaci nebo vrozené malformaci nelze znovu upravit, je nutné chirurgicky nahradit. 

Náhrady se používají biologické nebo umělé. U umělých náhrad je vlastní chlopeň z umělých 

hmot, skelet chlopně bývá z kovových slitin a našívací prstenec z různých tkanin. Biologické 

chlopně jsou buďto jiného živočišného druhu (xenografty), či lidské. Lidské náhrady se dále 

dělí podle dárce. Pokud jde o dárce cizího, náhrada se nazývá alograft, pokud je pacient svým 

vlastním donorem, jde o autograft [5]DOMINIK, Jan. Chirurgie srdečních chlopní: (--nejen 

pro kardiochirurgy) : ve 200 vyobrazeních [online]. Praha: Grada, 2008 [cit. 2021-6-17]. ISBN 

978-80-247-6386-6.. 

5.2.1 Mechanické chlopenní náhrady 

Nejstarším typem jsou chlopně kuličkové. Tyto náhrady se používaly od 60. let minulého století 

až do počátku 21. století. Dalším typem byly chlopně diskové nevyklápěcí. Ty se používaly jen 

mezi lety 1965–1980 a následně byly nahrazeny diskovými chlopněmi. Diskové chlopně ty 

nevyklápěcí nahrazovaly již od 70. let, a to hlavně díky jejich lepší hemodynamice. Funkce 

těchto chlopní je založena na vyklápěcím systému. Dalším typem ve vývoji byly dvoulisté 

chlopně. Ty si již od osmdesátých let získávaly stále větší oblibu a dnes jsou nejpoužívanějším 



13 

typem mechanických chlopní. Disky všech v současnosti používaných mechanických 

chlopenních náhrad jsou vyrobeny z pyrolitkarbonu. Tento materiál je velmi odolný, trvanlivý, 

biokompatibilní a tromborezistentní VOJÁČEK, Jan, Pavel ŽÁČEK a Jan DOMINIK. Aortální 

nedomykavost [online]. Praha: Grada, 2016 [cit. 2021-6-17]. ISBN 978-80-271-5685-1. 

Dostupné z: https://www.bookport.cz/e-kniha/aortalni-nedomykavost-545710/#.. 

Kuličkové chlopně jsou nejstarším typem mechanických chlopní, viz Obrázek 3. Závěrným 

tělískem pro tento druh byla koule vyrobená ze silastiku. Koule v otevřené poloze naléhá na 

klec ze tří prutů. V poloze uzavřené pak doléhá na prstenec z kovové slitiny. Ten je opleten 

teflonem pro možnost našití na kořen aorty. Pacientům se u tohoto typu náhrady dramaticky 

zlepšila hemodynamika, avšak se často potýkali s tromby. Proto se u dalších typů kuličkových 

chlopní oplétala i klec, ve které byla koule usazena. Do opletení prorostl endotel a krev se 

nesetkávala (kromě samotné koule) s cizorodým materiálem. Z důvodu jiné drsnosti opletené 

kostry a samotné koule docházelo po pár letech k protržení endotelu. To mělo za následek 

zvýšenou tvorbu trombů a náhradu bylo nutné reoperovat [5].  

 

Obrázek 3  Zleva – Kuličková chlopeň Starr Edwards, Disková chlopeň Omnicarbon, Dvoulistá chlopeň Sorin-Bicarbon a) 

Slimline, b) Overline [5] 

Diskové chlopně byly vyráběny tak, aby se v otevřené poloze disk opíral o kostru náhrady 

(různé tvary pro různé výrobce), viz Obrázek 3. Disk byl plochý a byl uzavíracím tělískem. Při 

zavření chlopně disk dosedal na prstenec. Jejich předností proti kuličkovým chlopním byla 

velmi malá otevírací rezistence a velmi krátká doba pro uzavření. Tyto náhrady byly 

nízkoprofilové a lépe se našívaly. Naopak nevýhodou tohoto typu byly vysoké rychlostní 

gradienty a s tím spojená turbulence. Pacienti se dále potýkali se zvýšeným rizikem vzniku 

trombů. Z toho důvodu byly tyto modely vytlačeny náhradami s vyklápěcími disky. Po čase 

byly obyčejné ploché disky nahrazeny disky konvexo-konkávního typu. Tyto náhrady měly 

velmi dobré hemodynamické vlastnosti. Docházelo zde však velmi zřídka k utržení kostry 
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náhrady a vysunutí disku. Následky takovéto nehody většinou (bez urgentní operace) nebyly 

slučitelné se životem. Proto se tento typ přestal používat [5]. 

Dvoulisté chlopně jsou dnes nejpoužívanější mechanickou chlopenní náhradou u nás i ve světě. 

Přes různé výrobce a odlišné typy všechny pracují na podobném principu. Uzávěrným tělískem 

jsou dva poloměsíčité listy, které se při otevření rozevírají do různých úhlů, viz Obrázek 3. 

Odlišní výrobci také používají odlišné kostry chlopní. Liší se i prstence na které disky přiléhají 

v uzavřené fázi. Výhodou těchto chlopní je, kromě dobrých hemodynamických vlastností, 

velká efektivní plocha ústí chlopně. Efektivní plochou ústí (EOA) se rozumí plocha ústí kterou 

skutečně teče krev. Celková plocha ústí se nazývá geometrickou (GOA) [6]. 

5.2.2 Biologické náhrady chlopní 

Dnes se převážně využívají dva typy protéz, xenografty a alografty. Xenografty jsou protézy 

vytvořené z biologického materiálu jiných živočichů a tvoří větší část implantovaných 

biologických náhrad. Používanými materiály pro stavbu xenograftů jsou prasečí chlopně, viz 

Obrázek 4, či kultivovaný hovězí perikard. Tyto materiály jsou našívány na kostru chlopně, 

která je vytvořená z titanu, stelitu nebo umělých hmot. Kostra je dále opletena teflonem nebo 

polypropylenem, aby na ni mohl být našit samotný biologický materiál [5]. 

 

Obrázek 4 Bioprotéza St. Jude Medical-Epic z prasečí aortální chlopně [5] 
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Alografty (homografty) jsou lidské kadaverózní aortální chlopně, které se získávají od dárců 

většinou při multiorgánových odběrech. Po odběru jsou tyto chlopně ošetřeny v roztoku 

s antibiotiky a následně se uchovávají v tekutém dusíku při teplotách -190°C. Takto mohou 

zůstat uchovávány až po dobu 5 let [6]. 

Dalším typem biologických náhrad jsou autografty. Ty se využívají například při Rossově 

operaci, při které je aortální chlopeň pacienta nahrazena jeho vlastní chlopní plicnice 

a plicnicový výtokový trakt se nahradí pulmonálním alograftem. Donald Ross tuto operaci 

poprvé uskutečnil roku 1967 v Londýně. Od té doby si tato metoda získala mnoho zastánců 

i odpůrců. Je zajímavé, že při slibnějších dlouhodobých výsledcích, než má většina ostatních 

typů náhrad, je trendem, že těchto náročných operací celosvětově ubývá. Důvodem tohoto 

trendu je její technická náročnost. Operace netoleruje jakékoliv technické chyby a pro svou 

obtížnost má i vyšší mortalitu [6]VOJÁČEK, Jan, Pavel ŽÁČEK a Jan DOMINIK. Aortální 

nedomykavost [online]. Praha: Grada, 2016 [cit. 2021-6-17]. ISBN 978-80-271-5685-1. 

Dostupné z: https://www.bookport.cz/e-kniha/aortalni-nedomykavost-545710/#.. 

Posledním typem náhrady srdečních chlopní je metoda, kterou vypracoval Shigeyuki Ozaki. 

Jedná se o rekonstrukci aortální chlopně autologním perikardem. Z autologního perikardu 

ošetřeného 0,6 % glutaraldehydem se vystřihnou tři samostatné cípy chlopně. Z těchto cípů se 

vytvoří domykavá chlopeň s přebytkem tkáně a nestejnými cípy. To zajistí velmi dlouhou zónu 

koaptace. Časné a střednědobé výsledky tohoto postupu jsou velmi slibné. Autor tuto metodu 

použil u 404 pacientů mezi lety 2007 a 2011. Z toho důvodu neexistují dlouhodobé výsledky, 

a tak je osud perikardu nejistý [6]. 

5.3 Perikard jako materiál pro náhradu chlopní 

Z anatomického hlediska je perikard vak, jež obklápí srdce, viz Obrázek 5. Jedná se o fyzickou 

bariéru sloužící k ochraně před šířením infekce [2]RODRIGUEZ, E. Rene a Carmela D. TAN. 

Structure and Anatomy of the Human Pericardium. Progress in Cardiovascular 

Diseases [online]. 2017, 59(4), 327-340 [cit. 2021-6-17]. ISSN 1873-1740. Dostupné z: 

doi:10.1016/j.pcad.2016.12.010.. Tento vak je složen ze dvou listů, a to lamina visceralis čili 

epicardium (povléká srdce a tvoří jeho lesklý povrch) a lamina parietalis, což je perikard 

v užším slova smyslu. Jedná se o výstelku vaku, v němž je srdce uloženo [1]. Mezi oběma se 

nachází štěrbinovitý prostor cavitas pericardialis. V tomto prostoru se nachází malé množství 

serosní tekutiny liquor pericardii, která zvyšuje skluznost osrdečníkových listů při pohybech 

srdce [1]. Této tekutiny se ve štěrbině nachází do 50 ml [2]RODRIGUEZ, E. Rene a Carmela 
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D. TAN. Structure and Anatomy of the Human Pericardium. Progress in Cardiovascular 

Diseases [online]. 2017, 59(4), 327-340 [cit. 2021-6-17]. ISSN 1873-1740. Dostupné z: 

doi:10.1016/j.pcad.2016.12.010.. Hlavními funkcemi perikardu je zabránit přílišnému zvětšení 

srdce a proniknutí infekce směrem do srdce [4]. I přes funkce perikardu není pro život nezbytný 

a při vrozených vadách, či chirurgickém vyjmutí perikardu nedojde k žádným signifikantním 

následkům [3]HOIT, Brian D. Anatomy and Physiology of the Pericardium. Cardiology 

Clinics [online]. 2017, 35(4), 481-490 [cit. 2021-6-17]. ISSN 1558-2264. Dostupné z: 

doi:10.1016/j.ccl.2017.07.002.. 

