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ABSTRAKT 
Práce se zabývá mazáním totální kolenní náhrady za použití metody fluorescenční 

mikroskopie, která umožňuje jedinečný vhled přímo do kontaktu mezi femoralní a tibiální 

komponentou. Cílem bylo zjistit vliv složení synoviální kapaliny (tedy složek albuminu, 

γ-globulinu, kys. hyaluronové a fosfolipidů) na tloušťku filmu a chování proteinů v kontaktu 

a také změny kontaktní oblasti v průběhu natočení. Jelikož se jedná o první experimentální 

práci zkoumající primárně mazání kolenní náhrady, byly na simulátoru kolenního kloubu 

aplikovány pouze jednoduché cykly natočení a zatížení. Výstupem experimentů byla 

fluorescenční intenzita, která odpovídá bezrozměrné tloušťce filmu, v čase. Podstatným 

výstupem jsou také snímky přímo ukazující fluorescenčně označené proteiny v kontaktní 

oblasti. Výsledky ukazují, že existují zásadní rozdíly v mazání mezi různými polohami 

natočení vzhledem ke změně polohy, tvaru a chování kontaktní oblasti. Zásadní je i složení 

maziva, neboť samotné proteiny tvoří poměrně silný mazací film, jejich kombinace pak vede 

ke značnému snížení tloušťky filmu, kvůli výrazné tvorbě shluků a komplexní kapalina 

netvoří sice nejsilnější vrstvu, ale zato může tvořit poměrně souvislý film. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Biotribologie, totální kolenní endoprotéza, mazání, synoviální kapalina 

 

ABSTRACT 
The work deals with the lubrication of total knee replacement using fluorescence microscopy 

method, which allows unique insight into the contact between femoral and tibial component. 

The aim was to determine the effect of composition of synovial fluid (i.e. albumin,  

γ-globulin, hyaluronic acid and phospholipids) on film thickness and protein behaviour in 

contact, and also to determine changes of contact area during rotation. Since this is the first 

experimental work dealing with a knee replacement lubrication primarily, only simple 

rotation and load cycles were applied by the knee simulator. The output of the experiments 

was fluorescence intensity, which corresponds to dimensionless film thickness, over time. 

Another important output are the images directly showing the fluorescently labelled proteins 

in the contact area. The results show, there are fundamental differences in lubrication in 

different positions of rotation, due to changes of position, shape and behaviour of the contact 

area. The composition of the lubricant is also essential, since the proteins themselves form a 

relatively strong lubricating film and their mixture leads to a substantial reduction of film 

thickness, due to significant formation of clusters. Complex fluid, although it does not form 

the strongest layer, is able to create a quite continuous film. 

KEYWORDS 
Biotribology, total knee replacement, lubrication, synovial fluid 
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1 ÚVOD 

Totální náhrada kolene (TKR), se používá jako forma léčby především osteoartrózy, 

revmatických a nádorových onemocnění nebo závažných zranění, kdy poskytuje 

dlouhodobou úlevu od bolesti a umožňuje obnovení funkce kloubů. Dlouhodobě dochází 

ke zvýšení počtu prováděných operací náhrady kolenního kloubu, jak je možné vidět  

z Obr. 1-1, který zachycuje vývoj počtu operací v USA. Toto zvýšení může mít na svědomí 

jak větší počet zranění vlivem aktivnějšího stylu života, tak selhání kloubů, kvůli přílišnému 

zatěžování při obezitě, kterou trpí čím dál větší část populace. Dochází také ke snižování 

věku pacientů, což znamená, že jsou kladeny zvýšené nároky na životnost kloubní náhrady. 

Ta se pohybuje kolem 20 let, při aktivním životním stylu se tato doba může ještě zkrátit. 

V případě selhání náhrady je nutná reoperace, která je nežádoucí, náročnější a nemusí mít 

stejně dobré výsledky, jako první operace. Kost už je poškozená a oslabená a je tedy nutné 

použít masivnější komponenty a kostní štěpy, což poté prodlužuje dobu hojení. 

 

Obr. 1-1 Vývoj počtu operací náhrady kolenního kloubu v USA [1] 

Dosavadní výzkumné práce zabývající se mazáním kloubních náhrad se týkají hlavně 

kyčelního kloubu, zatímco koleno je opomíjeno. Práce týkající se přímo kolenních náhrad 

se zaměřují především na opotřebení a tření, případně na numerické simulace mazání, 

nikoliv na přímé pozorování mazacího filmu, které by mohlo přinést nové poznatky 

umožňující prodloužení životnosti náhrad.  

Tato práce se bude zabývat analýzou utváření mazacího filmu v náhradách kolenního 

kloubu. Pomocí optických metod bude pozorována oblast kontaktu mezi reálnou stehenní  

a holenní částí náhrady, kde bude zkoumán vývoj mazacího filmu a jeho tloušťka. V rámci 

experimentu bude posouzen vliv jednotlivých podstatných složek synoviální kapaliny, což 

jsou především proteiny albumin a γ-globulin a kyselina hyaluronová, na proces utváření 

mazacího filmu. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Anatomie kolenního kloubu 

Kolenní kloub je jeden z nejsilnějších a nejdůležitějších kloubů v lidském těle, umožňující 

pohyb spodní části nohy vůči stehnu při přenosu váhy těla a umožňuje tedy nezbytné aktivity 

jako jsou chůze, běh, vstávání apod. [2] V kolenním kloubu se stýkají tři kosti – kost stehenní 

(femur), kost holenní (tibia) a čéška (patella). [3] Na konci femuru se nacházejí dva výběžky 

zvané kondyly (mediální – na vnitřní straně a laterální – na vnější straně), které zapadají do 

opačně zakřivené plochy na konci tibie.  Tyto povrchy jsou pokryty kloubní chrupavkou, 

která má ochrannou funkci a díky svému hladkému a kluzkému povrchu umožňuje hladký 

pohyb. Mezi stehenní a holenní kostí se nachází meniskus, což je tvrdá, gumová chrupavka, 

která pomáhá tlumení a stabilizaci kloubu. Kosti jsou spojené silnými vazy, které se 

nacházejí na bočních stranách kolene a zkříženými vazy uvnitř kolenního kloubu, které 

kloub stabilizují. Celý kloub je obalen kloubním pouzdrem, ve kterém se nachází synoviální 

tekutina, která snižuje tření a opotřebení a zároveň vyživuje chrupavku.  

 

Obr. 2-1 Anatomie pravého kolenního kloubu [4] 

Kloubní chrupavka 
Laterální postranní vaz 

Femur 

Patella 

Mediální postranní vaz 

Zadní zkřížený vaz 

 

Laterální meniskus 

 

 

Přední zkřížený vaz 

 

Tibia 
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2.2 Kolenní náhrada 

V případě, kdy dojde k nemoci nebo poškození kolenního kloubu a dosavadní léčba již nemá 

požadovaný efekt, je nutné přistoupit k operaci, při které dojde k odstranění kusu povrchu 

kloubu, a ten je nahrazeny umělými díly [5]. Umělý kloub (Obr. 2-2) se obvykle skládá 

z kovové či keramické femorální a kovové tibiální komponenty zasazených do kosti, 

polyethylenové (PE) vložky spojené s tibiální komponentou a případně z PE dílu umístěného 

ze zadní strany čéšky [6]. Díly je možné usadit do kosti pomocí kostního cementu, ale 

v tomto případě dochází po nějaké době k uvolňování náhrady [7]. Proto se v poslední době 

využívá spíše necementovaných náhrad, kdy je použit poréznější materiál implantátu přesně 

vsazený do kosti, která prorůstá do povrchu implantátu. Při použití totální kolenní náhrady 

dochází k nahrazení všech kontaktních ploch v kloubu, ale je možné provést jen částečnou 

výměnu, kdy je nahrazen pouze jeden kondyl (kloubní výběžek), což snižuje náročnost 

operace a zkracuje délku rehabilitace po operaci [5].  

 

Obr. 2-2 Komponenty totální kolenní náhrady [8] 

2.2.1 Femorální díl 

Díl bývá obvykle kovový nebo keramický, případně může být povlakovaný [5]. Do stehenní 

kosti se usazuje pomocí čepů a dosedá do tibiální vložky plochami nahrazujícími kondyly. 

Obvykle vyráběné díly mají proměnný rádius. V případě poškození zadního zkříženého vazu 

se využívá typ stabilizovaný (PS - posterior stabilized), kdy jsou odstraněné vazy nahrazeny 

částí komponenty [6]. V takovém případě je v komponentě drážka, do které zapadá výstupek 

tibiální PE vložky. Pokud jsou vazy v dobrém stavu, je možné použít typ zachovávající 

zkřížené vazy (CR - cruciate retaining), což vyžaduje odstranění menší části kosti, než  

u prvního zmíněného typu a nedochází tak k dalšímu oslabení kosti, PS typ však zase 

umožňuje o něco lepší pohyblivost a vykazuje menší opotřebení polyethylenu [7]. 

Femorální komponenta 

Patelární komponenta 

PE vložka 

Tibiální komponenta 
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2.2.2 Tibiální díl 

Jedná se kovovou komponentu upevněnou pomocí trnu zasazeného do holenní kosti [5–7]. 

Na dříku je plocha umožňující dosednutí a upevnění polyethylenové vložky. Existují dva 

druhy tohoto spojení. Jednak je to fixní způsob, kdy je vložka napevno spojena s dříkem 

nebo je ji možné pomocí trnu uložit tak, aby umožňovala mírnou rotaci kolem osy holenní 

kosti, což umožní zvýšení pohyblivosti a životnosti, ale jedná se o dražší řešení vyžadující 

silnou svalovou tkáň.  

2.2.3 Tibiální polyethylenová vložka 

Tibiální vložka je vyráběna povětšinou z ultravysokomolekulárního polyethylenu 

(UHMWPE) a slouží jako artikulační plocha mezi femurem a tibií a má i tlumící funkci [5–

7]. Tvoří náhradu za meniskus a bývá připojena k tibiální kovové komponentě, jak je 

zmíněno výše, fixně nebo pohyblivě.  

2.2.4 Patella  

Při aloplastice kolenního kloubu je možné použít i umělé komponenty nahrazující vnitřní 

povrch čéšky, která stabilizuje TKR systém, není to však nezbytné [5–7]. Pokud se 

k takovému kroku přistoupí, používá se jako materiál vysokopevnostní polyethylen.  