 

Obrázek 5 Znázornění perikardu v lidském těle [25] 

Společný název pro mesothelový povrch obou listů je pericardium serosum. Přechod mezi 

dvojicí listů je u perikardu dvojího druhu. Prvním druhem je přechod při vrcholu perikardu po 

aortě tedy porta arteriarum. Druhý druh přechodu je po žilách vstupujících do srdce a nazývá 

se porta venarum [1]. Parietální vrstva se skládá z vnější vláknité vrstvy (fibrosa) a vnitřní 

serosální složky. Vláknitá vrstva mívá tloušťku od 0,8 mm po 1 mm. Osrdečníkový vak bývá 

překryt různým množstvím tukové tkáně [2]. Tato vrstva se nazývá pericardium fibrosum a je 

tvořena hustým vazivem. Vrstva obsahuje velké množství kolagenních i elastických vláken. 

Snopce těchto vláken probíhají kraniokaudálně i šikmo a z obou stran se vlákna vzájemně kříží. 

Tyto vazivové složky perikardu brání srdci v nadměrném rozšíření [1]ČIHÁK, 

Radomír. Anatomie 3 [online]. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016 [cit. 

2021-6-17]. ISBN 978-80-247-5636-3. Dostupné z: https://www.bookport.cz/e-

kniha/anatomie-3-427723/#.. 
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5.4 Využití perikardu 

Perikard jako samotný našel své nejvýznamnější využití v kardiochirurgickém odvětví, kde je 

hojně využíván k náhradám aortálních chlopní. Zde se hovoří zejména o hovězím perikardu, 

který se využívá již po desítky let a osvědčil se [6]. Taktéž lidský perikard nachází využití 

v kardiochirurgii, díky Ozakiho operaci, kde autologní perikard je implantován, jako chlopenní 

náhrada [10]. 

V případě Ozakiho operace se jedná o operaci aortální chlopně při její nedomykavosti 

s použitím autologního nebo heterologního (koňského) perikardu. Principem je vyjmutí 

perikardu, jeho následné vyříznutí dle šablony, která odpovídá velikosti aortálního mezikruží 

[10]KOLESÁR, Adrián, Tomáš TOPORCER, Petr KAČER, Miroslav GEJGUŠ, Martin 

SIVČO a František SABOL. The Role of Modification of the Original Ozaki Technique in the 

Treatment of Aortic Valve Diseases. Cor et Vasa [online]. 2020, 62(6), 547-550 [cit. 2021-8-

12]. ISSN 00108650. Dostupné z: doi:10.33678/cor.2020.048.. 

Před vykrojením perikardu ze šablony je namočen v 0,6% roztoku glutaraldehydu po dobu 10 

minut. Následně se šest minut oplachuje fyziologickým roztokem a tento proces se opakuje 

třikrát. Takto zpracovaný perikard je následně připraven k našití [9]. 

Z dohledaných dat skrze vědecké databáze byly zjištěny další využití hovězího perikardu. Za 

zmínku stojí například korekce penisu [12]WEIBL, Peter. a HERWIG, Ralf. Korekcia 

biplanárnych zakrivení penisu u pacientov s Peyroneho chorobou. Popis modifikácie egydiovej 

techniky s naložením sutúry priamo na materiál bovínneho perikardu. Ces Urol [online]. 

2016, 20(1), 48-56 [cit. 2021-8-12]. ISSN 2336-5692. Dostupné z: 

https://czechurol.cz/pdfs/cur/2016/01/08.pdf.. Nebo Tutopatch®, což je speciálně upravená 

kolagenózní membrána vyrobena z hovězího perikardu. Využívá se při opravě břišní stěny, pro 

rekonstrukci prsu, aj [11]CAROLUS, A.E., S. KATSIGIANNIS a C. BRENKE. Use of 

processed bovine pericard in peripheral nerve surgery. Neurochirurgie [online]. 2020, 66(4), 

275-281 [cit. 2021-8-12]. ISSN 00283770. Dostupné z: doi:10.1016/j.neuchi.2020.04.001.. 

5.5 Modifikace perikardu 

Pro použití perikardu jako materiálu pro tvorbu srdečních a aortálních chlopní je nutné perikard 

modifikovat. Tedy pozměnit jeho mechanické vlastnosti tak, aby odpovídaly co možná nejvíce 

vlastnostem nativních chlopní. Nativní perikard se od dárců převáží k bioreaktoru, kde se 

následně kultivuje. Během převozu se vzorky uchovávají při teplotě lidského těla, tedy 37 °C, 
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v nádobách obsahujících Dulbeccovo modifikační Eaglovo médium (DMEM) [7]STRAKA, 

Frantisek, David SCHORNIK, Jaroslav MASIN, et al. A New Approach to Heart Valve Tissue 

Engineering Based on Modifying Autologous Human Pericardium by 3D Cellular 

Mechanotransduction. Journal of Biomaterials and Tissue Engineering [online]. 2017, 7(7), 

527-543 [cit. 2021-8-4]. ISSN 2157-9083. Dostupné z: doi:10.1166/jbt.2017.1598.. 

Perikard dárců je nasazen na držák chlopní ve tvaru trojcípé chlopně pomocí 4 ̶ 0 monofilních 

polypropylenových stehů za sterilních podmínek. Připravené vzorky se dále umisťují do 

válcové komory bioreaktoru, viz Obrázek 6. Vzorky jsou připraveny tak, aby velikostí 

odpovídaly skutečným aortálním chlopním. Jejich vnitřní průměr je v rozmezí 30 mm až 

42 mm. Bioreaktor generuje pulsní tok kultivačního média, které obsahuje DMEM, 10% fetální 

hovězí sérum (FBS) a 2% w/v ABAM (antibiotický/antimykotický roztok obsahující 

10 000 I. U./ml Penicillinu G, 10 000 μg/ml Streptomycinu a 25 μg/ml Amphotericinu B) [7]. 

Tento systém pro kultivaci se dále skládá z pulsního čerpadla, které zajišťuje tok pulsního 

média, rezervoáru pro regulaci množství tekutiny a funkce perikardiální srdeční chlopně, 

komoru pro umístění chlopenní náhrady s válcovým držákem a plynový výměník. Jednotlivé 

části bioreaktoru byly propojeny trubkami s vnitřním průměrem 3/8 palce. Celý systém je 

umístěn do buněčného inkubátoru s vnitřní atmosférou složenou ze vzduchu smíchaného s 5% 

CO2, inkubátor také zajišťuje stálou teplotu 37 °C. Udržované pH bylo 7,4. 

Celý bioreaktor je složen z materiálů, které jsou biologicky nezávadné (PVC, silikon, 

plexisklo), a všechny jeho díly byly před použitím sterilní. Připravovaná chlopenní náhrada 

byla postupně kondicionována pomocí postupně rostoucího proudu kultivačního média 

v týdenních intervalech od 300 ml/min až po 600 ml/min. Médium bylo každý týden 

obměňováno [7]STRAKA, Frantisek, David SCHORNIK, Jaroslav MASIN, et al. A New 

Approach to Heart Valve Tissue Engineering Based on Modifying Autologous Human 

Pericardium by 3D Cellular Mechanotransduction. Journal of Biomaterials and Tissue 

Engineering [online]. 2017, 7(7), 527-543 [cit. 2021-8-4]. ISSN 2157-9083. Dostupné z: 

doi:10.1166/jbt.2017.1598.. 

Během kultivace perikardiální chlopenní náhrady byl průměrný maximální systolický tlak 

v systému 100–120 mmHg a střední diastolický tlak během uzavírání chlopně 60–80 mmHg. 

Koncový diastolický tlak v komoře byl 0–5 mmHg. Po 4 týdnech se takto připravené vzorky 

vyjmou a připraví se pro histologickou a imunohistochemickou analýzu a biomechanické 
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testování. Výsledky těchto zkoušek se následně porovnávají s nativní tkání aortální chlopně a 

nativním perikardem [7]. 

 

Obrázek 6  Bioreaktor (a), komora pro kultivaci (b), vzorek před kultivací (c), vzorek po 4 týdnech kultivace (d, e) [7] 
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6 Mechanické vlastnosti aortální chlopně 

Všechny srdeční chlopně řídí průtok krve, ale vykazují odlišné mechanické, strukturální 

a geometrické vlastnosti srdeční chlopně jsou namáhány ohybovým napětím, když se chlopeň 

otevírá, smykovým napětím, když přes ně proudí krev, a tahovým napětím, když jsou uzavřené. 

Během diastoly je tlak v levé komoře nižší než v aortě a cípy aortální chlopně musí odolat tlaku 

80 mmHg. V průběhu systoly poklesne tlakový gradient na nulu, cípy se uvolní a umožní tak 

průtoku krve [21], viz Obrázek 7. 

 

Obrázek 7 Tlak působící na cípy aortální chlopně během a) diastoly a b) systoly [21] 

Tkáň aortální chlopně je anizotropní, viz Obrázek 8 a Obrázek 13, nehomogenní 

a viskoelastická. Anizotropii materiálu způsobují kolagenová a elastinová vlákna a jejich 

uspořádání. Kolagen je spleten ze tří vláken ve šroubovici. Vlákna kolagenu a elastinu tvoří 

základ fibrózní i ventrikulární vrstvy, ale rozložení vláken je v těchto vrstvách nestejné. To 

způsobuje různou odezvu při testování v různých částech cípu chlopně. V oblasti kořene cípu 

chlopně je uspořádání vláken takové, že tato část cípu vykazuje téměř izotropní vlastnosti [15].  
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Obrázek 8 Anizotropie cípu aortální chlopně (BP - blood pressure = 120 mmHg) [13] 

Tím, jak na chlopně působí jednotlivé části srdečního cyklu se již zabývalo více studií. Bylo 

zjištěno, že během vypuzení krve z levé komory se cípy aortální chlopně natáhnou, načež se 

během doby, kdy nejsou zatížené zase vrátí do původní podoby. Tedy můžeme prohlásit, že se 

chovají jako elastické. Ze studií také vyplynulo, že uspořádání kolagenových vláken není 

náhodné, neboť cípy jsou více namáhány v obvodovém než v radiálním směru. Celou reakci 

cípů na zatěžování lze rozdělit do tří fází. Během první fáze se vlákna kolagenu v materiálu 

narovnávají a elastinová vlákna se elasticky protahují. Během třetí fáze se, již narovnaná vlákna 

kolagenu, napínají a protahují. Druhá fáze tvoří přechod mezi zbylými [15]. 

Během srdečního cyklu na jednotlivé chlopně působí různé tlaky, ty nejsou konstantní, a zvláště 

při větší námaze se velmi rychle mění. Tlaky při běžné zátěži se pohybují v oblasti aorty mezi 

80 mmHg až 120 mmHg, viz Obrázek 9.  

 

Obrázek 9 Tlaky v jednotlivých částech srdce během srdečního cyklu [14] 



22 

Studie z počátku předpokládaly, že cípy aortálních chlopní jsou poměrně pasivní a jednoduché. 

Nicméně, po mnohých studiích, se prokazuje, že tento materiál je velmi složitý. Dokonce 

jednotlivé vrstvy mají vliv na mechanické vlastnosti. Tak je tomu i v případě spongiosní vrstvy, 

která obsahuje glykosaminoglykan (GAG) a proteoglykan. Tato část byla považována za 

vrstvu, která je přechodem mezi zbylými vrstvami a poskytuje odolnost vůči tlakovým silám 

díky své schopnosti vázat molekuly vody. V případě odstranění GAG dochází k statisticky 

významným rozdílům v mechanických vlastnostech a cíp chlopně se stává izotropním [16]. 

Studie také prokázaly, že rychlost testování má nezanedbatelný vliv na Youngův modul 

pružnosti i mezní napětí v tahu. Relaxace materiálu je rychlý jev, nicméně během testování 

v jiných rychlostech se napětí v obvodovém směru mění o 2,4 % a v radiálním směru až o 2,9 

% během první sekundy testování. Toto zjištění může ovlivnit mnoho výsledků pomalu 

testovaných vzorků [16]. 

Dřívější práce zaměřené na zkoumání mechanických vlastností aortálních chlopní pozorovaly 

anizotropii materiálu cípu aortální chlopně. Byl pozorován rozdíl mezi obvodovým a radiálním 

směrem. Práce z roku 2015 porovnávala tečné moduly pružnosti v počátku křivky závislosti 

napětí na deformaci (Obrázek 8) a tečné moduly pružnosti při tlaku 16 kPa, viz Tabulka 1. Pro 

vzorky byl pozorován signifikantní rozdíl mezi oběma směry. Tečný modul pružnosti byl 

výrazně vyšší v obvodovém směru než ve směru radiálním při všech zkoumaných deformacích. 

Při počátku křivky se moduly pružnosti lišily 10 ÷ 16,5 krát. Při tlaku 16 kPa byly hodnoty 

modulu pružnosti v obvodovém směru 4,5 ÷ 10 krát větší [13]. 

Radiální směr Obvodový směr 

Vzorek E0 [MPa] Eσt [MPa] Vzorek E0 [MPa] Eσt [MPa] 

168R1 0.1 0.6 168C1 1.06 2.84 

168R2 0.138 0.65 168C2 2.27 6.4 

168R3 0.23 1.06 168C3 2.85 5.14 
Tabulka 1 Vypočtené hodnoty tečných modulů pružnosti v počáteční deformaci a při tlaku 16 kPa ve směru obvodovém a 

radiálním [13] 

Některé studie se zabývaly vlivem věku na mechanické vlastnosti cípu aortálních chlopní. 

Studie z roku 2015 prokázala, že při stárnutí se cípy chlopně stávají tužší. Znamená to, že při 

stejných deformacích vzorky starších dárců dosahovaly vyšších hodnot napětí, a tedy i vyšších 

modulů pružnosti, viz Obrázek 10 [27]. 
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Obrázek 10 Vliv věku na mechanické vlastnosti cípu aortální chlopně v obvodovém směru [27] 

Každý z cípů aortální chlopně je trochu jiný, každý tedy vykazuje i mírně odlišné mechanické 

vlastnosti. Studie z roku 2016 porovnává rozdíly mezi charakteristikami každého z cípu 

v obvodovém a radiálním směru. V případě cípu levého koronárního a nekoronárního studie 

nezjistila prakticky žádný rozdíl, ale cíp pravý koronární se svými vlastnostmi mírně lišil, 

především pak v radiálním směru, viz Obrázek 11 [28]. 

 

Obrázek 11 Graf závislosti napětí na deformaci při porovnání různé odezvy cípů aortální chlopně v obvodovém (černá) a 

radiálním (červená) směru (NCL – nekoronární cíp, LCL – levý koronární cíp, RCL – pravý koronární cíp) [28] 

6.1 Mechanické vlastnosti perikardu jako materiálu pro náhradu 

chlopní 

Pro tuto kapitolu byly mechanické vlastnosti perikardu zjištěny z práce z roku 2017, která se 

zabývala rozdílem mezi vlastnostmi kultivovaného a nativního perikardu při porovnání 

s nativní aortální chlopní. Jedním z cílů práce bylo potvrdit nebo vyvrátit vliv kultivace na 

mechanické vlastnosti lidského perikardu. Po provedení kultivace byly vzorky zkoumány 

pomocí jednoosé tahové zkoušky [7]. 
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Práce pro porovnání mechanických vlastností vzorků použila srovnání sečných modulů 

pružnosti. Sečný modul pružnosti je vyjádřen jako směrnice sečny křivky závislosti napětí na 

deformaci. Sečna začíná v počátku a její konečný bod je při destrukci materiálu [7]. 

Byl prokázán signifikantní rozdíl mezi sečnými moduly pružnosti nativní aortální chlopně a 

nativního perikardu. Při statistickém srovnání kultivovaného perikardu s nativním perikardem 

i nativní chlopní nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. To znamená, že kultivovaný 

perikard se svými mechanickými vlastnostmi mnohem více podobal mechanickým vlastnostem 

nativních chlopní, viz Obrázek 12 a Tabulka 2. Z toho lze vyvodit význam kultivace pro tvorbu 

náhrad cípů aortálních chlopní [7]. 

 

Obrázek 12 Graf srovnání sečných modulů pružnosti nativního perikardu (HP), kultivovaného perikardu (TEV) a nativní 

aortální chlopně (NAV) [7] 

Vzorek Es [MPa] Es Rad. [MPa] Es Obv. [MPa] 

Nativní perikard 18.1±10.6 17.1±11.4 19.0±10.5 

Kultivovaný perikard 21.0±15.3 19.6±17.6 22.6±14.8 
Tabulka 2 Srovnání sečných modulů pružnosti nativního perikardu a kultivovaného perikardu [7] 

Statistická analýza výsledku nepotvrdila významný rozdíl mezi radiálním a obvodovým 

směrem kultivovaného perikardu. Jelikož jeden z předpokladů této práce je anizotropie 

materiálu cípu aortální chlopně, tedy rozdílnosti v mechanických vlastnostech mezi směrem 

obvodovým a radiálním, není kultivace zcela vyřešena. Pro splnění předpokladu o anizotropii 

materiálu cípu aortální chlopně je tedy nutný další výzkum [7]. 

Další práce z roku 2018 se zabývala obdobným problémem [4]. Porovnávala strukturu lidského 

perikardu a nativní aortální chlopně. Práce srovnávala křivku závislosti Cauchyho napětí na 

deformaci pro radiální a obvodový směr nativní chlopně s lidským perikardem testovaným 

v příčném směru a podélném směru, viz Obrázek 13. Práce také srovnávala hodnoty sečných 

modulů pružnosti a tečné moduly pružnosti při deformaci 𝜀 = 0,02, viz Tabulka 3. 
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Obrázek 13 Grafy závislosti Cauchyho napětí na deformaci pro HP_L – lidský perikard ve směru podélném, HP_T – lidský 

perikard ve směru příčném, NAV_L – nativní aortální chlopeň ve směru obvodovém, NAV_R – nativní aortální chlopeň ve 

směru radiálním [4] 

Vzorek Es [MPa] E0.02[kPa] 

HP_L 39.91±27.59 798.20±551.91 

HP_T 15.56±7.24 331.20±144.89 

NAV_L 30.84±11.69 616.80±233.90 

NAV_R 14.28±6.54 285.60±130.85 
Tabulka 3 Vypočtené hodnoty modulů pružnosti pro HP_L – lidský perikard ve směru podélném, HP_T – lidský perikard ve 

směru příčném, NAV_L – nativní aortální chlopeň ve směru obvodovém, NAV_R – nativní aortální chlopeň ve směru 

radiálním [4] 

Z výsledků této práce lze také pozorovat výrazný rozdíl mezi směrem obvodovým a radiálním 

pro nativní aortální chlopně. To podporuje předpoklad o anizotropii materiálu cípu aortální 

chlopně. Při porovnání výsledků studie pomocí dvouvýběrového T-testu studie neprokázala 

statisticky významný rozdíl mezi vzorky lidského perikardu v podélném směru a nativní 

chlopně v obvodovém směru. Taktéž se neprokázal statisticky významný rozdíl mezi vzorky 

lidského perikardu v příčném směru a nativní chlopně v radiálním směru [4]. 
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7 Testování vzorků 

7.1 Typy testů 

Cípy srdečních chlopní jsou velmi tenké, proto je lze považovat za planární vzorek namáhaný 

pouze ve dvou dominantních směrech. Proto se zkoumají většinou tyto dva směry, tedy radiální 

a obvodový směr, viz Obrázek 18. Pro perikard určený k autologním náhradám platí to samé, 

jako v předchozí poznámce o cípu aortální chlopně. Pro zkoumání těchto dvou směrů jsou 

vhodné dva typy testů, jednoosá (uniaxiální) nebo dvouosá (biaxiální) tahová zkouška. 