2.3 Materiály kolenních náhrad 

2.3.1 Kovové materiály 

Kovy jsou primárními materiály používanými pro kloubní náhrady. Tyto kovové materiály 

mají několik vlastností jako je vysoká pevnost, vysoká lomová houževnatost, tvrdost, 

odolnost proti korozi a biokompatibilita, které z nich činí skvělou volbu pro úplnou náhradu 

kloubů. Nevýhodou je však jejich, oproti kosti, vysoký modul pružnosti, který způsobuje 

tzv. stress shielding efekt. Při použití tvrdších, tužších materiálů je část zatížení pohlcována 

implantátem a není přenášena do kosti. Jelikož je kost schopna se přizpůsobovat dlouhodobě 

působícím podmínkám, pokud je méně zatěžována, jako v tomto případě, má tendenci 

slábnout. Dále je také nutné vzít v úvahu toxické účinky, které mohou mít uvolněné kovové 

částice v lidském organismu.[9–11] 
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Korozivzdorná ocel 

Nerezová ocel je slitina z uhlíkové oceli a chromu jako hlavního legujícího prvku. Slitiny 

z nerezavějící oceli byly prvními kovy, které byly použity v ortopedii, avšak v současnosti 

jsou nahrazeny modernějšími materiály. [9] 

Kobalt a jeho slitiny 

Slitiny na bázi kobaltu obvykle obsahují 30-60 % kobaltu a přibližně 20-30 % chromu, který 

se přidává pro zlepšení odolnosti proti korozi. Dále se přidává molybden, který zmenšuje 

velikost zrna a tím zlepšuje mechanické vlastností jako například pevnost a také mohou být 

v malém množství obsaženy i další prvky, jako je wolfram (wolfram, W), železo (Fe), 

mangan (Mn) a křemík (Si). Nejčastěji používanými slitinami na bázi kobaltu v ortopedii 

jsou CoCrMo a CoNiCrMo. Přestože mají obě slitiny podobné vlastnosti, co se týče 

opotřebení, je CoNiCrMo méně doporučován, kvůli horším třecím vlastnostem, nicméně je 

používán v aplikacích vyžadující dlouhou únavovou životnost, kvůli své vynikající únavové 

pevnosti. [9] 

Titan a jeho slitiny 

Implantáty vyrobené z materiálů na bázi titanu mají skvělou odolnost proti korozi  

a biokompatibilitu. Ukázalo se, že slitiny na bázi Ti podporují osteoblastové aktivity, tedy 

zarůstání implantátu v kosti, a proto se pro necementované náhrady kloubů upřednostňují 

slitiny na bázi Ti oproti jiným kovovým implantátům. Jejich nevýhodou však je, že jsou 

relativně měkčí než slitiny z korozivzdorné oceli a slitiny na bázi kobaltu, a to je činí 

náchylnější k opotřebení. [9] 

2.3.2 Keramické materiály 

Keramické materiály mají některé vlastnosti, které je činí výbornou volbou pro použití  

v kloubních náhradách. Vykazují vysokou pevnost, inertní chování ve fyziologickém 

prostředí a vynikající odolnost proti opotřebení ve srovnání s kovovými materiály. Jejich 

limitující vlastností je však jejich křehkost. Vzhledem k tomu, že mechanické vlastnosti 

keramiky závisí především na její hustotě, malé dutiny, které vznikly při výrobě implantátu, 

výrazně ovlivňují jejich životnost. Je proto nutné vzhledem ke křehkosti materiálu a složité 

geometrii dílu, brát v úvahu riziko selhání dílu, v důsledku napěťových špiček. Ty mohou 

být minimalizovány správnou konstrukcí implantátu, složením materiálu a optimálním 

přenosem síly mezi implantátem a kostí. [10–12] 

Alumina 

Keramický materiál prvotně zavedený do oboru ortopedických implantátů je oxid hlinitý 

(Al2O3), označovaný jako alumina. Alumina se skládá z polykrystalické monofázní 

struktury. Vykazuje nejvyšší stav oxidace, což umožňuje hydrodynamickou stabilitu (tedy 

nedochází ke stárnutí), chemickou inertnost a odolnost proti korozi. Chemická inertnost  
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a odolnost proti korozi jsou základem pro vynikající biokompatibilitu keramických 

materiálů. Vysoká tvrdost oxidu hlinitého činí materiál odolný proti poškrábání a opotřebení, 

ale pevnost v ohybu a lomová houževnatost jsou omezené. [10–12] 

Zirconia 

V 80. letech 20. století byl pro kloubní náhrady zaveden oxid zirkoničitý (ZrO2), který má 

ve srovnání s oxidem hlinitým vyšší pevnost v ohybu. Oxid zirkoničitý neboli zirkonia 

se sestává z polykrystalické dvoufázové (tetragonální a monoklinické) struktury. Fázová 

transformace z metastabilní tetragonální fáze do monoklinické fáze vede k nárůstu objemu 

o cca. 3-4 %, dochází tedy ke stárnutí zirkonia, což může způsobit zdrsnění povrchu. 

Zirkonia má nižší tvrdost, tuhost a velikost zrna a vyšší hustotu a pevnost v ohybu než oxid 

hlinitý, což znamená snížení rizika lomu v ortopedických aplikacích. [10–12] 

Kompozitní keramika 

Vývoj kompozitní keramiky je důsledkem nevýhod obou předchozích materiálů - stárnutí 

oxidu zirkoničitého a nízké lomové houževnatosti oxidu hlinitého. Například keramika 

Biolox® delta (výrobce CeramTec) je kompozit složený z matrice oxidu hlinitého, do které 

jsou přidána zrna zirkonia, s příměsí SrO, Y2O3, and Cr2O3. Obsažená zirkonia stále obsahuje 

metastabilní tetragonální fázi, ale už nedochází ke zdrsnění povrchu. Tuhost a tvrdost 

keramiky Biolox® delta jsou v rozmezí oxidu hlinitého, zatímco pevnost v ohybu je téměř 

dvakrát vyšší. [10–12]  

2.3.3 UHMWPE 

Ultra-vysokomolekulární polyetylen (UHMWPE) je termoplastický polymer, tvořen  

z extrémně dlouhých řetězců molekul v plynném ethylenu C2H4, kde je jedna molekula 

UHMWPE tvořena přibližně 200 000 molekul ethylenu. Jeho struktura a vlastnosti silně 

závisí na způsobu zpracování a následných úpravách. Jedná se o jeden z nejvíce 

preferovaných polymerů používaných pro ortopedické implantáty, především pro svou 

velmi vysokou odolnost vůči otěru, nízkému koeficientu tření, ale i značnou pevnost, 

houževnatost a odolnost proti únavě materiálu a biokompatibilitu. Ta je ovšem omezena, 

neboť i přes odolnost proti otěru dochází k opotřebovávání materiálu a uvolňování otěrových 

částic, což je i významný faktor ovlivňující životnost náhrady. [10, 11, 13] Způsobem, jak 

zlepšit odolnost UWMWPE vůči opotřebení, je tzv. cross link (síťování). Toho lze dosáhnou 

více metodami, z nichž nejčastější je použití ionizačního záření, které vede k síťování 

polymerních řetězců, tedy k vytvoření vazeb mezi jednotlivými makromolekulami. 

Ionizační záření ovšem zanechává v materiálu volné radikály, které by vedly k oxidaci 

a degradaci materiálu, a proto se materiál následně ještě tepelně zpracovává pro jejich 

odstranění. [13, 14]  
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2.4 Kinematika a zatížení kolenních náhrad 

Cyklus chůze lze rozdělit na fázi stoje, trvající přibližně 60 % cyklu, při které je noha 

v kontaktu se zemí a je zatížena váhou těla a na fázi švihu, ve kterém se noha nedotýká země 

a trvá zbývajících 40 % cyklu [15]. Pro TKR jsou definovány normou ISO14243 tři hlavní 

pohyby a axiální zatížení odpovídající cyklu chůze, jak je naznačeno na Obr. 2-3. 

Nejvýraznějším pohybem je přitom pohyb flexe/extenze, kdy se noha ohýbá přibližně 

v rozsahu 0°- 60°. Dalším je posuv anterior/posterior mezi femorální a tibiální částí zhruba 

do vzdálenosti 5 mm. Tibiální rotace je závislá na FE a pohybuje se v hodnotách od -2° do 

6° kolem osy rotace shodné s osou tibie. Převážná většina axiálního silového zatížení 

působící na koleno se odehrává během první fáze a pohybuje se podle váhy zhruba od 150 

do 2600 N. V případě pohybů, jako je chůze po schodech, běh, dřepy, zvedání zátěže apod. 

samozřejmě dochází k jiným rozsahům pohybů a zatížení. Průběhy všech cyklů jsou 

znázorněny na Obr. 2-4 a Obr. 2-5. 

 

Obr. 2-3 Pohyby TKR podle normy ISO [16] 

 

Obr. 2-4 Průběhy cyklu a) axiální síla, b) flexe/extenze, c) anterior/posterior, d) interní/externí rotace [16] 
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Obr. 2-5 Průběhy cyklu a) anterior/posterior, b) interní/externí rotace [10] 

2.5 Mazání 

Mazání je tribologický proces, jehož hlavním účelem je oddělovat povrch stykových těles, 

která jsou vůči sobě v relativním pohybu, a tak snižovat tření a opotřebení. Další užitečné 

funkce mohou být odvod tepla a nečistot. Druhy maziva se liší podle použití, bývají kapalná, 

pevná, případně plynná. V závislosti na míře oddělení povrchů mazacím filmem lze rozlišit 

několik mazacích režimů, k jejichž přehlednému zobrazení slouží Stribeckova křivka, kterou 

lze vidět na Obr. 2-6.  

 

 

Obr. 2-6 Stribeckova křivka [17]     

2.5.1 Mezné mazání 

V případě mezného mazání se povrchy nacházejí v bezprostřední blízkosti, nejsou oddělené 

kapalným filmem, takže dochází k velkému kontaktu nerovností [18, 19]. Ty přenášejí 
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většinu zatížení, společně s velmi tenkým filmem maziva. Součinitel tření bývá v tomto 

případě určen vlastnostmi povrchu a maziva spíše než viskozitou. K meznému mazání 

dochází za nízkých rychlostí a velkých zatížení.  

2.5.2 Smíšené mazání 

Třecí povrchy nejsou v případě smíšeného mazání plně odděleny, dochází ke kontaktu  

a deformaci povrchových nerovností [18, 19]. V místě kontaktu dochází k meznému, 

zatímco ve zbylých oblastech oddělených mazacím filmem, ke kapalinovému mazání. 

Zatížení je přenášeno zčásti nerovnostmi a zčásti mazacím filmem.  

2.5.3 Kapalinové mazání 

Zatížení je přenášeno pouze souvislým mazacím filmem, který odděluje povrchy těles [18, 

19].  

Hydrodynamické mazání 

K hydrodynamickému mazání dochází u konformně zkřivených povrchů a hydrodynamický 

tlak vytvářený pohybem třecích povrchů není dostatečný, aby došlo k podstatné elastické 

deformaci.  

Elastohydrodynamické mázání 

EHD mazání probíhá mezi nekonformně zakřivenými povrchy za vysokého tlaku, díky 

němuž je přítomna znatelná elastická deformace, která bývá zhruba stejného řádu jako 

tloušťka mazacího filmu.  

2.6 Synoviální kapalina 

Synoviální kapalina je vysoce viskózní, čirá nebo lehce nažloutlá kapalina, vyskytující se 

v lidských kloubech, která má za úkol snižovat tření mezi interagujícími tkáněmi v kloubu 

a zároveň vyživovat tkáně [20]. Základem je plasma obsahující proteiny, kyselinu 

hyaluronovou, glykolipidy, glukózu. Celková normální koncentrace proteinů v lidské syn. 

kapalině je 19–28 mg/ml [21]. Nejdůležitějším proteinem je albumin s koncentrací okolo 12 

mg/ml a dalším podstatným proteinem je γ-globulin. Jejich koncentrace pro zdravé a 

poškozené klouby se liší. V případech pacientů trpící osteoartritidou, revmatickou artritidou 

a obecně poškozením kolenního kloubu se zvyšuje koncentrace proteinů a zároveň se 

zvyšuje množství synoviální kapaliny obsažené v kloubu. Pro potřeby biotribologických 

experimentů je místo synoviální kapaliny používáno hovězí sérum (BS), jehož vhodnost pro 

tyto účely bývá zpochybňována, kvůli poněkud odlišným vlastnostem.  
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2.7 Tribologické procesy v kolenních náhradách  

Práce je zaměřena na zkoumání mazání, a přestože se poměrně velká část dosavadních studií 

věnuje primárně opotřebení a tření, poskytují i informace o mazání. Dále rozebírané práce 

lze rozdělit na numerické a experimentální. 

2.7.1 Numerický přístup 

J. Di Paolo, M. E. Berli: Numerical analysis of the effects of material parameters on the 

lubrication mechanism for knee prosthesis (2006) [22] 

V práci byla provedena studie zkoumající vliv materiálových vlastností UHMWPE. 

Numerickou metodou byl analyzován model mazání v kontaktní oblasti teoretické kolenní 

náhrady tvořené kovovou femorální komponentou a tenkou poddajnou porézní vrstvou na 

tuhé tibiální základně. Tato vrstva je schopna absorbovat a vylučovat synoviální tekutinu 

ze svých pórů, stejně jako přirozená chrupavka, tato schopnost je vyjádřena pomocí 

exsudačního koeficientu vrstvy θ. Byl použit model EHD mazání s nenewtonskými 

kapalinami. Výsledky byly získávány pomocí metody konečných prvků pro modifikovanou 

Reynoldsovou rovnici společně s rovnicí elasticity. Rovnice byly řešeny pro vysoké 

dynamické zatížení (trojnásobek tělesné váhy) a nenewtonovské smykově řídnoucí 

(pseudoplastické) kapalné mazivo s různým exponentem viskozity n. 