Výsledkem obou těchto testů je při znalosti geometrie vzorku závislost napětí na deformaci, viz 

Obrázek 16. Ten popisuje rozdíl mezi uniaxiální a biaxiální tahovou zkouškou, který je 

způsoben jiným rozložením napětí ve vzorku během testu. Jedná se o materiál polymeru, jehož 

charakteristiky jsou nelineární, konkávní, zatímco cípy chlopní mají charakteristiky konvexní. 

7.1.1 Biaxiální tahová zkouška 

Biaxiální tahová zkouška je typ testu, při kterém je vzorek připevněn, ve dvou na sebe kolmých 

směrech, ve kterých je současně napínán, viz Obrázek 14. Pro uchycení se často používá systém 

stehů a háčků, které jsou dále napojeny na motory. Na každé straně vzorku jsou dva stehy, aby 

se zamezilo střihu a vzorek zůstal v rovnováze. Také je možné použít zachycení háčky, vždy 

pak více na každé straně vzorku. Druh upnutí se volí podle potřeby pro konkrétní vzorek. Každý 

druh upnutí má specifický vliv na vzorek při napínání, viz Obrázek 15. Tento systém umožnuje 

rovnoměrné namáhání do obou směrů, a to při co nejmenší ovlivněné oblasti [8]. 

 

Obrázek 14 Systém pro měření biaxiální tahovou zkouškou [8] 
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Obrázek 15 Vliv různých druhů upnutí vzorku na rozložení napětí během testování, osa znázorňuje napětí v MPa [26] 

 

Obrázek 16 Porovnání výsledků mezi biaxiální a uniaxiální tahovou zkouškou materiálu (testování nanovláken)[24] 

7.1.2 Uniaxiální tahová zkouška 

Proti biaxiální tahové zkoušce je rozdíl v tom, že dochází u vzorku k napínání pouze v jednom 

směru. Pro stejný počet výsledků je tedy nutné udělat dvakrát více testů (pro radiální i obvodový 

směr samostatně). Tento typ zkoušky byl použit i pro tuto práci. 

Byl použit biaxiální testovací systém určený především pro testování měkkých tkání a 

poddajných polymerů firmy Zwick/Roell. Systém byl použit jako uniaxální. Byly použity silové 

senzory U9B firmy HBM s rozsahem 50 N. Rychlost zatěžování byla 0,1 𝑚𝑚 ∙ 𝑠−1. Většina 

biologických tkání se testuje tak, že se vzorky předcyklují 5 až 10 cykly, přičemž poslední 

cyklus jde do destrukce. Vyhodnocuje se až právě tento poslední cyklus. Předcyklování vzorků 

je nutné z důvodu ustavení vnitřních a vnějších vazeb materiálu vzorku [4].  
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8 Výpočet napjatosti 

Cílem tohoto experimentu je popsat mechanické vlastnosti nativní aortální chlopně a potvrdit, 

zda je tkáň cípu chlopně anizotropní. Pro porovnání vlastností ve směru radiálním a obvodovém 

je vhodné porovnat moduly pružnosti, to znamená určit, kdy se změní průběh odezvy 

v diagramu napětí – deformace. Výsledkem jednoosé tahové zkoušky je modul pružnosti v tahu 

nebo také Youngův modul pružnosti. Jedná se o jeden ze základních parametrů materiálu. 

Youngův modul pružnosti vychází z Hookova zákon a je definován jako směrnice tečny hodnot 

v grafu závislosti napětí na deformaci [17]. Hookův zákon je popsán rovnicí (1): 

𝜀 =
𝜎

𝐸
 

(1) 

Po úpravě z něj tedy plyne, že: 

𝐸 =
𝜎

𝜀
= 𝑡𝑔 𝛼 

(2) 

kde E je modul pružnosti v tahu, 𝜎 je napětí (v našem případě smluvní), 𝜀 je relativní 

prodloužení, které odpovídá deformaci, a 𝛼 je úhel, který svírá křivka naměřených hodnot 

s osou deformace, viz rovnice (2). Hookův zákon platí pouze v případě lineární závislosti napětí 

na deformaci. Materiál aortálních chlopní se takto nechová, jeho odezva není lineární. Z toho 

důvodu bylo nutné vytvořit lineární regresi na daných částech křivky závislosti napětí na 

deformaci. Hodnoty modulů pružnosti v této práci tak odpovídají pouze těmto úsekům na křivce 

[17]ČIŽMÁROVÁ, Elena a Jana SOBOTOVÁ. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. V Praze: 

České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2.. 

Pro tuto práci bylo zvoleno užití smluvního napětí. Obecně lze použít dva typy napětí, a to 

smluvní napětí 𝜎, které vychází ze vztahu (3): 

𝜎 =
𝑁

𝐴
 

(3) 

kde N je aktuální síla působící na vzorek v testovaném směru a A je počáteční plocha průřezu 

vzorku. Druhým typem napětí je Cauchyho napětí 𝜎𝐶 , které se spočítá jako: 

𝜎𝐶 =
𝑁

𝐴𝑜
= 𝜎 ∙ (1 + 𝜀) 

(4) 

kde N je aktuální síla působící na vzorek v testovaném směru a 𝐴𝑜 je okamžitá plocha průřezu 

vzorku, viz rovnice (4). Během tahové zkoušky se při napínání vzorku plocha průřezu 

zmenšuje, takže hodnota Cauchyho napětí je vyšší než hodnota napětí smluvního. S rostoucím 

napětím se rozdíl mezi oběma druhy zvětšuje. U biologických materiálů je komplikované 
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sledovat aktuální hodnotu plochy průřezu vzorku, a tak je v této práci užito napětí smluvní, 

ačkoliv je Cauchyho napětí přesnější. V případě této práce je smluvní napětí dostačující [17]. 

Výpočet relativního prodloužení 𝜀 vychází ze vzorce (5): 

𝜀 =
∆𝐿

𝐿
=

𝑙 − 𝐿

𝐿
 

(5) 

kde ∆𝐿 je absolutní prodloužení vzorku, 𝐿 je původní délka vzorku a 𝑙 je aktuální délka vzorku 

[17]ČIŽMÁROVÁ, Elena a Jana SOBOTOVÁ. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. V Praze: 

České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2.. 

Pro výpočet smluvního napětí, relativního prodloužení a modulu pružnosti byl použit předem 

připravený script v programu MATLAB. Tento script vypočetl hodnoty modulu pružnosti ve 

více předem určených hodnotách deformace. Body byly zvoleny tak, aby zachytily změny 

směrnic tečen křivky závislosti napětí na deformaci, a bylo tak možné porovnat tyto hodnoty 

v obvodovém a radiálním směru. Z porovnání těchto hodnot lze říci, zda je materiál cípu 

aortální chlopně anizotropní, nebo izotropní. Pro tvorbu lineární regrese byl vždy vybrán jen 

určitý počet bodů v okolí zvolené hodnoty deformace. Program tímto okolím pomocí lineární 

regrese proložil přímku. Z této přímky byl odečten úhel 𝛼 a následnou tangentou tohoto úhlu 

byla zjištěna směrnice přímky. Tato směrnice odpovídá hodnotě modulu pružnosti v tahu. 

V práci bylo konkrétně užito 1/20 všech naměřených hodnot křivky závislosti napětí na 

deformaci, viz Obrázek 17. To znamená, že z celkového množství naměřených bodů byly 

vyňaty pouze oblasti s množstvím 1/20 bodů. Toto množství bodů je optimální pro stanovení 

modulu pružnosti v daném místě deformace. Pokud by zvolený počet bodů byl příliš vysoký, 

regrese by křivku popisovala příliš nepřesně a nemusela by dobře zachytit změnu směrnice. 

V opačném případě, tedy pokud by bodů bylo příliš málo, by se mohly projevit výkyvy měření. 

Směrnice regrese by tak byla snadno ovlivnitelná a nepopisovala by křivku správně. 
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Obrázek 17  Schéma pro určení úhlu α pro výpočet modulu pružnosti E na okolí o z křivky závislosti napětí σ na deformaci ε 

[18] 

8.1 Metody statistické analýzy 

Pro analýzu dat této práce byla použita statistická metoda ANOVA s jedním faktorem a 

dvouvýběrový T-test s různým rozptylem.  

Metodu ANOVA lze chápat jako speciální případ regresní analýzy, kdy vysvětlující proměnná 

má pouze binární charakter. Principem metody ANOVA je porovnání souhrnného rozptylu 

všech náhodných veličin vzhledem k rozptylu mezi veličinami. Pro tuto práci bylo výhodné 

použít analýzu rozptylu s jedním faktorem. Jelikož tato práce pojednává o biologickém 

materiálu, byla použita hladina významnosti 𝛼 = 0,05 [22].  