Obr. 2-7 a) a b) znázorňuje předpokládanou tloušťku mazacího filmu pro neporézní vrstvy 

s Newtonovskou a nenewtonovskou tekutinou (s koeficientem viskozity n = 0,6) a pro čtyři 

různé hodnoty modulu pružnosti.  

 

Obr. 2-7 a) Tloušťka filmu newtonského maziva b) tloušťka filmu ne-newtonského maziva [22] 

Je patrné snížení tloušťky filmu snížením exponentu viskozity. Navíc v některých případech 

předpovědi ukazují, že povrchy by byly odděleny kratší vzdáleností, než je povrchová 
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drsnost použitého materiálu. Tím by se zvýšilo tření v kloubu a také pravděpodobnost 

opotřebení.  

Obr. 2-7 a) a b) také ukazuje, že nenewtonská charakteristika synoviální tekutiny podporuje 

přímý kontakt mezi povrchy kontaktu, protože snížení viskozity tekutiny znamená tenčí 

mazací vrstvy. Na druhé straně Obr. 2-8 ukazuje, že snížení viskozity v důsledku 

pseudoplasticity vede ke snížení koeficientu tření, což je příznivý aspekt vyvolaný 

synoviální tekutinou. 

 

Obr. 2-8 Třecí faktor při změně viskozity [22] 

Proces exsudace (uvolnění tekutiny) a absorpce, který probíhá ve vrstvě, kompenzuje snížení 

tloušťky filmu způsobené pseudoplasticitou tekutiny, jak je znázorněno na Obr. 2-9. Tento 

proces, kdy se přidává další množství tekutiny pocházející z vylučování z vrstvy do hlavního 

proudu, podporuje zvýšení tloušťky filmu podél přibližně 90% jeho rozsahu. Na výstupu 

vrstva úplně reabsorbuje dříve vylučovanou tekutinu.  

 

Obr. 2-9 Třecí faktor v závislosti na poréznosti materiálu [22] 
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Předpovědi zobrazené na Obr. 2-9 naznačují, že spíše tvrdé materiály vykazují nižší 

koeficienty tření, nicméně měkčí by poskytovaly podobné hodnoty, pokud vykazují určitý 

stupeň pórovitosti. V tomto případě by byla přínosem větší tloušťka mazacího filmu 

indukovaná jak sníženou tuhostí deformovatelné vrstvy, tak procesem absorpce-exsudace. 

Optimální hodnoty mohou mít za následek snížení součinitele tření, avšak závisí 

na celkovém aplikovaném zatížení, jak lze vidět na Obr. 2-10 a). Obr. 2-10 b) zobrazuje 

generovaný tlak v tekutině, kde nejtvrdší vrstvy vykazují tlak vyšší, než je doporučeno pro 

přijatelný mechanický provoz. Méně tuhé vrstvy, díky své deformovatelnosti, rozkládají 

zatížení v rozsáhlejší zóně, čímž se zabrání koncentraci napětí.  

 

Obr. 2-10 a) Změna třecího faktoru podle zatížení b) Rozložení tlaku v kontaktu [22] 

Získané výsledky ukazují, že kolenní protézy s poddajnou porézní vrstvou, by zlepšily 

mechanické chování oproti těm, které jsou v současné době k dispozici. Vrstva o nízké 

tuhosti (s modulem pružnosti například 20 MPa) rozděluje zatížení působící na kloub 

na větší kontaktní oblast, která podporuje nižší tlaky než ty, které existují v současných 

protézách, jejichž modul pružnosti je o jeden nebo dva řády vyšší. Ze stejného důvodu je 

tloušťka filmu větší, čímž je zajištěn provoz bez dotyku pevných částí. Tyto dva znaky 

přispívají ke snížení možnosti výskytu únavového poškození a abrazivního opotřebení. 

Pórovitá charakteristika vrstvy pak brání silnému snížení tloušťky filmu (v důsledku 

pseudoplasticity maziva) s nárůstem většiny kontaktní oblasti, což snižuje hydrodynamické 

tření a riziko abrazivního opotřebení. 

 

A. Pascau, B.Guardia, J. A. Puertolas, E. Gómez-Barrena: Knee model of hydrodynamic 
lubrication during the gait cycle and the influence of prosthetic joint conformity (2009) [23] 

Cílem studie, kterou se zabývá tato práce, bylo vyhodnotit vyvolaný tlak a napětí v kolenní 

náhradě v režimu kapalinového mazání během stacionární fáze chůze pro různé varianty 

konformity kloubů. Byl použit dvourozměrný geometrický model kolenní náhrady 

s Dirichletovými okrajovými podmínkami na obou koncích s 14 různými indexy konformity 

od 0 do 1 pro výpočet prostorově a časově proměnného toku maziva - reologického modelu 

b) a) 
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synoviální kapaliny. S okamžitým zatížením jako výchozí podmínkou byly vypočítány 

Reynoldsovy rovnice metodou konečných objemů pro dvou i třídimenzionální model. 

Pro zkoumání vlivu viskozity synoviální kapaliny bylo použito nenewtonovské chování 

kapaliny pro výpočet vývoje mezery s počáteční minimální vzdáleností mezi komponentami 

2 mm. Zatížení typické pro chůzi vedlo k velké přibližovací rychlosti mezi komponentami, 

a tedy k malé mezeře a vysokým smykovým rychlostem větším než 1000 s-1 ve velké oblasti 

bez dostatečných dalších dat o viskozitě a byla tedy použita konstantní viskozita 10-2 Pa·s. 

Pro index konformity < 0,96 nebyly výsledky příliš odlišné, a čas kontaktu byl velmi krátký 

v řádu 10-3 a se zvyšující se konformitou stoupal až na 0,6 s pro index konformity = 1.  

K maximálním hodnotám tlaku došlo při kontaktu komponent a jejich hodnoty jsou 

vyneseny v grafu na Obr. 2-11, ze kterého je vidět silný vliv konformity.  

 

Obr. 2-11 Závislost maximálního tlaku na konformitě [23] 

Maximální tlak se pohybuje od 47 MPa pro nekonformní geometrii až k 1,4 MPa pro úplně 

konformní geometrii. Ve výpočtech se objevuje přechod kolem indexu konformity = 0,96. 

Pro nižší konformitu se maximální hodnota tlaku pozvolna snižuje a při vyšší konformitě 

prudce klesá.  Pro méně konformní geometrii byly provedeny výpočty i pro 3D model, 

jejichž výsledky se od 2D modelu zásadně nelišily. 

Současný model naznačuje omezený modifikační účinek hydrodynamického mazání 

v totálních kolenních náhradách, především pro nekonformní geometrie kvůli krátkému času 

kontaktu mezi femorální a tibiální komponentou. Jeho úloha během počáteční fáze stoje 

spolu s vysokou konformitou výrazně pomáhá snížit tlakové napětí v polyethylenu. Tato 

skutečnost může být objektem zájmu pro totální kolenní náhrady využívající materiály  

s menšími deformacemi. 
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Mongkol Mongkolwongrojn, K. Wongseedakaew, F. E. Kennedy: Transient 

elastohydrodynamic lubrication in artificial knee joint with non-Newtonian fluids (2010) 

[24] 

Autoři v článku představují přechodnou analýzu umělého kolenního kloubu člověka 

v režimu elastohydrodynamického mazání (EHL) pro bodový kontakt s nenewtonskými 

mazivy.  Byl uvažován umělý kloub používající polyethylen s ultra vysokou molekulovou 

hmotností (UHMWPE) proti kovové hlavici, konkrétně CoCr slitiny, s rychlostí a zatížením 

měnícím se s časem. Pro numerickou metodu výpočtu byly použity metoda perturbace, 

Newton-Raphsonovu metoda a multigrid metoda s plnou aproximační technikou pro 

současné řešení jak časově závislé Reynoldsovy rovnice, tak i nenewtonovské tekutiny 

založené na modelu Carreau a rovnici elasticity. Byly prováděny výpočty pro zkoumání 

vlastností elastohydrodynamického mazání v lidských umělých kolenních kloubech. Jsou 

určeny profily tlaku a tloušťky filmu pro různé vlastnosti materiálu a maziva, aplikovaná 

zatížení a rychlosti. Pro verifikaci modelu byly porovnány výsledky analýzy newtonské 

kapaliny s predikcí podle Hamrocka. Přechodné chování mazacího filmu v kolenním kloubu 

bylo simulováno za podmínek zatížení a rychlosti, které odpovídají těm, ke kterým dochází 

při chůzi. Během typického cyklu chůze se normální zátěž a pohybová rychlost plynule mění 

a při rotaci femorální komponenty kolenního kloubu během cyklu chůze může dojít ke 

změně poloměru zakřivení v kontaktu. V grafech na Obr. 2-12 a Obr. 2-13, je znázorněn 

průběh minimální tloušťky mazacího filmu, během prvního a druhého cyklu chůze pro 

maziva o různé viskozitě. 

 

Obr. 2-12 Vývoj minimální tloušťky filmu - 1. cyklus [24] 

μ0 – 0.03 Pa·s(newtonian) 

μ0 – 0.03 Pa·s(non-newtonian) 

μ0 – 0.06 Pa·s(newtonian) 

μ0 – 0.06 Pa·s(non-newtonian) 

μ0 – 0.09 Pa·s(newtonian) 

μ0 – 0.09 Pa·s(non-newtonian) 
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Obr. 2-13 Vývoj minimální tloušťky filmu - 2. cyklus [24] 

Minimální tloušťka filmu je v libovolném bodě cyklu chůze větší pro měkčí povrchy, vyšší 

viskozitu, nižší zatížení a vyšší rychlost. Na začátku chůze se během prvního kroku chůze 

vyvíjí přechodná odezva kapalného filmu, a proto minimální tloušťka filmu dosáhne během 

prvního cyklu poměrně nízké hodnoty. Reakce kapalinového filmu dosáhne ustáleného stavu 

v druhém cyklu chůze a sleduje stejný přechodový průběh tloušťky filmu v následujících 

cyklech. Během cyklu chůze přechodová tloušťka filmu sleduje změny v aplikovaném 

zatížení a rychlosti. Minimální tloušťka filmu se snižuje na nejnižší hodnotu v místě, kde se 

při lidské chůzi objevuje nejvyšší zatížení a nejnižší rychlost. Tzv. squeeze film efekt však 

zabraňuje tomu, aby se tloušťka filmu snížila na nulu při nulové rychlosti. Minimální 

tloušťka filmu je pro nenewtonské tekutiny nižší než pro newtonovu tekutinu za jinak 

podobných zatěžovacích a rychlostních podmínek, což je způsobeno řídnutím ve smyku. 

 

Su Yonglin, Fu Zengliang, Yang Peiran and Wang Chengtao: A full numerical analysis 

of elastohydrodynamic lubrication in knee prosthesis under walking condition (2010) [25] 

Autoři se v článku zaobírají simulací časově závislého elastohydrodynamického mazání 

totální endoprotézy kolene prováděnou za fyziologického zatížení a pohybů odpovídající 

lidské chůzi.  Pro numerické výpočty byla použita zjednodušená konfigurace elipsoidu na 

rovině, která nahradila umělý kolenní kloub. Ve výpočtu bylo zavedeny rozložení tlaku, 

tloušťka filmu a centrální vzdálenost mezi tělesy jako funkce času, vzhledem k proměnnému 

zatížení a rychlosti. Při zatěžování podle normy ISO14243-3.18 byla aplikovaná axiální síla, 

posun anterior-posterior a rotace flexe-extenze, rotace tibie byla vynechána. Mazivo 

figurující ve výpočtu mělo viskozitu o hodnotě 0,02 Pa·s. Řídíci Reynoldsovy a elastické 

rovnice byly řešeny souběžně pomocí multigrid techniky. 

μ0 – 0.03 Pa·s(newtonian) 

μ0 – 0.03 Pa·s(non-newtonian) 

μ0 – 0.06 Pa·s(newtonian) 

μ0 – 0.06 Pa·s(non-newtonian) 

μ0 – 0.09 Pa·s(newtonian) 

μ0 – 0.09 Pa·s(non-newtonian) 
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Na Obr. 2-14 a) a b) jsou uvedeny průběhy axiálního zatěžování a rychlosti, které je dobré 

uvést pro vyhodnocování a pochopení výsledků. Bylo vyhodnocováno rozložení a hodnota 

tlaku a tloušťka filmu během cyklu chůze, pro různé poměry elipticity a tedy různou 

konformitu, tloušťky a modulu pružnosti tibiální vložky. Výsledný centrální tlak a tloušťku 

filmu ovlivněnou modulem pružnosti můžeme vidět v grafu na Obr. 2-15. 

 

Obr. 2-14 a) zatížení během cyklu chůze b) rychlosti během cyklu chůze [25] 

 

Obr. 2-15 a) Tloušťka filmu během cyklu b) Tak během cyklu [25] 

Jak je možno vidět z uvedených grafů vrcholy centrálního tlaku odpovídají vrcholům 

aplikovaného zatížení. Pro švihovou fázi probíhající od 0,6 do 1 s cyklu je jasně vidět 

vzrůstající tendence tloušťky filmu bez ohledu na konfiguraci systému a snížení tloušťky 

filmu při snížení rychlosti pohybu. Přibližně stejné tendence lze pozorovat i pro případy 

s odlišnou tloušťkou vložky a odlišným modulem pružnosti. Je možné vysledovat, že 

centrální tlak se snižuje se vyšší konformitou, větší tloušťkou vložky a vyšším modulem 

pružnosti. Ke zvýšení tloušťky filmu pak dochází se zvýšením konformity a tloušťky vložky 

a snížením modulu pružnosti. 

 

a) b) 

a) b) 
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Z provedené analýzy je možné vyvodit následující závěry:  

Účinek squeeze filmu hraje důležitou roli při udržování přechodové tloušťky filmu během 

stojné fáze. Ve fázi švihu hraje rychlost významnou pozitivní roli pro tloušťku mazacího 

filmu. V důsledku působení squeeze filmu je střední tloušťka filmu ve fázi stoje nižší než 

tloušťka vrstvy ve fázi švihu, což přímo vede k větší pravděpodobnosti poškození povrchu 

během cyklu chůze právě ve stojné fázi. Navzdory smíšenému nebo meznému režimu 

mazání, které se pravděpodobně vyskytuje v kolenní protéze, se může zlepšit protetické 

mazání úpravou parametrů, jako je konformita, tloušťka UHMWPE vložky a modul 

pružnosti materiálu. 

 

Su Yonglin, Fu Zengliang, Yang Peiran, Zhongmin Jin, Wang Chengtao: Time-
dependent elastohydrodynamic lubrication analysis of total knee replacement under walking 
conditions (2011) [26] 

Článek představuje určité pokračování předchozího článku od stejného kolektivu autorů. 

Byla použita stejná metoda, jako ve výše uvedené práci, tedy konfigurace elipsoidu na 

rovině, průběh zatěžování podle ISO14243-3.18 a výpočet Reynoldsovy a elastické rovnice 

souběžně multigrid metodou. 

V tomto případě však byl zkoumán vliv konformity s trochu odlišnými hodnotami, 

prodloužení cyklu na 1,5násobek a byla zaznamenána i celková minimální, nikoli pouze 

centrální tloušťka filmu. K tomu bylo provedeno 3D zobrazení rozložení tlaku a tloušťky 

filmu. 

Jako v předchozím případě došlo při zvýšení konformity ke snížení tlaku a zvýšení tloušťky 

filmu, což je vidět na Obr. 2-16a) a b). Při prodloužení času cyklu se tloušťka filmu snížila, 

jak je vidět na Obr. 2-17. a tlak se snížil. Na Obr. 2-18 pak můžeme vidět 3D zobrazení 

rozložení tlaku a mazacího filmu.  

 

Obr. 2-16 a) Průběh tlaku během v cyklu b) Průběh tloušťky filmu během cyklu pro různou konformitu [26] 

a) b) 
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Obr. 2-17 Tloušťka filmu při změně délky cyklu [26] 

 

Obr. 2-18 Rozložení tlaku a mazacího filmu v kontaktu v čase 0,13 s [26] 

Bylo zjištěno, že slabé mazání a výrazné opotřebení jsou náchylnější k tomu, aby se 

vyskytovaly ve fázi stoje než ve fázi švihu. Pro zlepšení mazání TKR by měly být poloměry 

nosné plochy v čelní rovině optimalizovány tak, aby maximalizovaly kontaktní oblast, která 

by odpovídala kinematickým požadavkům pro přirozený kolenní kloub. Navíc se také 

zjistilo, že délka cyklu hraje důležitou roli při výkonu mazání náhrady. Proto je nutné provést 

numerickou simulaci zohledňující více faktorů pro analýzu mechanismu mazání u umělých 

kolenních kloubů. 

 

Leiming Gao, Zikai Hua, Robert Hewson, Michael Skipper Andersen, Zhongmin Jin: 

Elastohydrodynamic lubrication and wear modelling of the knee joint replacements with 

surface topography (2018) [27] 

Práce se zabývá numerickou predikcí opotřebení mazané totální kolenní náhrady a možností 

snížení opotřebení pomocí texturovaného povrchu.  

Byla uvažována totální kolenní náhrada, tibiální vložka z UHMWPE a kovová (případně 

keramická) femorální komponenta, reprezentována ball-on-socket geometrií pro mediální 
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i laterální kondyl. Femorální kondyly byly považovány za tuhé, vzhledem k výrazně většímu 

modulu pružnosti než má tibiální vložka, která byla se zvoleným modulem pružnosti 1GPa 

deformovatelná. Během cyklu se femorální komponenta natáčela proti nepohyblivé 

tib. vložce ve směru flexe/extenze. Zátěžná síla byla zjištěna z in vivo měření a aplikována 

na každý kondyl zvlášť. Pro výpočet tloušťky filmu a tlaku, spolu s opotřebením byl použit 

model smíšeného EHD mazání s nenewtonowskou smykové řídnoucí kapalinou, 

reprezentující lidskou synoviální kapalinu, řešený pomocí Reynoldsových rovnic. V případě 

mezného mazání neklesla během výpočtu tloušťka pod 20 µm, neboť se předpokládá stálá 

adsorbovaná vrstva maziva na površích. Pro výpočet opotřebení byl použit model vytvořen 

Gao et al. pro kyčelní kloub pracující ve smíšeném mazacím režimu, kde opotřebení závisí 

na tloušťce filmu a povrchové drsnosti, která byla pro tibiální vložku průměrně 0,5 µm. 

Důlky o různých velikostech a křivostech pro každý experiment byly pouze v tibiální vložce, 

protikus byl považován za hladký. Opotřebení bylo simulováno pro dva miliony cyklů po 

dosažení neměnného stavu, výsledná geometrie byla aktualizována každých 0,02 milionu 

cyklu, aby bylo zaručeno, že změny povrchu nebudou natolik velké, aby ovlivnily řešení 

mazání. 

Opotřebení během dvou milionů cyklů klesalo po celou dobu až do poměrně ustáleného 

stavu, přičemž opotřebení mediální části bylo znatelně větší než části laterální, jak je vidět 

na   

Obr. 2-19. 

   

Obr. 2-19 Opotřebení v průběhu času [27] 

Během jednoho cyklu se měnil max. kontaktní tlak a tloušťka mazacího filmu, a zatímco 

jejich průběh zůstal před i po opotřebení stejný, došlo k výraznému snížení maximálního 

kontaktního tlaku a k nárůstu minimální tloušťky filmu, což lze vidět na Obr. 2-20. Tato 

změna byla způsobena změnou geometrie a mezery mezi femurem a tibií opotřebením, které 

způsobily, že kontaktní povrchy získaly podobnější zakřivení, a tedy se staly konformnějšími 

a zvětšila se mazaná oblast.  
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Největší opotřebení nastalo přibližně kolem 55 % času cyklu, což je ihned po druhém 

vrcholu průběhu zatěžování.  

 

 

Obr. 2-20 Kontaktní tlak a tloušťka filmu před a po opotřebení [27] 

Pro vyhodnocení efektu texturování povrchu bylo otestováno 9 vzorků, pro laterální kondyl 

došlo ve třech případech ke snížení opotřebení přibližně o 4 %, mediální kondyl nevykazoval 

žádné zlepšení, v některých případech došlo i k mírnému zhoršení opotřebení. Pro 

texturovaný povrch, který vykazoval nejlepší výsledky, lze pozorovat zlepšení u laterálního 

kondylu přibližně v polovině cyklu, tedy v okamžiku, kdy dochází k největšímu opotřebení, 

k jehož snížení díky větší tloušťce filmu došlo. Pro mediální kondyl, kde se vyskytovalo 

vyšší zatížení, došlo v této oblasti cyklu dokonce ke snížení tloušťky filmu (Obr. 2-21). 

 

Obr. 2-21 Porovnání tloušťky filmu hladkého a texturovaného povrchu pro mediální kondyl [27] 

Nebyl nalezen žádný přímý vztah mezi texturou povrchu a opotřebením, avšak lze říci, že 

při pečlivém navržení parametrů lze snížit opotřebení v laterální části, zatímco texturování 

mediální části nepřináší v podstatě žádné zlepšení. 
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2.7.2 Experimentální přístup 

S. C. Scholes, A. Unsworth: The effects of proteins on the friction and lubrication of 

artificial joints (2006) [28] 

Tato práce byla provedena ve snaze simulovat podmínky zatížení a pohybu aplikované 

in vivo za použití několika různých maziv. Byly testovány kyčelní a kolenní klouby různých 

materiálových kombinací na třecích simulátorech pro určení třecích a mazacích vlastností. 

Jako mazivo byla použita jak karboxymethylcelulóza (CMC) a hovězí sérum (BS). Ty byly 

připraveny s různými viskozitami pro možnost vyhodnocování stribeckovy křivky a pro 

případy kyčle byla použita lidská synoviální tekutina pouze s jednou hodnotou viskozity pro 

srovnání se skutečnými fyziologickými mazivy. 

Pro testování kolenní náhrady byla použita unikondylární mediální i laterální konfigurace 

s kovovou CoCrMo femorální komponentou o poloměru 33,5 mm a PU tibiální 

komponentou. Pro mazání kolena byl použit CMC roztok, který neobsahoval žádné proteiny 

a měl viskozitu mezi 0,001 Pa·s a 0,154 Pa·s, a dále pak 30% BS roztok s viskozitou mezi 

0,0011 Pa·s a 0,115 Pa·s a obsahem proteinů 18,4 mg/ml. Na základě zaznamenaného 

momentu a aplikovaného zatížení na simulátoru byl zjištěn součinitel tření, a ten byl poté 

zaznamenán do grafu v závislosti na sommerfeldově čísle.  

 

Obr. 2-22 Výsledná Sribeckova závislost [28] 

Jak lze vidět na Obr. 2-22 pro CMC roztok nabývá součinitel tření hodnot od 0,002-0,046  

a systém operuje v režimu smíšeného mazání, avšak s tendencí k plnému kapalinovému 

mazání při vyšších viskozitách. Pro BS roztok se součinitel tření nacházel mezi hodnotami 

0,03 až 0,1 a docházelo ke smíšenému mazání. V žádném z obou případů nedošlo 

k měřitelné změně povrchové topografie. 