Metoda statistické analýzy T-test je nejpoužívanějším parametrickým testem. Používá se pro 

testování rozdílu dvou středních hodnot. Dvouvýběrový T-test se používá pro vyhodnocení dat, 

pro které neznáme střední hodnotu a zadáváme pouze dva soubory dat. T-test testuje hypotézu, 

že střední hodnot skupin dat se statisticky významně neliší. Pro tuto práci byla použita hladina 

významnosti 𝛼 = 0,05 [23].  
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9 Experimentální vzorky 

Vzorky pro tuto práci poskytla Krajská nemocnice Liberec a. s. Aortální chlopně od 

kadaverózních dárců byly odebrány na oddělení patologie. Vzorky odebral pan primář MUDr. 

MVDr. Tomáš Adámek. Následně byly aortální chlopně odeslány na půdu fakulty k testování. 

Pro tuto práci byly získány vzorky od 6 dárců. Jednalo se o pět mužů a jednu ženu ve věku 

53,5 ± 12 let. Vzorky pro práci byly připraveny na půdě fakulty v laboratoři kardiovaskulární 

biomechaniky. Z důvodu koronavirové pandemie a nemožnosti osobní účasti na experimentu, 

měření proběhlo bez přítomnosti autora práce. Vzorky byly získány v podobě celých aortálních 

chlopní i s okolní tkání. Následně byly označeny a zdokumentovány, viz Obrázek 18. 

Označení vzorků je ve tvaru M76N244_C1 nebo F52N214_R1, kde: 

• M – male, tedy se jednalo o muže muž, F – female, tedy se jednalo o ženu 

• 76 – věk dárce 

• N244 číslo pitevního protokolu 

• C – vzorek byl vyňat v obvodovém směru (circumferencial), R – vzorek byl vyňat 

v radiálním směru (radial) 

• 1 – pořadové číslo vzorku v daném směru pro konkrétního dárce 

 

Obrázek 18 a) Rozvinutá rozstřižená aortální chlopeň, b) Chlopeň s vyňatými cípy, c) Cíp aortální chlopně s naznačenými 

směry 
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Měření proběhlo do 72 hodin od smrti dárců. Z takto připravených vzorků byly vyňaty cípy 

chlopně. Na cípech byla následně změřena tloušťka tkáně ℎ [𝑚𝑚]. Měření bylo prováděno 

posuvným měřítkem. Dále byly cípy rozstříhány v obvodovém a radiálním směru, aby je bylo 

možné testovat jednoosou tahovou zkouškou. Z chlopně každého dárce byly takto zhotoveny 

tři vzorky pro testování v obvodovém směru a tři vzorky pro testování ve směru radiálním (v 

případě vzorku M55N215 byly vytvořeny 4 vzorky pro obvodový směr), viz Obrázek 19. 

Celkem tedy pro testování bylo připraveno 37 vzorků. 

 

Obrázek 19 Připravené vzorky pro testování v obvodovém a radiálním směru 

Vzorky bylo dále nutné připravit pro proces testování. Bylo nutné je do trhacího stroje uchytit. 

Z toho důvodu byly konce připravených vzorků pevně zalepeny do tvrdého papíru, což zajišťuje 

znemožnění prokluzu vzorku. Pak bylo možné vzorky uchytit do čelistí pro tahovou zkoušku.  

Byly pořízeny fotografie upnutých vzorků s přiloženým měřítkem, aby bylo možné určit 

zbývající rozměry vzorku, viz Obrázek 20. Rozměry vzorků byly odečítány z těchto fotografií. 

Pro měření rozměrů byl použit software Autodesk Inventor. Základní jednotkou obrázku je 

pixel, z kterých je celý obrázek složen. Princip měření rozměrů je založen na porovnání 

množství pixelů na nám známém rozměru milimetrové stupnice s počtem pixelů samotného 

vzorku. Pro porovnání je důležité, aby známá vzdálenost na fotografii (počet pixelů odečítaný 

na stupnici) byla co možná největší. To zajišťuje eliminaci chyby provedené člověkem při 

nedokonalém umístění značky na stupnici. Dejme tomu, že chyba oka je v obrázku deset pixelů, 

při umístění dvou značek tedy 20 pixelů. Rozložíme-li tuto chybu pouze v jednom milimetru 
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stupnice, bude chyba 20 pixelů/mm. Pokud však značky umístíme ve vzdálenosti 10 mm se 

stejnou chybou, bude chyba měření 2 pixely/mm. V tomto případě se jedná o nejistotu typu A, 

ta zahrnuje statistické zpracování. Druhým typem je nejistota typu B, která je způsobená 

známými příčinami, jako je nedokonalost měřících přístrojů. Po měření software vypočítal jím 

vyhodnocenou vzdálenost pro množství pixelů, viz Obrázek 21. Tato vzdálenost byla pomocí 

trojčlenky převedena na vzdálenost skutečnou. Tak byla změřena šířka vzorků 𝑏 [𝑚𝑚] a 

počáteční vzdálenost čelistí 𝐿 [𝑚𝑚]. Rozměry byly zaneseny do tabulky, viz Tabulka 4. 

 

Obrázek 20 Vzorek upnutý v čelistech stroje připravený pro testování 

 

Obrázek 21 Měření šířky vzorků v programu Autodesk Inventor 

Pro měření počáteční délky vzorku se běžně používá vzdálenost nalepených markerů. Ty 

zajišťují odstranění ovlivněné oblasti z tahové zkoušky. Ovlivněná oblast je oblast v blízkosti 

čelistí, ve které jsou mechanické vlastnosti materiálu ovlivněny upnutím materiálu v čelistech. 

Materiál cípu aortální chlopně však není vhodný pro nalepení markerů. Při nalepení docházelo 

k jejich posuvu, natáčení a k selhávání. Proto v této práci byla jako počáteční délka vzorku 

brána vzdálenost čelistí, ve kterých byl vzorek upnut. Vzniklá chyba měření je zanedbatelná. 
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 Vzorek h [mm] SD_h [mm] b [mm] SD_b [mm] A [mm2] L [mm] 
D

ár
ce

 1
 

F52N214C1 

0.450 0.081 

2.598 0.095 1.169 17.936 

F52N214C2 2.806 0.150 1.263 16.674 

F52N214C3 2.278 0.107 1.025 13.370 

F52N214R1 3.088 0.301 1.390 11.207 

F52N214R2 3.163 0.273 1.424 10.207 

F52N214R3 2.417 0.078 1.088 9.868 

D
ár

ce
 2

 

M46N242C1 

0.460 0.131 

2.577 0.134 1.186 23.776 

M46N242C2 1.536 0.172 0.707 18.922 

M46N242C3 1.901 0.265 0.874 14.762 

M46N242R1 1.895 0.569 0.872 9.671 

M46N242R2 2.088 0.333 0.961 12.040 

M46N242R3 2.667 0.249 1.227 9.448 

D
ár

ce
 3

 

M51N213C1 

0.475 0.051 

1.550 0.080 0.736 24.974 

M51N213C2 2.360 0.278 1.121 23.305 

M51N213C3 2.962 0.155 1.407 12.762 

M51N213R1 3.813 0.076 1.811 8.243 

M51N213R2 3.482 0.199 1.654 8.538 

M51N213R3 2.860 0.078 1.359 8.364 

D
ár

ce
 4

 

M55N215C1 

0.410 0.069 

2.638 0.235 1.081 18.832 

M55N215C2 3.075 0.354 1.261 21.583 

M55N215C3 1.769 0.496 0.725 20.206 

M55N215C4 2.660 0.250 1.091 25.429 

M55N215R1 3.677 0.088 1.508 10.241 

M55N215R2 3.399 0.157 1.394 7.599 

M55N215R3 3.147 0.314 1.290 10.266 

D
ár

ce
 5

 

M76N243C1 

0.645 0.096 

2.732 0.150 1.762 23.236 

M76N243C2 3.180 0.274 2.051 19.267 

M76N243C3 3.507 0.126 2.262 19.018 

M76N243R1 2.596 0.087 1.675 10.432 

M76N243R2 2.347 0.182 1.514 10.956 

M76N243R3 2.015 0.148 1.300 9.754 

D
ár

ce
 6

 

M76N244C1 

0.525 0.070 

3.478 0.233 1.826 24.819 

M76N244C2 2.993 0.071 1.571 17.221 

M76N244C3 1.915 0.116 1.005 14.387 

M76N244R1 2.956 0.134 1.552 10.013 

M76N244R2 3.287 0.079 1.726 11.063 

M76N244R3 2.967 0.189 1.558 8.292 
Tabulka 4 Naměřené hodnoty rozměrů testovaných vzorků  
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9.1 Rozměrová analýza 

Vzorky aortálních chlopní byly získány od 6 dárců. Jednalo se o 1 ženu a 5 mužů ve věku 

53,5 ± 12,08 let. 

Naměřené hodnoty rozměrů vzorků byly statisticky testovány. Konkrétně byla použita 

statistická metoda ANOVA s jedním faktorem s hladinou významnosti 𝛼 = 0,05.  

Při statistické analýze tloušťky vzorků pomocí metody ANOVA s jedním faktorem bylo 

zjištěno, že tloušťky vzorků se statisticky významně liší. Totéž bylo zkoumáno vizuálně, viz 

Obrázek 22. Proto byl pro každou dvojici vzorků proveden dvouvýběrový T-test s různým 

rozptylem. Vzorky byly porovnávány na hladině významnosti 0,05. Od ostatních vzorků se 

statisticky významně liší vzorek M76N243, také se mezi sebou liší vzorky M55N215 a 

M76N244.  