Výsledky ukázaly, že typ použitého maziva měl významný vliv na tření, které vzniklo mezi 

kloubními plochami. Předpokládá se, že proteiny přítomné v bovinním séru adsorbují na 
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nosné plochy, vytvářejí "pevné" filmy, mezi kterými dochází ke tření a které chrání povrch 

před přímým kontaktem. To je výhodné, pokud jde o opotřebení, ale tření mezi dotykovými 

plochami se může snížit i zvýšit. 

 

S. C. Scholes, A. Unsworth, E Jones: Polyurethane unicondylar knee prostheses: simulator 

wear tests and lubrication studies (2007) [29] 

Jedná se o v podstatě o navazující rozšíření předchozí popisované práce. Byly provedeny 

simulace zkoumající tření, opotřebení a mazání, nicméně autoři se tentokrát zaměřili pouze 

na testování unikondylárního umělého kolenního kloubu v konfigurci CoCrMo na PU  

a rozšířili parametry testování. Byl použit femorální kondyl s konstantním poloměrem 

33,5 mm a zatížení co nejpřesněji napodobující zatížení při chůzi. Použitá maziva byla opět 

CMC roztok (s viskozitou 0.001 Pa s <η < 0.115 Pa s) a 30% BS roztok (s viskozitou 

0.011 Pa·s <η < 0.108 Pa·s)   

Na obrázcích Obr. 2-23 a Obr. 2-24 je vidět vykreslení Stribeckovi křivky pro klouby před 

zahájením zkoušek a po skončení zkoušek opotřebení. Testy tření byly provedeny na 

mediální i laterální části kloubů 1 a 2 před testem opotřebení. Během testu opotřebení však 

došlo u obou případů k suchému mazání a vznikla obava, že tím bude ovlivněno naměřené 

tření. Proto byl k vyhodnocování tření po opotřebení použit jiný kloub. Jak je patrné, klouby, 

které byly po celou dobu zkoušky mazány, vykazují po zkoušce opotřebení podobné hodnoty 

tření jako klouby 1 a 2. Laterální část kloubu 2, která nebyla po celou dobu mazána, však 

vykazuje zvýšení tření. V případě plně mazaných spojů ukazují tyto grafy, že klouby 

fungovaly v blízkosti mazání plného kapalinového filmu při použití CMC roztoků, kdy 

hodnoty třecího faktoru byly 05-0,004. Avšak při použití bovinního séra bylo zjištěno 

zvýšení součinitele tření na 0,1-0,04 a tyto hodnoty byly přinejmenším dvojnásobné oproti 

hodnotám získaným pro CMC roztok. 

 

Obr. 2-23 Stribeckova závislost před opotřebením [29] 
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Obr. 2-24 Stribeckova závislost po 5 milionech cyklů opotřebení [29] 

Testy tření byly provedeny za standardních podmínek chůze. In vivo zatěžovací a pohybové 

cykly se mohou lišit od těch, které simulovaly testovací zařízení. Výsledky získané z těchto 

testů však ukazují mazací vlastnosti tohoto konkrétního provedení kloubu. Zvýšení tření, 

které bylo zjištěno při použití bovinního séra jako maziva, je pravděpodobně způsobeno 

adsorbovanými bílkovinami na nosných plochách, a není důsledkem většího kontaktu 

nerovností. Důkazy ukazují, že tyto klouby fungují v blízkosti plně kapalinového mazání, 

což poskytuje mimořádně nízké opotřebení při fyziologických viskozitách maziva. 

F. E. Kennedy, D. Van Citters , K. Wongseedakaew, M.Mongkolwongrojn: Lubrication 
and Wear of Artificial Knee Joint Materials in a Rolling/Sliding Tribotester (2007) [30] 

Tento článek popisuje vliv mazání na opotřebení během testování materiálů pro umělé 

kolenní klouby v rolling/sliding (valivém / kluzném) tribotestru vytvořeném pro simulaci 

kontaktních podmínek u totální náhrady kolenního kloubu. Testovací konfigurace se skládá 

z paralelních válců z ultravysokomolekulárního polyethylenu (UHMWPE) a leštěné slitiny 

kobaltu a chromu v oscilačním rolling/sliding kontaktu v lázni 25% BS. Byly prováděny 

zkoušky opotřebení tří různých materiálů UHMWPE (neozářený, ozářený 29 kGy a 65 kGy) 

za konstantního zatížení při 40% prokluzu pro 1,5 milionu oscilačních cyklů při 1,5 cyklu/s. 

Opotřebení UHMWPE bylo určeno měřením profilu válcové kontaktní plochy před a po 

každé zkoušce. Rozdíly mezi počátečním a konečným profilem byly přičítány opotřebení 

UHMWPE. Analýza elastohydrodynamického mazání ve valivém/kluzném kontaktu byla 

provedena za předpokladu situace liniového kontaktu hladkých válcových plocha. Časově 

závislá modifikovaná Reynoldsova rovnice a rovnice elasticity s počátečními podmínkami 

byly řešeny numericky pomocí multigrid techniky. Tloušťka mazacího filmu hovězího séra 

byla stanovena pro body podél délky dráhy opotřebení. Výsledky analýzy EHL zahrnují 

tloušťku filmu jako funkci umístění podél dráhy opotřebení a minimální tloušťka filmu 

vztažena ke koeficientu opotřebení na stejných místech. 
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Obr. 2-25 Profily tloušťky filmu podél dráhy opotřebení [30] 

U materiálů, zatížení a geometrií použitých v této studii je polovina kontaktní šířky 

a = 0,96 mm. Na Obr. 2-25 je znázorněn profil filmu maziva ve čtyřech různých místech 

podél dráhy opotřebení pro X = 0,16, 0,5, 0,83 a 0,94, kde X je bezrozměrná vzdálenost 

podél dráhy opotřebení. Je zřejmé, že mazací film se stává stále tenčí, když se kontakt blíží 

konci oscilačního pohybu a rychlost valení se blíží nule. Na Obr. 2-25 je rovněž zřejmé, že 

minimální tloušťka filmu se v každém případě vyskytuje v blízkosti hrany kontaktu. 

Tato minimální tloušťka filmu je vynesena jako funkce polohy podél dráhy opotřebení na 

Obr. 2-26 a). Nejsilnější film se nachází ve středu oscilačního pohybu a tloušťka filmu se 

stává menší, když se kontakt posouvá ke konci oscilace. Například vypočtená minimální 

tloušťka filmu je pouze 0,0016 μm při X = 0,94, zatímco hodnota hmin ve středu oscilace 

X = 0 je 0,049 μm, jak je znázorněno na Obr. 2-26 a). Rychlost se snížila ze 115,2 mm/s při 

X = 0 až 37,8 mm/s při X = 0,94. 

  

Obr. 2-26 a) Min. tloušťka filmu v závislosti na poloze b) koeficient opotřebení v závislosti na poloze měřené od 

středu [30] 
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Vzhledem k tomu, že zatížení je konstantní po celý oscilační cyklus, drsnost povrchu  

a mazivo bylo stejné, jedinou proměnnou, která mohla způsobit vzrůst koeficientu 

opotřebení na konci dráhy, byla tloušťka mazacího filmu. Jak je zřejmé z Obr. 2-26, 

minimální tloušťka filmu se blíží k nule na konci dráhy opotřebení, kde se koeficient 

opotřebení zvyšuje. Závislost koeficientu opotřebení na minimální tloušťce mazacího filmu 

je pozorována porovnáním Obr. 2-26 b) s Obr. 2-26 a). Z tohoto srovnání se zdá, že 

koeficient opotřebení relativně není ovlivněn minimální tloušťkou filmu, dokud hmin zůstane 

nad kritickou hodnotou.  Tu lze na základě srovnání mezi Obr. 2-26 a) a b) přibližně určit 

asi na 0,01 μm. Pod touto hodnotou se zvyšuje koeficient opotřebení, kvůli kontaktu 

nerovností. Režim mazání v tomto kmitavém kontaktu byl obecně v režimu smíšeného 

mazání, ale vstoupil do mezného mazacího režimu blízko konce oscilačního kontaktu. Pod 

touto hodnotou převažuje mezné mazání s kontaktem pevných těles a nad touto hodnotou 

převažuje smíšený mazací režim. V žádném bodě kontaktu nedochází k plnému EHL 

mazání, čemuž nasvědčuje i to, že opotřebení je všude nenulové.  

Ze studií opotřebení bylo zjištěno, že všechny tři materiály vykazovaly největší opotřebení 

v blízkosti konců tratě opotřebení, kde jde rychlost k nule a končí jeden cyklus. Materiál 

vystavený nejvyšší dávce radiace vykazoval nejmenší opotřebení. Numerická analýza 

elastohydrodynamického mazání ukázala, že mazací film je velmi tenký (tloušťka 0,05 μm) 

všude v oscilačním cyklu, ale na koncích klesá na nulovou tloušťku. V centrální části 

oscilace dochází ke smíšenému mazacímu režimu, ale ke konci přejde k meznému režimu 

mazání. 

 

M. Flannerya, E. Jonesb, C. Birkinshaw: Analysis of wear and friction of total knee 

replacements part II: Friction and lubrication as a function of wear (2008) [31] 

Pomocí systému měření tření, navrženého pro tento účel, byly posouzeny charakteristiky 

tření celého systému totální kolenní náhrady, jako funkce opotřebení in vitro. Byla použita 

Stribeckova analýza k vyhodnocení dat a určení režimu mazání. Cílem této práce bylo 

prozkoumat tření konvenčních CoCr-UHMWPE totálních kolenních náhrad (TKR)  

a objasnit způsob mazání in vitro, a porovnat výsledky s teoretickou předpovědí. Dále byl 

zkoumán vliv počtu simulovaných cyklů na opotřebení, aby bylo zjištěno, zda má opotřebení 

vliv na tření. Nakonec byl také prozkoumán vliv typu maziva, konkrétně koncentrace 

proteinů a kyseliny hyaluronové (HA) na tření těchto TKR.  

Na simulátoru byla použita CoCr femorální hlava proti UHMWPE tibiální vložce, za teploty 

37 °C a bylo provedeno 0, 1 a 2 miliony cyklů při zatížení v rozmezí 100 až 2000 N. 

Komponenty byly během testu plně mazány roztokem karboxymethylcelulózy (CMC) nebo 

hovězím sérem (BS) s koncentrací 100 %, 75 %, 50 % a 25%. Přímo ze simulátoru byl 

odečítán třecí moment, ze kterého byl vypočítán součinitel tření pro různá složení maziva, 

který je zaznačen na Obr. 2-27. Tloušťka filmu byla vyhodnocena podle podle Hamrocka 
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a Dowsona a byl určen parametr mazání Λ, jehož hodnoty jsou vidět v tabulce na Obr. 2-28, 

podle nichž lze určit mazací režim. 

 

Obr. 2-27 Koeficient tření pro různá maziva [31] 

 

Obr. 2-28 Tabulka parametrů mazání [31] 

Průměrný součinitel tření neukazuje závislost na počtu cyklů a pohybuje se od 0,04 - 0,01. 

Tyto hodnoty a slabá korelace mezi snižujícím se f a zvyšujícím se sommerfeldovým 

číslem naznačují smíšený režim mazání. Třecí parametry se v průběhu testu měnily 

v širokém pásmu nezávisle na setu TKR nebo počtu cyklů, což může být vysvětleno 

smíšeným mazáním s kontaktem nerovností, které se však měnily, neboť docházelo 

k zanikání a následnému vzniku nových nerovností při opotřebovávání. Při testování 25% 

BS roztokem došlo k vyššímu tření než u bezproteinového CMC roztoku, podobně 

kombinace BS a kyseliny hyaluronové vykazovala vyšší tření než pouze HA, což je 

způsobeno proteiny přítomnými v séru, které adsorbují na povrch. Během všech testů, pro 

všechny počty cyklů byly hodnoty Λ menší než 1, což podle Dowsona znamená mezné 

mazání, podle Linna dochází k meznému mazání, pokud povrchy odděluje pouze několik 

molekul a v závislosti na materiálu povrchů a mazivu je koeficient mezi 0,1 a 0,7. Nicméně 

podle jiných zdrojů (Scholes and Unsworth,) jednoduše Λ nižší než 3 znamená smíšené 

mazání a společně s výsledky stribeckovy analýzy se autoři kloní k závěru, že se v tomto 

případě jedná o smíšené mazání. 
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D. Nečas, M. Vrbka, A. Galandáková, I. Křupka, M. Hartl: On the observation of 

lubrication mechanisms within hip joint replacements. Part I: Hard-on-soft bearing pairs 

(2019) [32] 

Studie popisuje mechanismus mazání mezi komponentami kyčelní náhrady s reálnou 

konformitou stykových povrchů. Byla zkoumána hard-on-soft kombinace materiálů mezi 

kovovou femorální komponentou a jamkou kyčelního kloubu (acetabulum) 

z transparentního polymeru, umožňující použití transparentních metod.  

Měření byla realizována na simulátoru kyčelního kloubu na principu kyvadla s rozsahem 

pohybu ±16°, kde je acetabulum fixované, zatímco femorální hlava je uchycena 

k pohyblivému rameni kyvadla. Kontakt byl zespodu skrze transparentní jamku pozorován 

pomocí fluorescenční mikroskopie, která umožňuje vyhodnocovat množství maziva 

v kontaktu i pozorovat jednotlivé složky maziva, avšak neposkytuje přesný údaj o tloušťce 

filmu v běžně užívaných veličinách. Pro vyhodnocení se používá intenzita obrazu 

fluorescence, která vyjadřuje bezrozměrnou tloušťku filmu. Kontakt byl mazán modelovou 

synoviální kapalinou v množství 4 ml, se složkami: albumin (v koncentraci 24,9 mg/ml), 

γ-globulin (6,1 mg/ml), kyselina hyaluronová (1,49 mg/ml) a fosfolipidy (0,34 mg/ml) 

v PBS. 

První – dynamické – experimenty byly prováděny v rozsahu pohybu ±16°, po 180 s byly 

zastaveny motory pohánějící výkyvné rameno a pohyb přirozeně ustal.  

V dalších – komplexních – experimentech bylo simulováno několik cyklů pohybu ze sedu 

do stoje, následováno krátkou chůzí a následně desetiminutovým stáním. 

Vzhledem k velkému množství experimentů a výsledků budou podrobněji rozebrány pouze 

výsledky nejvíce relevantní vzhledem k této diplomové práci. 

 

Obr. 2-29 a) Fluorescenční intenzita kapalin s označeným albuminem jako funkce času, b) snímky kontaktní 

oblasti [32] 
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Při experimentech s označeným albuminem, jak lze vidět na Obr. 2-29 a), nejtenčí film tvoří 

samotný albumin, přidáním globulinu vzroste tloušťka filmu trojnásobně. Po prudkém 

nárůstu tloušťka filmu klesá na dvojnásobnou hodnotu oproti albuminu samotnému. Po 

přidání kyseliny hyaluronové (dále HA) roztok vykazuje podobný trend jako směs proteinů 

s hodnotou tloušťky filmu mezi dvěma předchozími, ke konci ovšem klesne na přibližně 

stejnou hodnotu samotný albumin. Nejsilnější film byl pozorován pro komplexní kapalinu 

se všemi složkami. Na Obr. 2-29 b) lze vidět, že samostatný albumin tvoří poměrně 

rovnoměrnou vrstvu, v případě směsi proteinů dochází k výrazné tvorbě shluků a zvýšení 

intenzity. Nejsilnější a nejsouvislejší film lze pozorovat pro komplexní roztok.  

Pro experimenty s označeným γ-globulinem, stejně jako v předchozím případě byl nejtenčí 

film tvořen samostatným roztokem označeného proteinu, jak je vidět na Obr. 2-30 a). 

I chování je podobné jako u předchozího experimentu s albuminem. Po počátečním růstu 

intenzity dochází k postupnému snižování hodnot, stabilizace bylo dosaženo asi po 100 s. 

Na rozdíl od předchozích experimentů byl nejsilnější film tvořen roztokem s oběma proteiny 

(bez HA a fosfolipidů). Navíc roztok se směsí proteinů vykazoval stabilnější chování bez 

výrazného poklesu. Přidání HA či fosfolipidů nevede k dalšímu zvýšení mazacího filmu, 

avšak tyto složky vedly ke stabilnímu mazacímu filmu bez fluktuace. Jak lze vidět na Obr. 

2-30 b), všechny roztoky tvořily stabilní mazací film, ovšem druhá řada, zobrazující směs 

proteinů ukazuje na pohled výrazný nárůst intenzity. 

 

Obr. 2-30 a) Fluorescenční intenzita kapalin s označeným γ-globulin jako funkce času, b) snímky kontaktní 

oblasti [32] 

Na Obr. 2-31 pak lze vidět porovnání komplexních kapalin s označenými různými složkami, 

které neposkytují informaci o celkové tloušťce filmu, ale především o chování jednotlivých 

složek ve stejném roztoku. Roztok s označenou HA vytváří nejtenčí vrstvu, hodnota pro 

označený globulin je pak sice asi dvakrát větší, přesto stále poměrně tenká a bez fluktuací. 

Naopak označený albumin tvoří nejsilnější film, kdy největší hodnoty jsou asi 5x větší než 

u globulinu, po nějaké době ovšem začne klesat a stabilizuje se. Roztok s obarveným 

albuminem a globulinem vykazuje podobný trend jako samotný albumin ovšem s nižšími 
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hodnotami intenzity, což je způsobeno reabsorbcí emise. Tento jev nastává, pokud je emisní 

vlnová délka jednoho barviva podobná excitační vlnové délce barviva druhého a emitované 

světlo je částečně pohlceno pro další excitaci druhého barviva a celková intenzita je tak nižší.  

 

Obr. 2-31 Fluorescenční intenzita kapalin s označenými různými složkami jako funkce času [32] 

Z výsledků je zřejmá důležitost vzájemné interakce mezi jednotlivými složkami, kdy 

globulin, kyselina hyaluronová a fosfolipidy tvoří základní stabilní vrstvu filmu, zatímco 

následný vývoj fluorescence je řízen hlavně albuminem, což je podpořeno i vývojem filmu 

komplexně označeného roztoku (tzn. Onačený albumin, globulin a HA). Stejně jako 

v dřívějších experimentech s hard-on-hard kontakty, bylo potvrzeno, že samotná kyselina 

hyaluronová není schopna sama vytvářet dostatečný mazací film, v některých případech její 

přítomnost vedla i ke snížení tloušťky filmu. Fosfolipidy pak mají pozitivní dopad na film 

albuminu a kyseliny hyaluronové, zatímco vliv na γ-globulin nebyl pozorován. Obě zmíněné 

složky (HA společně s fosfolipidy) mají podpůrnou funkci zlepšující interakci molekul, 

a tedy přispívají k lepšímu mazání. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza, interpretace a zhodnocení poznatků z rešerše 

Práce se zabývá studiem mazání kolenní náhrady, které ještě nebylo zkoumáno přímým 

pozorováním. Většina prací zabývající se studiem mazání kloubních náhrad, se věnují 

kyčelním náhradám. Existují sice práce, které se tématu mazání kolenní náhrady věnují, 

nicméně není jich mnoho, analýzy jsou prováděny za nepřesných podmínek a nikde není 

zkoumán mazací film přímým pozorováním. 

V případě studií používající numerické řešení je samozřejmě možná jistá nepřesnost 

výpočtu, nicméně hlavním problémem jsou zjednodušené podmínky týkající se především 

uvažovaného tvaru stykových těles. Např. v případě [24] nebo [25] je použit model elipsoidu 

na rovině, avšak skutečný tvar komponent je složitější, PE vložka má prohlubně do kterých 

dosedají kondyly femorálního dílu, který má navíc proměnný poloměr. Ve studii [25] byly 

k zjednodušené kinematické podmínky cyklu, byla vynechána rotace tibie. 

Žádné z experimentálních studií, které byly prováděny, nezkoumaly přímo mazací film, ale 

zjišťovaly se hodnoty tření a rychlostí, ze kterých byly autoři schopni společně se znalostmi 

o vlastnostech maziva a geometrii použitých komponent, vyhodnotit režim mazání  

a tloušťku filmu. V případě [28] a [29] byly použity unikondylární náhrady, které mohou 

pracovat v o něco odlišných podmínkách než náhrady totální, avšak vyvozené závěry by 

mělo být možno vztáhnout i na TKR. Studie [30] pak zkoumala vliv používaných materiálů 

na mazání pouze v kontaktu dvou válců, čili nebyla vůbec uvažována reálná geometrie 

komponent umělého kloubu. 

Všechny práce se pak shodují na několika závěrech. V případě studií zkoumajících vliv 

proteinů v mazivu na mazání, bylo vypozorováno zvýšení tření oproti mazivům bez nich, 

neboť proteiny adsorbují na povrch a vzájemně se dostávají do kontaktu. Většina prací se 

shoduje v závěrech ohledně režimů mazání, mezi nimiž dominuje smíšené mazání. Ovšem 

studie [28] a [29] poukazují i na režim kapalného mazání, ovšem pouze pro případy maziv 

bez přítomnosti proteinů  a [31] zmiňují možnost mezného mazání stejně jako studie [30]. 

Nadále je jasná shoda ohledně vlivu materiálu PE vložky na mazání. Se snížením modulu 

pružnosti a tedy použití měkčího materiálu dochází ke zvětšení kontaktní plochy a lepšímu 

rozložení tlaku, který v takovém případě dosahuje nižších hodnot, studie [22] pak zmiňuje  

i možnost užití porézního materiálu ke snížení tlaku a zlepšení tření. Ke stejným závěrům se 

došlo i co se týká vlivu konformity ve studiích [26], [25] a [23]. Se zvětšující se konformitou 

se zvětšuje kontaktní plocha, zmenšuje se tlak a snižuje tření. 
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Přestože se některé studie věnují zkoumání tloušťky filmu, v případě numerických studií 

[22, 24–26] jde o průběh tloušťky v rámci jednoho cyklu, v případě experimentálních [28, 

29, 31] pak spíše o jednotlivé vybrané hodnoty sloužící k určení režimu mazání. Žádná 

z prací pak nevyhodnocuje vývoj tloušťky v čase. 

Pokud jde o složení použitého maziva nahrazujícího synoviální kapalinu, [31] zkoumá vliv 

celkového množství proteinů, [22, 24] používají k reprezentaci složení pouze různé hodnoty 

viskozity. Vliv složení a jednotlivých složek je tedy zkoumán poměrně povrchně. 

Numerické studie [22–27] ukazují, že kontaktní tlak, který se mezi komponentami kolenní 

náhrady vyskytuje, se pohybuje v desítkách MPa. Maximální zmíněná hodnota byla 47 MPa 

[23], ovšem pro poměrně nereálnou konformitu, kontaktní tlak v ostatních studiích se pak 

pohyboval do 35 MPa. 

Jelikož v numerických i některých experimentálních studiích byla použita zjednodušená 

geometrie, nebyl dostatečně prozkoumán vliv proměnlivé geometrie a konformity a migrace 

kontaktní oblasti na utváření filmu, i s ohledem na proteiny i další složky, které se v kontaktu 

vyskytují. 

Použitá metoda fluorescenční mikroskopie je schopna některé výše zmíněné nedostatky 

odstranit a zkoumat přímo v kontaktu jednotlivé složky mazacího filmu, jejich chování, 

pohyb i jejich vývoj v čase, stejně jako pohyb kontaktní oblasti. 