 

Obrázek 22 Graf naměřených tlouštěk jednotlivých vzorků 

Stejným způsobem jako tloušťka vzorků byl zkoumán i průřez. Průřezy byly opět statisticky 

analyzovány pomocí metody ANOVA s jedním faktorem. ANOVA prokázala, že vzorky se 

statisticky signifikantně liší. Proto byla provedena vizuální kontrola, viz Obrázek 23. Stejně 

jako u tloušťky byly použity dvouvýběrové T-testy s různým rozptylem. Vzorky byly 

porovnávány na hladině významnosti 𝛼 = 0,05. Významně se liší vzorek F52N214 od vzorků 

M46N242, M76N243, M76N244, dále vzorek M46N242 s vzorky M76N243, M76N244 a 

vzorek M55N215 s vzorky M76N243 a M76N244. 
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Obrázek 23 Graf vypočtených průřezů jednotlivých vzorků 

Dále bylo nutné vyřadit vzorky u nichž došlo k selhání během testování. Ve dvou případech 

došlo k předčasné destrukci vzorků, v jednom případě došlo ke ztrátě dat o zatěžování do 

destrukce. Jednalo se o vzorky M55N215_C1, M55N215_C3 a M51N213_C1. Tyto vzorky 

byly v tabulce naměřených vzorků označeny žlutou barvou, viz Tabulka 4. 

Po odstranění vzorků, které selhaly při testování, byly zbylé vzorky použity pro tuto práci. 

Rozměry vzorků pro tuto práci byly zpracovány pro každý směr. Byla určena střední hodnota 

daného rozměru a směrodatná odchylka, viz Tabulka 5. 

Rozměry vzorků 

Rozměr Obvodový směr Radiální směr 

Tloušťka h [mm] 0.468±0.075 

Šířka b [mm] 2.696±0.542 2.696±0.542 

Průřez A [mm] 2.696±0.543 2.696±0.543 

Délka l [mm] 2.696±0.544 2.696±0.544 
Tabulka 5 Rozměry vzorků ve směru obvodovém a radiálním 
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10 Průběh experimentu 

Jak již bylo uvedeno dříve, připravené vzorky byly testovány pomocí jednoosé tahové zkoušky. 

Byl použit biaxiální testovací systém určený především pro testování měkkých tkání a 

poddajných polymerů (Messphysik Materials Testing GmbH, Fürstenfeld, Rakousko). Systém 

byl použit jako uniaxální. Byly použity silové senzory U9B firmy HBM s rozsahem 50 N. 

Vzorky byly po upnutí postupně předcyklovány, a to v šesti cyklech. Předcyklování vzorků 

bylo nutné z důvodu dosažení opakovatelného chování vzorků. 7. cyklus byl do destrukce, tento 

cyklus byl vyhodnocován. Během tohoto procesu byl zaznamenáván čas, pozice čelistí, 

prodloužení vzorků a síla, která byla na vzorky vyvíjena. Síla a posuvy byly snímány 

s frekvencí 20 Hz. Data byla zaznamenávána pro následné zpracování, viz Obrázek 24. Tyto 

veličiny byly snímány synchronně. Rychlost zatěžování byla 0,1 𝑚𝑚 ∙ 𝑠−1. Díky této znalosti 

a znalosti rozměrů vzorku bylo možné sestrojit diagram závislosti napětí na deformaci. 

Po provedení úvodních výpočtů bylo nezbytné provést rozměrovou analýzu vzorků. Byla 

použita statistická metoda ANOVA s jedním faktorem a vzorky byly porovnávány s ohledem 

na pohlaví a věk dárců. Následně byly hodnoty podrobeny T-testu. Konkrétně byl zvolen 

dvouvýběrový T-test s různým rozptylem. Vzorky byly porovnány na hladině významnosti 

𝛼 = 0,05. 

Na počátku zpracování dat bylo nutné vytvořit v programu Excel sešit, ve kterém byly vypsány 

názvy vzorků pro komunikaci se scriptem v programu MATLAB, dále průřez každého řešeného 

vzorku a počáteční délka vzorku. Pro samotný diagram závislosti napětí na deformaci bylo 

nejdříve nutné stanovit počátek diagramu závislosti síly na deformaci. Ten byl určen po 

předcyklování a bylo pro něj klíčové, aby se zvětšovala síla i deformace vzorků. Všechny 

výpočty byly prováděny pomocí programu MATLAB. V něm bylo nutné stanovit počátek 

manuálně. Taktéž bylo nutné určit koncový bod diagramu. Koncový bod se také zadával 

manuálně a byl stanoven v místě křivky, kdy se zvětšovala deformace, ale již se dále 

nezvětšovala síla, viz Obrázek 25. To znamená, že buďto u vzorku došlo k prokluzu, nebo došlo 

k porušení tkáně vzorku. První možnost můžeme vyloučit z důvodu zalepení konců vzorku do 

tvrdého papíru a následnému pevnému upnutí v čelistech. Konec křivky závislosti síly na 

deformaci tak byl stanoven v bodě, kdy došlo k porušení materiálu cípu aortální chlopně. Ze 

znalosti diagramu závislosti síly na deformaci již bylo možné, díky znalosti geometrie, spočítat 

napětí a vykreslit tedy požadovanou závislost napětí na deformaci. 
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Obrázek 24 Graf zatěžování vzorku s předcyklováním v čase, červené čáry vymezují zkoumanou a vyhodnocovanou oblast 

grafu 

 

Obrázek 25 Graf vytnuté části zatěžování v čase pro zpracování a vyhodnocení dat 

Po tomto ustavení bylo nutné specifikovat, z jakého množství bodů provede program lineární 

regresi křivky závislosti napětí na deformaci. Z této lineární regrese následně program určil 

hodnotu modulu pružnosti, jak bylo řečeno výše. Pro tuto specifikaci bylo také nutné určit 

pozici na křivce. Ta byla určena na deformaci počáteční, 𝜀1 = 0,01, 𝜀2 = 0,02, 𝜀3 = 0,03, 𝜀4 =
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0,04, 𝜀5 = 0,05, 𝜀6 = 0,06 a 𝜀7 = 0,07. Krok pro stanovení modulů pružnosti je tedy 1 %. 

Následně program dopočítal hodnoty modulů pružnosti. 

Výsledky předložené programem ve formě grafů byly nejdříve vizuálně zkontrolovány a 

následně statisticky testovány. Znovu byla zvolena metoda ANOVA s jedním faktorem a 

studentův dvouvýběrový T-test. Pro všechna statistická testování dat byla určena hladina 

významnosti 𝛼 = 0,05. Statistickou analýzou výsledků bylo určeno kdy a jak se od sebe liší 

vzorky radiální a obvodové.  
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11 Vyhodnocení experimentálních dat 

V této části práci byly popsány výsledky a vyhodnocení testů a analýz. 

11.1 Vyhodnocení mechanických vlastností cípu aortální chlopně 

Cílem této práce bylo zpracovat a vyhodnotit experimentální data získaná z jednoosé tahové 

zkoušky cípu aortální chlopně v obvodovém a radiálním směru. Pro materiál cípu aortální 

chlopně byla předpokládána nelineární odezva a anizotropie materiálu. Materiál se při 

zvyšujícím se napětí a deformaci stává tužší a předpokládá se tedy, že hodnoty modulu 

pružnosti budou v průběhu zkoušky stoupat. Charakteristiky tak mají konvexní tvar.  

Pro oba směry materiálu cípu aortální chlopně byly vypočteny hodnoty deformací a smluvních 

napětí. Bylo tedy možné sestrojit klíčovou charakteristiku napětí deformace pro směr obvodový 

a radiální. Z této charakteristiky bylo následně možné určit pomocí lineární regrese tečné 

moduly pružnosti ve zvolených hodnotách deformací. Z porovnání křivek závislosti napětí na 

deformaci lze pozorovat odlišnou odezvu materiálu ve směru obvodovém (Obrázek 26) a 

radiálním (Obrázek 27). Porovnání bylo provedeno pomocí reprezentativních křivek z obou 

směrů ve vyznačených oblastech všech křivek závislosti napětí na deformaci v daném směru, 

viz Obrázek 28. Reprezentativní křivka leží přibližně ve středu vyznačených oblastí, okraje 

oblastí jsou neplošší a nejstrmější charakteristikou daného směru. 

 

Obrázek 26 Graf závislosti napětí na deformaci ve směru obvodovém pro všechny měřené vzorky od všech dárců 
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Obrázek 27 Graf závislosti napětí na deformaci ve směru radiálním pro všechny měřené vzorky od všech dárců 

 

Obrázek 28 Graf závislosti napětí na deformaci při porovnání směru obvodového a radiálního pomocí reprezentativních 

křivek v oblastech výskytu hodnot 

Klíčovým faktorem pro určení anizotropie materiálu je modul pružnosti v tahu. Jak bylo 

popsáno výše, křivka závislosti napětí na deformaci není lineární pro materiál cípu aortální 

chlopně. Proto byly v práci zvoleny konkrétní hodnoty deformací, ve kterých byly moduly 

pružnosti v tahu určeny za pomocí lineární regrese (jak bylo popsáno v kapitole 9 Průběh 

experimentu), viz Tabulka 9. Vypočtené hodnoty modulů pružnosti byly vyneseny do 

krabicových grafů. Ve směru obvodovém, viz Obrázek 29, si lze všimnout mnohem vyšších 
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hodnot, než nabývají hodnoty ve směru radiálním, viz Obrázek 30. V případě obou směrů si lze 

všimnout velkých rozptylů ve vlastnostech měřených vzorků. Tento jev je běžný pro biologické 

materiály. 

 

Obrázek 29 Graf vypočtených modulů pružnosti v obvodovém směru pro všechny vzorky 

 

Obrázek 30 Graf vypočtených hodnot modulů pružnosti v radiálním směru pro všechny vzorky 
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11.2 Statistická analýza naměřených dat 

Pro hodnoty modulů pružnosti při všech deformacích byly vytvořeny střední hodnoty pro 

vzorky každého dárce v každém směru. Tyto střední hodnoty byly statisticky porovnány mezi 

směry obvodovém a radiálním. Pro srovnání byl použit dvouvýběrový T-test s různým 

rozptylem s hladinou významnosti 0,05. V případě každé deformace se hodnoty modulů 

pružnosti signifikantně lišily, viz Tabulka 6. 