3.2 Cíle diplomové práce 

Již zmíněná metoda fluorescenční mikroskopie umožňuje zkoumání doposud opomíjených 

vlivů a podmínek. Hlavním cílem práce je pak s její pomocí objasnit mechanismus mazacího 

filmu, čili formování mazacího filmu v závislosti na složení synoviální kapaliny, mezi 

femorální a tibiální komponentou kolenní náhrady s využitím simulátoru kolenního kloubu, 

což znamená především: 

 Na základě provedené rešerše a úvodních experimentů definovat zátěžné 

a kinematické podmínky cyklů 

 Studium vývoje mazacího filmu v čase 

 Objasnění vlivu jednotlivých složek synoviální kapaliny (z nichž nejpodstatnější 

jsou proteiny albumin a γ-globulin, fosfolipidy a kyselina hyaluronová), jejich 

chování, vzájemnou interakci a formování mazacího filmu pro různé kombinace 

 Vyhodnocení vlivu geometrie a pohybu kontaktní oblasti 
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4 ZPŮSOB ŘEŠENÍ A POUŽITÉ METODY 

4.1 Simulátor 

Pro experimentální zkoumání mazacího filmu byl na Ústavu konstruování sestrojen 

simulátor kyčelního kloubu, který byl později rozšířen výměnným modulem (Obr. 4-1 a Obr. 

4-2) a umožňuje provoz totální endoprotézy kolene. Simulátor teoreticky umožňuje 

provádění cyklů definovaných normou ISO-14243-3. Touto normou jsou definovány 

pohyby a silová zátěž reprezentující ty nejpodstatnější pohyby a síly, ke kterým za chůze 

dochází. Jedná se o pohyby flexe/extenze, anterior/posterior, interní/externí rotaci tibie 

a axiální sílu, jejichž roviny a směry byly definovány v kapitole 2.4. Simulátor je schopný 

aplikovat definované cykly, vyjma interní/externí rotace tibie, která je neřízená.  

 

Obr. 4-1 Schéma kolenního simulátoru 

Systém simulátoru je pro kolenní modul primárně koncipován na maximální axiální zatížení 

o hodnotě 400 N, což tvoří přibližně 15 % zatížení daného normou, jeho průběh však může 

být zachovaný a zatížení v případě potřeby zvýšeno. Použité snížené zatížení je sice odlišné 

od zatížení daného normou, ale vzhledem k odlišnému materiálu použitého pro tibiální 
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vložku, odpovídá výsledný kontaktní tlak hodnotám, které se v náhradě podle dosavadních 

výzkumů vyskytují. Hodnota kontaktního tlaku byla počítana pro vyhodnocovaný kontakt 

v poloze 0° a je rovna přibližne 26-28 MPa 

 

 

Obr. 4-2 Kolenní modul simulátoru [37] 

Přestože se jednotlivé cykly dají přesně nastavit, kvůli proměnlivé geometrii náhrady 

dochází ve skutečnosti během simulace k jejich změně. Simulátor ovšem není schopen tyto 

změny zpětně kontrolovat a je tedy v podstatě nemožné splnit přesně všechny podmínky 

dané ISO normou. Jelikož se však jedná o první experimenty, pro které byl zvolen 

zjednodušený cyklus, není tato skutečnost natolik podstatná. Zatížení pro experimenty se 

pohybovalo kolem 270 N, což je přibližně střední hodnota mezi vrcholy první části axiálního 

cyklu – stoje, kdy je náhrada zatěžována. Porovnání této konstantní hodnoty vůči axiálnímu 

cyklu s průběhem podle ISO normy, ale se sníženým zatížení lze vidět na Obr. 4-3. 

 

Obr. 4-3 Porovnání hodnot axiálního cyklu se sníženým zatížením a zvoleným konstantním zatížením 
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Měřící aparatura se skládá z vysokorychlostní kamery Andor NEO, fluorescenčního 

mikroskopu s objektivem s pětinásobným nebo dvounásobným zvětšením a rtuťové lampy. 

Celá sestava je umístěna na simulátoru pod úrovní testované náhrady, s objektivem mířícím 

zespodu, skrze podložku do místa kontaktu. Vzhledem k rozsahu práce bylo rozhodnuto, že 

bude pozorován pouze laterální kondyl, jehož pozorování je vzhledem ke konstrukci 

simulátoru jednodušší. 

4.1.1 Kalibrace zátěžného systému 

Neboť konstrukce kolenního modulu neumožňuje použití siloměrů, ani jiné metody 

odečítání síly, je nutné před zahájením experimentů zkalibrovat zátěžný systém na kyčelním 

modulu. Při kalibraci je namontován na simulátor kyčelní modul na třech siloměrech, z nichž 

jsou informace zpracovávány v programu LabView. Pomocí přípravků je ustavena pružina, 

která tak bude mít vždy stejnou výchozí polohu. Postupně je pružina po milimetru stlačována 

a jsou odečítány hodnoty síly v programu LabView. Následně je vytvořena závislost síly na 

stlačení, pomocí které je možné zjistit potřebný posuv pro vyvození požadované síly. Tyto 

posuvy jsou pak zadány do programu Festo Configuration Tool, který řídí posuv motoru, 

jenž stlačuje pružinu. Jelikož kvůli konstrukci simulátoru, uzpůsobené pozorování mazacího 

filmu, a změně geometrie náhrady během cyklu není možné zaznamenávat sílu, bude 

odečteno stlačení pružiny v závislosti na změně geometrie a následně kompenzováno 

úpravou cyklu. 

4.2 Fluorescenční mikroskopie 

Fluorescence je jev, který nastává, když látka absorbuje světlo o určité vlnové délce a vydává 

světlo jiné vlnové délky [33]. Světlo, které je zodpovědné za excitaci, tedy uvedení elektronu 

do vyššího energetického stavu, má kratší vlnovou délku a vyšší energii než fluorescenční 

emise, která má delší vlnovou délku, nižší energii a odlišnou barvu. Látky, které jsou 

schopny fluorescence, se nazývají fluorofory, přičemž některé látky mají tuto schopnost 

přirozeně a k jiným musí být pro potřeby jejich pozorování fluorofor přidán. Typ 

zobrazovaného fluoroforu určuje použitou excitační vlnovou délku a zjištěnou emisní 

vlnovou délku.  

Princip fungování fluorescenční mikroskopie použité při experimentu, který je popsán dále, 

je možné vidět na Obr. 4-4. 
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Obr. 4-4 Princip fluorescenční mikroskopie [35] 

Světlo z rtuťové nebo xenonové výbojky směřuje přes excitační filtr, který propouští jen 

excitační vlnovou délku. Toto světlo se odráží dichroickým zrcadlem, které je navrženo tak, 

aby odráželo pouze světlo s excitační vlnovou délkou. Odražené světlo prochází čočkou, 

která je zaměřena na fluorescenční vzorek. Emise ze vzorku jsou přeneseny zpět přes čočku, 

která zvětšuje obraz a prochází skrze dichroické zrcadlo. Dále je toto světlo filtrováno 

emisním filtrem, který propouští pouze emisní vlnovou délku a odfiltruje kontaminační 

světlo z lampy nebo i jiných zdrojů. Nakonec se filtrovaná fluorescenční emise posílá do 

detektoru, kde může být obraz digitalizován nebo opticky pozorován. 

4.3 Podmínky experimentů 

4.3.1 Testovaný kloubní pár 

Testovanou dvojící je femorální náhrada ZIMMER NexGen CR PC, kterou je možné vidět 

na Obr. 4-5 a), proti vložce vyrobené společností TOPTEC,která je na Obr. 4-5 b).  
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Obr. 4-5 Kolenní náhrada a) femorální díl b) tibiální vložka 

Femorální komponenta 

Jedná se o pravou femorální náhradu ZIMMER NexGen CR PC, což je  typ  zachovávající 

zkřížené vazy [36]. Náhrada má odlišné poloměry - větší na mediálním a menší na laterálním 

kondylu, čemuž odpovídá i tvar protikusu – tibiální vložky. Komponenta je vyrobena 

z materiálu Zimaloy®, tedy z CoCrMo slitiny. 

Tibiální vložka 

Pomocí systému ATOS a software GOM Inspect byla zrevezrována geometrie ploch originální 

vložky, která byla součástí náhrady ZIMMER NexGen CR PC [37]. Podle ní byla vyrobena 

společností TOPTEC vložka z Polymethylmethakrylátu (PMMA), namísto běžně pro vložky 

používaného UHMWPE, který však na rozdíl od PMMA není transparentní, a proto je pro 

přímé pozorování mazacího filmu nepoužitelný. Materiál PMMA byl kromě vhodných 

optických vlastnosti zvolen i pro svou relativně nízkou tvrdost a houževnatost. Pro výrobu 

vložky bylo zvoleno třískové obrábění s následným leštěním. 

4.3.2 Použitá maziva 

Jako mazivo jsou použity nejprve roztoky obsahující pouze jednotlivé proteiny albumin 

v koncentraci 24.9 mg/ml nebo γ-globulin v koncentraci 6.1 mg/ml, které se vytváří 

rozpuštěním práškového proteinu v PBS roztoku. Dále jsou použity roztoky s oběma 

proteiny, z nichž bude ovšem fluorescenčně obarvený pouze jeden a následně i komplexní 

roztoky, do kterých bude přidána kyselina hyaluronová v koncentraci 1,49 mg/ml 

a fosfolipidy v koncentraci 0,39 mg/ml. Ve všech případech je nutné, vzhledem k použití 

fluorescenční mikroskopie, použití fluorescenčního barviva, které obarvuje jednotlivé 

složky. V dřívějších experimentech na kyčli (např. [32]) se ukázalo, že samotná kyselina 

hyaluronová nemá sama o sobě dostatečnou mazací schopnost a fosfolipidů se pak 

v synoviální kapalině vyskytuje opravdu malé množství, a nelze je fluorescenčně označit. 

a) b) 
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Proto nejsou tyto složky zkoumány zvlášť, ale vždy společně. Podrobnější složení pro 

jednotlivé experimenty je uvedeno v tabulkách  v kap. 4.3.4.             

4.3.3 Postup experimentu 

Postup jednotlivých experimentů lze popsat následujícími kroky:  

1) Nastavení a kalibrace cyklů – Neboť konstrukce simulátoru neumožňuje pro kolenní 

modul použití siloměrů, je nutné provést kalibraci cyklu axiální zátěžné síly na 

kyčelním modulu, který to umožňuje. 

2) Montáž kolenního modulu na simulátor  

3) Čištění testovaného kloubního páru SDS roztokem, izopropylalkoholem a vodou 

4) Ustavení testovaného kloubního páru 

5) Montáž a nastavení fluorescenčního modulu na simulátoru 

6) Zalití kontaktu mazivem, spuštění cyklů, záznam fluorescence 

7) Vyhodnocení záznamu z fluorescence – Vyhodnocuje se bezrozměrná tloušťka 

filmu, kdy lze podle intenzity světla vyhodnotit trend, neboť větší intenzita světla na 

snímku znamená vyšší tloušťku filmu. Dále bude pozorován pohyb kontaktní oblasti 

a chování, tedy pohyb a shlukování, jednotlivých proteinů. 