T-test 

Deformace [-] Hodnota p 

Počáteční 0.0086 

0.01 0.0031 

0.02 0.0033 

0.03 0.0025 

0.04 0.0014 

0.05 0.0026 

0.06 0.0026 

0.07 0.0022 
Tabulka 6 Hodnoty pravděpodobnosti p T-testu pro statistické srovnání modulů pružnosti pro obvodový a radiální směr 

(barevné označení viz Obrázek 29 a Obrázek 30) 

Kvůli velkému rozptylu byly vzorky porovnávány mezi sebou v každém směru. Při zvolené 

hodnotě deformace byly porovnány tečné moduly pružnosti vzorků ve skupinách podle 

jednotlivých dárců. Hodnoty byly porovnávány statistickou metodou ANOVA s jedním 

faktorem na hladině významnosti 𝛼 = 0,05. Bylo zkoumáno, zda se vzorky liší při konkrétní 

hodnotě deformace zvlášť ve směru obvodovém a radiálním. Statistická analýza neprokázala 

signifikantní rozdíl mezi vzorky ve směru obvodovém, viz Tabulka 7. Stejně byly prověřeny i 

vzorky ve směru radiálním, viz Tabulka 8. 

ANOVA 

Deformace [-] Hodnota p 

Počáteční 0.1581 

0.01 0.2325 

0.02 0.2778 

0.03 0.2752 

0.04 0.5138 

0.05 0.5404 

0.06 0.6248 

0.07 0.7430 
Tabulka 7 Hodnoty pravděpodobnosti p pro srovnání vzorků v obvodovém směru pomocí metody ANOVA (barevné označení 

viz Obrázek 29 a Obrázek 30)  
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ANOVA 

Deformace [-] Hodnota p 

Počáteční 0.2955 

0.01 0.2997 

0.02 0.2875 

0.03 0.2382 

0.04 0.2259 

0.05 0.1593 

0.06 0.1902 

0.07 0.2294 
Tabulka 8 Hodnoty pravděpodobnosti p pro srovnání vzorků v radiálním směru pomocí metody ANOVA (barevné označení 

viz Obrázek 29 a Obrázek 30) 

Další metodou analýzy je vizuální kontrola. Hodnoty tečných modulů pružnosti byly porovnány 

pomocí grafu zobrazujícího střední hodnoty při každé zkoumané hodnotě deformace, viz 

Obrázek 31. I tato metoda prokazuje významný rozdíl mezi směry materiálu cípu aortální 

chlopně. 

 

Obrázek 31 Graf středních hodnot tečných modulů pružnosti ve směru obvodovém a radiálním  
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12 Diskuse 

Pro tuto práci byly získány vzorky aortálních chlopní šesti dárců, konkrétně od jedné ženy a 

pěti mužů ve věku 53,5 ± 12,08 let. Nejmladší dárce měl 46 let a nejstaršímu bylo 76 let. 

Z chlopní byly odpreparovány jednotlivé cípy chlopní, ze kterých byly ve směru obvodovém a 

radiálním, viz Obrázek 18 a Obrázek 19, vytnuty experimentální vzorky přibližně 

obdélníkového tvaru. Byla proměřena základní geometrie vzorků, viz Tabulka 4. Tloušťka 

vzorků se pohybovala od 0,41 𝑚𝑚 po 0,645 𝑚𝑚. Tloušťka vzorků byla podrobena 

statistickým analýzám, konkrétně metodě ANOVA s jedním faktorem a dvouvýběrovému T-

testu s různým rozptylem. Bylo zjištěno, že některé vzorky se statisticky významně liší svou 

tloušťkou od vzorků ostatních, viz Obrázek 22. Z toho důvodu nebyla zanedbána geometrie 

vzorků a byla porovnávána napětí nikoliv síly v závislosti na deformaci. 

Z naměřených hodnot tloušťky a šířky vzorků byly zpracovány průřezy pro výpočet smluvního 

napětí, aby mohly být zpracovány křivky závislosti napětí na deformaci a vyhodnoceny hledané 

hodnoty tečných modulů pružnosti ve zvolených bodech deformace. Z vyhodnocení dat byly 

vyřazeny vzorky M55N215_C1, M55N215_C3 a M51N213_C1. U těchto vzorků došlo 

k selhání během testování, pročež musely být vzorky vyřazeny, aby neovlivnily výsledky práce. 

Rozměrovou analýzou byly potvrzeny statisticky významné rozdíly mezi rozměry vzorků. 

Proto v práci nebyla geometrie vzorků zanedbána. 

Celkem tedy bylo po testování vyhodnoceno 16 vzorků ve směru obvodovém a 18 vzorků ve 

směru radiálním. Tyto vzorky byly testovány jednoosou tahovou zkouškou, která 

zaznamenávala čas, pozice čelistí, prodloužení vzorků a sílu, která byla na vzorky vyvíjena. 

Díky těmto hodnotám a znalostí rozměrů testovaných vzorků bylo možné vypočítat hodnoty 

smluvních napětí, deformací a tečných modulů pružnosti. 

Dle předpokladu křivka závislosti napětí na deformaci nebyla lineární. Předpoklad vycházel 

z předchozích měření zkoumaného materiálu. Pro určení tečných modulů pružnosti byla 

použita metoda lineární regrese ve zvolených hodnotách deformace. Množství naměřených 

bodů pro tvorbu regresivní přímky bylo pro tuto práci zvoleno jako okolí zvoleného bodu 

deformace s 1/20 celkového množství bodů. Tato hodnota bodů byla zvolena proto, že okolí 

nebylo příliš velké a lineární regrese dobře popisovala aktuální směr křivky, a zároveň bylo 

bodů dostatečné množství, aby se eliminovaly drobné výchylky v měření. 
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Získané hodnoty modulů pružnosti byly zkoumány při deformacích 𝜀 = 0 až 𝜀 = 0,07 při 

kroku 0,01. Již od počátečních hodnot deformace se křivky závislosti smluvního napětí na 

deformaci statisticky významně lišily. Střední hodnota tečných modulů pružnosti při počáteční 

deformaci  byla v obvodovém směru 𝐸0 = 3,488 ± 2,121 𝑀𝑃𝑎, zatímco ve směru radiálním 

byla hodnota 𝐸0 = 0,208 ± 0,191 𝑀𝑃𝑎.  

Lze si tedy všimnout dvou věcí. Zaprvé škála výsledků tečných modulů pružnosti v obou 

směrech byla velmi široká již v počátcích měření. Pro obvodový směr byly naměřeny hodnoty 

𝐸0 = 0,880 𝑀𝑃𝑎 až 𝐸0 = 8,248 𝑀𝑃𝑎. Pro radiální směr 𝐸0 = 0,046 𝑀𝑃𝑎 až 

𝐸0 = 0,670 𝑀𝑃𝑎. Druhou věcí, které si lze všimnout je, že vizuálně se výsledky velmi liší, a 

to více než desetinásobně. 

Výsledky měření tečných modulů pružnosti byly podrobeny statistickým analýzám ANOVA 

s jedním faktorem a dvouvýběrového T-testu. Jak vizuální kontrola dat, tak statistické analýzy 

potvrdily statisticky významný rozdíl mezi mechanickými vlastnostmi obvodového a radiálního 

směru materiálu cípu lidské aortální chlopně, viz Obrázek 31 a Tabulka 6. Potvrdily se tak 

předpoklady o anizotropii materiálu. 

Při porovnání výsledků s prací z roku 2015, se výsledné hodnoty modulů pružnosti v počátku 

příliš neliší [13]. V citované práci dosáhly hodnoty tečných modulů pružnosti v obvodovém 

směru od 𝐸0 = 1,06 𝑀𝑃𝑎 po 𝐸0 = 2,85 𝑀𝑃𝑎, viz Tabulka 1.  Podobné hodnoty byly naměřeny 

v obvodovém směru i v této práci, viz Tabulka 9. Rovněž se významně nelišily hodnoty tečných 

modulů pružnosti ve směru radiálním. Výsledky práce z roku 2015 byly v rozmezí hodnot 

𝐸0 = 0,1 𝑀𝑃𝑎 až 𝐸0 = 0,23 𝑀𝑃𝑎, viz Tabulka 1. Tyto hodnoty se rovněž velmi blíží 

výsledkům této práce, viz Tabulka 9. Byl tedy potvrzen předpoklad práce z roku 2015 o 

anizotropii materiálu cípu aortální chlopně. 

Při porovnání s prací z roku 2018 se výsledky významně neliší ve směru radiálním [4]. Hodnoty 

tečných modulů pružnosti při deformaci 𝜀 = 0,02 se ve směru radiálním podobají. Pro 

obvodový směr se výsledné hodnoty velmi liší. V práci z roku 2018 byly naměřeny hodnoty 

𝐸0,02 = 616,80 ± 233,90 𝑘𝑃𝑎,viz Tabulka 3, v této práci byly naměřeny hodnoty 

𝐸0,02 = 8,982 ± 4,439 𝑀𝑃𝑎, viz Tabulka 9. Rozdíl mezi hodnotami tečných modulů pružnosti 

je tedy více než desetinásobný. Rozdíl v hodnotách této bakalářské práce a práce z roku 2018 

může být způsoben odlišnou fyzickou konstitucí dárců pro obě studie. 
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Vliv věku se na testovaných vzorcích v této práci neprojevil. Studie z roku 2015 pozorovala 

rozdíl v mechanické odezvě cípů aortální chlopně při různém věku dárců, viz Obrázek 10 [27]. 

V této bakalářské práci nebyl rozdíl věku dárců výrazný, tedy se křivky závislosti napětí na 

deformaci pro různé dárce překrývají. To se potvrdilo pro obvodový i radiální směr.  
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13 Závěr 

Cílem této práce bylo seznámit se stavbou a mechanickými vlastnostmi aortální chlopně a 

perikardu, jako materiálu vhodného pro plastiku chlopně. Dále popsat experimentální metody 

vhodné pro testování chlopní a perikardu a zpracovat a vyhodnotit experimentální data získaná 

z jednoosé tahové zkoušky cípu aortální chlopně v obvodovém a radiálním směru. 

Vzorky aortálních chlopní byly získány od 6 lidských dárců. Od každého dárce byly z cípů 

chlopně získány 3 vzorky v obvodovém a 3 v radiálním směru, viz schematicky znázorněno na 

Obrázek 18 a Obrázek 19. Celkově bylo zpracováno 37 experimentů. Následně byly 

zdokumentovány a připraveny pro testování. Připravené vzorky byly změřeny a byla provedena 

jejich rozměrová analýza. Vzorky byly testovány jednoosou tahovou zkouškou 

s předcyklováním 6 cykly do posuvu čelistí odpovídajíc 8 – 10% vzdálenosti čelistí 

v referenčním stavu. Poslední 7. cyklus byl proveden do destrukce vzorku. Testování proběhlo 

na půdě školy bez přítomnosti autora práce z důvodu koronavirových opatření. 

Pro mechanické vlastnosti testovaných vzorků byly přijaty předpoklady o anizotropii materiálu, 

tedy, že mechanické vlastnosti záleží na směru materiálu cípu aortální chlopně. Byl navržen 

postup na ověření těchto předpokladů, a to tak, že budou porovnány tečné moduly pružnosti 

vzorků. Ty odpovídají směrnici křivky závislosti smluvního napětí na deformaci v blízkém 

okolí zvolené deformace, deformačního stavu vzorku. 

Vyhodnocení naměřených dat z laboratoře proběhlo pomocí scriptu v programu MATLAB a 

následném zpracování výsledků v programu Excel. Script pro výpočet napjatosti byl zapůjčen 

vedoucím práce. Z geometrie vzorků a naměřených dat během testování byly získány křivky 

závislosti smluvního napětí na deformaci. Byly zvoleny deformace 𝜀 = 0 ÷ 0,07 při 

kroku 0,01, kde 𝜀 = 0 značí počáteční deformaci. Z bodů zvoleného okolí těchto deformací 

byly vytvořeny lineární regrese. Směrnice lineární regrese na tomto okolí odpovídá hodnotě 

tečného modulu pružnosti v daném okolí. Tečné moduly pružnosti popisují charakteristiky 

napětí deformace v daných okolích zvolených deformací. Hodnoty modulů pružnosti lze dobře 

statisticky porovnat, aby mohla být potvrzena anizotropie materiálu. V této práci bylo 

potvrzeno, že materiál cípu aortální chlopně je anizotropní, viz Obrázek 31 a Tabulka 6. 

Při vizuálním porovnání mechanických vlastností cípu aortální chlopně a nativního perikardu 

si lze všimnout významného rozdílu mezi hodnotami modulů pružnosti ve směru obvodovém. 
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Kultivovaný perikard nelze kvalitně srovnat z důvodu neuvedení tečných modulů pružnosti 

v srovnávané práci [7]. 

Porovnání zpracovaných dat proběhlo u každé charakteristiky pomocí vizuální kontroly 

z hodnot tabulek a grafů. Další formou vyhodnocení byla statistická analýza dat. Pro tuto práci 

byla použita statistická metoda ANOVA s jedním faktorem a dvouvýběrový T-test s různým 

rozptylem. Pro statistickou analýzu byl znovu použit program Excel. 

V této práci byly splněny všechny dílčí cíle. Bylo provedeno seznámení se s materiály chlopní 

a perikardu. Byly popsány metody testování, průběh experimentu a metody vyhodnocení 

naměřených dat. Byla zpracována naměřená data a byly popsány výsledky zkoušek. 

Materiál cípu lidské aortální chlopně je anizotropní materiál, což bylo potvrzeno v této práci, 

a to jak vizuálně, tak statistickými metodami. Znamená to tedy, že kultivovaný perikard jako 

materiál pro chlopenní náhrady musí splňovat tato kritéria, pokud chceme docílit co nejlepší 

náhrady nativní chlopně. Ostatní formy biologických náhrad by rovněž měly splňovat 

požadovanou anizotropii, aby plnily co možná nejlépe svou funkci. 

V práci bylo rovněž zjištěno, že materiál cípu aortální chlopně se znatelně liší mezi dárci. 

Ideální vyhodnocení tedy není možné s omezeným množstvím vzorků a nedokonalou znalostí 

dárců samotných. 

Nepřesnosti ve výsledcích práce mohou být způsobeny nedokonalým měřením tloušťky vzorků. 

Nemožností použití markerů při samotném testování tahovou zkouškou, a tedy zanedbání 

ovlivněné oblasti od uchycení vzorků. Použitím výpočtu se smluvním napětím, což neodráží 

plně aktuální stav materiálu.  
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17 Přílohy 

Hodnoty modulů pružnosti v tahu E [MPa] 

Vzorek ε0 = 0 ε1 = 0.01 ε2 = 0.02 ε3 = 0.03 ε4 = 0.04 ε5 = 0.05 ε6 = 0.06 ε7 = 0.07 

F52N214_C1 1.641845 2.432064 4.003798 6.250362 7.57646 9.577014 11.14772 12.62863 

F52N214_C2 0.919078 1.547777 2.819027 5.034284 7.295754 9.173499 10.93705 8.763054 

F52N214_C3 4.283515 7.253636 12.29226 18.59563 26.53763 29.12734 44.99272 51.22259 

M46N242_C1 3.762266 6.890444 12.49657 19.1684 22.91667 25.12839 26.5862 23.64033 

M46N242_C2 8.248121 12.09197 18.22574 24.88773 30.61888 33.29885 34.86716 35.46076 

M46N242_C3 5.877348 7.359824 10.13747 15.82375 19.93602 26.69895 32.81674 37.96813 

M51N213_C2 0.879522 1.424579 2.655081 4.437076 6.766463 8.086184 8.697391 9.443393 

M51N213_C3 4.801546 7.526899 11.7792 16.31831 21.80493 29.86765 34.91345 40.64872 

M55N215_C2 1.328093 2.110027 4.008541 6.930188 10.82003 16.10418 20.69598 14.19095 

M55N215_C4 2.839136 4.712896 8.9545 14.39902 21.60007 33.97448 38.99995 45.49505 

M76N243_C1 1.556794 2.732405 4.962057 7.35026 8.202506 7.886963 5.758667 8.464074 

M76N243_C2 3.222871 5.47949 9.008647 13.54312 17.75182 20.80735 21.90381 17.88318 

M76N243_C3 1.750199 2.932662 4.822682 7.363267 10.31005 10.70779 11.60117 12.41365 

M76N244_C1 2.065359 3.735314 6.82347 10.46414 11.59073 8.76109 12.98637 15.7074 

M76N244_C2 4.942506 8.777535 14.23222 20.80322 27.41763 31.73735 34.45074 33.23524 

M76N244_C3 3.478742 6.119643 11.39564 14.06932 17.38001 13.79002 22.11242 22.59443 

Stř. Hod. Obv. 3.031003 5.096193 8.981573 13.80622 17.56591 18.45577 22.00812 20.23881 

F52N214_R1 0.30283 0.423492 0.597908 0.731826 0.984022 1.207027 1.368162 1.449614 

F52N214_R2 0.345943 0.410356 0.531012 0.684681 0.886813 0.976737 1.311797 1.430868 

F52N214_R3 0.635218 0.69468 0.919805 1.228961 1.528814 1.951614 2.028454 2.114809 

M46N242_R1 0.04582 0.084374 0.143573 0.205811 0.285059 0.240406 0.516244 0.523874 

M46N242_R2 0.064065 0.066584 0.088862 0.093447 0.139785 0.327438 0.269309 0.332124 

M46N242_R3 0.158276 0.162683 0.224553 0.371477 0.536772 0.920179 0.944801 1.205652 

M51N213_R1 0.384361 0.439711 0.666059 0.996759 1.353567 1.885627 2.251573 2.341194 

M51N213_R2 0.670142 0.894046 1.24514 1.656701 2.19457 2.58644 2.474437 1.814368 

M51N213_R3 0.219135 0.338469 0.467283 0.767213 1.028674 1.174998 1.58281 1.745886 

M55N215_R1 0.171763 0.189651 0.238075 0.338266 0.441111 0.817972 0.818654 1.0461 

M55N215_R2 0.155246 0.208947 0.284356 0.453879 0.60963 1.264626 1.184413 1.536143 

M55N215_R3 0.467124 0.653613 0.921425 1.3542 1.875558 2.612466 3.089892 3.359629 

M76N243_R1 0.054102 0.050672 0.068362 0.087185 0.110855 0.148971 0.194098 0.36041 

M76N243_R2 0.196387 0.249199 0.348507 0.498484 0.676726 0.908013 1.269542 1.554359 

M76N243_R3 0.518317 0.643042 0.804467 1.025208 1.278622 1.317538 1.789817 1.999249 

M76N244_R1 0.466683 0.601918 0.915601 1.216773 1.513938 1.660175 1.730419 1.676446 

M76N244_R2 0.157564 0.205663 0.282484 0.362023 0.439285 0.617459 0.574302 0.665023 

M76N244_R3 0.164236 0.107344 0.255401 0.356409 0.454102 0.574254 0.874488 0.954121 

Stř. Hod. Rad. 0.207761 0.293834 0.407895 0.591582 0.781769 1.075867 1.29067 1.492878 
Tabulka 9 Vypočtené hodnoty tečných modulů pružnosti jednotlivých vzorků pro konkrétní deformace 