4.3.4 Plán experimentů 

Tab. 4-1 Úvodní experimenty pro odladění 

Složení maziva Koncentrace jednotlivých 

složek v mazivu 

Kinematické 

podmínky 

Dynamické 

podmínky 

Minerální olej - 

Zjednodušený 

FE cyklus 

 

Konstantní 

zatížení 270 N 

PBS + obarvený 

albumin 

Albumin 24,9 mg/ml 

PBS + obarvený 

globulin 

Globulin 6,1 mg/ml 

PBS + ob. albumin + 

neob. globulin   

Albumin 24,9 mg/ml 

Globulin 6,1 mg/ml 

PBS + ob. globulin + 

neob. globulin   

Albumin 24,9 mg/ml 

Globulin ,1 mg/ml 
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Tab. 4-2 Komplexní experimenty 

Složení maziva Koncentrace jednotlivých 

složek v mazivu 

Kinematické 

podmínky 

Dynamické 

podmínky 

PBS + obarvený 

albumin 

Albumin 24,9 mg/ml 

Zjednodušený FE 

cyklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstantní 

zatížení 270 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBS + obarvený 

globulin 

Globulin 6,1 mg/ml 

PBS + ob. albumin + 

neob. globulin   

Albumin 24,9 mg/ml 

Globulin 6,1 mg/ml 

PBS + ob. globulin + 

neob. globulin   

Albumin 24,9 mg/ml 

Globulin 6,1 mg/ml 

PBS + ob. albumin + 

neob. globulin  + 

kyselina hyaluronová 

+ fosfolipidy 

Albumin 24,9 mg/ml 

Globulin 6,1 mg/ml 

Kys. hyal. 1,49 mg/ml 

Fosfolipidy 0,39 mg/ml 

PBS + ob. globulin + 

neob. albumin  

+kyselina 

hyaluronová + 

fosfolipidy 

Albumin 24,9 mg/ml 

Globulin 6,1 mg/ml 

Kys. hyal. 1,49 mg/ml 

Fosfolipidy 0,39 mg/ml 

PBS + ob. globulin + 

ob. albumin + 

kyselina hyaluronová 

+ fosfolipidy 

Albumin 24,9 mg/ml 

Globulin 6,1 mg/ml 

Kys. hyal. 1,49 mg/ml 

Fosfolipidy 0,39 mg/ml 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Úvodní studie 

Počáteční experimenty byly určeny především pro implementaci metody fluorescenční 

mikroskopie pro kolenní náhradu. Probíhaly proto za zjednodušených podmínek, kdy bylo 

aplikováno zatížení 270 N, jehož hodnota se při natáčení samovolně měnila vlivem 

geometrie femorální náhrady až do 305 N při maximálním natočení. Samotný cyklus 

FE rotace spočíval v rámci jednoho cyklu pouze v natočení do maximální polohy 58° 

a vrácení do výchozí polohy. Průběh použitých cyklů lze vidět na Obr. 5-1. Experimenty 

byly zaznamenávány po dobu min. 180 s, přičemž jeden cyklus trval 2 s a byla snímána 

oblast kontaktu v nulové poloze s pětinásobným zvětšením. 

 

Obr. 5-1 Aplikované cykly úvodních experimentů 

5.1.1 Vliv proteinů 

Při experimentech byly použity jednouché roztoky s obarveným albuminem nebo 

globulinem a následně s jejich kombinací, kde byl vždy obarven jen jeden z proteinů. 

Hodnoty intenzity fluorescence jsou normované, což znamená, že jsou pronásobeny 
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takovým koeficientem, aby prvotní snímky před zahájením prvního cyklu měly hodnotu 

intenzity 1 000, díky čemuž lze mezi sebou porovnávat jednotlivá měření. 

Jak lze vidět z grafu na Obr. 5-2, utváří albumin výrazně silnější mazací film než globulin. 

Nejtenčí film tvoří roztok se samotným globulinem, při kombinaci obarveného globulinu 

s neobarveným albuminem tloušťka mazacího filmu lehce vzroste. V opačném případě, tedy 

při kombinaci ob. albuminu a globulinu, však hodnoty oproti samotnému albuminu zřetelně 

poklesnou.  

 

Obr. 5-2 Vývoj intenzity v čase pro jednoduché cykly a roztoky 

U všech pozorovaných roztoků dojde po zahájení experimentu k nárůstu intenzity, který je 

nejvýraznější u samotného albuminu o něco menší u kombinace ob. albumin + globulin, 

zatímco u roztoků s obarveným globulinem dojde jen k poměrně malému zvýšení 

následovanému v krátkém čase poklesem, který je u pozorování albuminu mnohem 

pozvolnější. Avšak zatímco hodnota pro samotný albumin až do konce experimentu klesá 

a pro kombinaci s neobarveným globulinem po poklesu udržuje přibližně stejnou hodnotu, 

pro roztoky s globulinem po zbytek experimentu lehce vzrůstá. Tento vývoj lze pozorovat 

i na Obr. 5-3, kde jsou zobrazeny snímky z fluorescence pro každý roztok ve stejných 

okamžicích experimentu, v čase 12, 41, 103, 153 a 186 sekund. 

Vliv proteinů není zřejmý pouze z rozdílné intenzity fluorescence a tedy tloušťky filmu, 

nýbrž i ve způsobu, jakým se proteiny chovají v kontaktu, což lze rovněž pozorovat  

na Obr. 5-3. Zatímco samotný globulin tvoří spíše shluky, pokud k němu přidáme 

neobarvený albumin, dojde k jeho rozptýlení a k větší tvorbě drobných částic, které jsou 
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rovnoměrněji rozmístěné v kontaktu. Albumin se pak v kontaktu vyskytuje částečně 

v podobě rozptýlených malých částic a částečně ve shlucích, které jsou při přidání 

neobarveného globulinu markantnější. Lze tedy říci, že globulin má tendenci spíše tvořit 

shluky a je schopen u albuminu toto chování podpořit a naopak albumin se více rozptyluje 

a ovlivňuje stejným způsobem chování globulinu. 

 Ob. albumin 
Ob. albumin  

+ globulin 
Ob. globulin 

Ob. globulin + 

albumin 

12 s 

    

41 s 

    

103 s 

    

153 s 

    

186 s 

    

Obr. 5-3 Fluorescenční snímky jednoduchých roztoků v průběhu experimentu 
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5.1.2 Pohyb kontaktní oblasti 

V rámci experimentů byl navíc zaznamenán průběh jednoho cyklu s roztokem albuminu, pro 

který je zaznamenaný obraz nejzřetelnější po celou dobu cyklu. Jak již bylo zmíněno, bylo 

snímáno pouze jedno místo, a to výchozí nulová poloha a vzhledem k proměnlivé geometrii 

náhrady a z toho plynoucího pohybu kontaktu během cyklu, se při natáčení kontaktní oblast 

přesouvala mimo zabíranou oblast. Přesto bylo možné pohyb alespoň částečně zmapovat, 

jak je vidět na Obr. 5-4, na kterém jsou přiřazeny snímky k hodnotám natočení během cyklu. 

Na snímcích jsou modře zaznačeny kontaktní oblasti, které by byly pro neznalého 

pozorovatele obtížně viditelné. 

  

 

Obr. 5-4 Kontakt v průběhu cyklu 

V nulové poloze zabírá kontakt celou snímanou oblast a při natáčení se přesouvá v záporném 

AP směru, až se dostane kompletně mimo snímanou oblast. Při dalším zvětšováním úhlu 

natočení se však kontakt vrací do snímané oblasti, ovšem s odlišným tvarem kontaktní 

oblasti, která již není poměrně protáhlou elipsou s delší poloosou ve směru AP, ale má blíže 

k poněkud nepravidelnému kruhu, jelikož je vložka v kontaktu s jinou částí femorální 

náhrady. Tento kontakt přes pozorovanou oblast přejede a poté se vrací zpět. 
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5.2 Opakovatelnost měření 

Vzhledem k nezanedbatelné ceně, obtížné dostupnosti fluorescenčně označených proteinů 

i náročnosti experimentů není možné každý experiment opakovat a ověřovat tak výsledky. 

Byl proto proveden pouze jeden experiment, který měl ověřit, zda budou výsledky 

experimentů, při opakování za stejných podmínek, shodné. Pro tyto experimenty byl zvolen 

jednoduchý roztok PBS a albuminu, který se nejsnadněji připravuje a je lépe viditelnější než 

globulin, díky odlišnému fluorescenčnímu barvivu a použitému filtru. 

Výsledky (viz Obr. 5-5) prokázaly velmi dobrou opakovatelnost experimentu. Mezi 

provedenými experimenty byl největší rozdíl pouze o hodnotě 3,8 % a v průměru pak 1,5 %. 

Tyto experimenty však také ukázaly na citlivost normování, které je nutné u každého 

experimentu provést, aby bylo možné porovnávat výsledky experimentů provedených za 

různých podmínek. Při normování je hodnota intenzity prvního vyhodnocovaného snímku 

vynásobena takovým koeficientem, aby byla rovna pro všechny experimenty stejné zvolené 

hodnotě (v tomto případě 1000, touto hodnotou tedy začíná každý experiment). Tímto 

koeficientem je pak pronásobena intenzita všech dalších vyhodnocovaných snímků. Při 

použití nevhodného normovacího snímku pak může být rozdíl hodnot mezi experimenty 

v tomto případě až 18 %.  Ukázalo se, že pro normování podle snímku v prvním cyklu je 

z tohoto hlediska spolehlivější než normování podle snímku pořízeného před započetím 

pohybu náhrady. To může být způsobeno více faktory, jako nepřesnostmi při ustavování, 

kdy se náhrada usadí až při započetí cyklu a kontakt se pak mírně posune nebo horší kvalitou 

prvních snímků, kdy je vidět minimum fluoroforu, neboť proteiny ještě nejsou po kontaktu 

rozetřeny. V následujících experimentech bude dále použito normování podle snímku 

z prvního cyklu. To znamená menší rozdíl mezi prvním a druhým vyhodnocovaným 

snímkem, a tedy nižší hodnoty normované hodnoty intenzity. Jelikož se však jedná 

o bezrozměrnou veličinu a při vyhodnocování jde spíše o porovnání hodnot mezi 

jednotlivými složeními, není samotná hodnota natolik důležitá. 

 

Obr. 5-5 Porovnání hodnot intenzity fluorescence pro dva stejné experimenty s albuminem 
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5.3 Komplexní studie 

Pro další experimenty bylo použito větší množství roztoků s více složkami, což jsou 

albumin, globulin, kyselina hyaluronová a fosfolipidy v různých kombinacích. Navíc bylo 

po úvodních experimentech vyladěno ustavování náhrady v simulátoru, které vedlo 

k přesnějšímu usazení protikusů náhrady a k posunu kontaktu. Rovněž byl upraven zátěžný 

systém a cyklus, který není zcela konstantní, avšak rozdíl hodnot zatížení vlivem změny 

geometrie se podařilo snížit. Výsledný cyklus lze vidět na Obr. 5-6, stejně jako FE cyklus, 

který byl pouze lehce upraven, aby při přechodu mezi jednotlivými cykly nedocházelo 

k pohybu kontaktu. Rychlost cyklu byla zvýšena na 0,75 Hz, kdy lze použít potřebné 

nastavení fluorescence, které umožňuje snímat kontakty ve více polohách (0° a 58°) při 

dostatečné kvalitě záznamu. To by při dodržení normou dané hodnotě 1 Hz nebylo možné, 

jelikož paměť kamery je omezená, a příliš vysoká snímkovací frekvence by také vedla k 

příliš tmavým snímkům.  

 

Obr. 5-6 Zjednodušené cykly použité při experimentech 

Jednoduché cykly byly zachovány především, aby bylo možné i v budoucnu při dalších 

experimentech lépe posuzovat vliv jednotlivých podmínek (jako složení synoviální kapaliny 

nebo kinematických a zátěžných cyklů), což by ovšem v případě aplikací všech normou 

daných cyklů zároveň nebylo možné. 

Aby nebyly výsledky ovlivněny okolním osvětlením kontaktu na snímku, a možným 

nahromadění proteinů, které by mohlo zkreslovat výslednou tloušťku, byla vyhodnocována 
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pouze vybraná oblast uprostřed kontaktu, kde je rovnoměrnější rozmístění proteinů v celé 

ploše. Vybrané oblasti pro obě polohy jsou zaznačeny na Obr. 5-7 a) a Obr. 5-7 b). 

 

Obr. 5-7 Zaznačená oblast pro vyhodnocování intenzity fluorescence a) Pro kontakt v poloze 0° b) Pro kontakt 

v poloze 58° 

5.3.1 Kontakt v poloze 0°  

ALBUMIN 

Hodnoty intenzity fluorescence, a tedy bezrozměrná tloušťka mazacího filmu pro roztoky 

s označeným albuminem jsou uvedeny na Obr. 5-8.  

 

Obr. 5-8 Hodnoty intenzity fluorescence pro roztoky s označeným albuminem v čase v poloze 0° 
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Nejsilnější mazací film byl pozorován pro roztok samotného albuminu, při přidání globulinu 

poklesl na méně než polovinu. Komplexní roztok s oběma proteiny, kyselinou hyaluronovou 

a fosfolipidy se pak nachází zhruba uprostřed mezi dříve zmíněnými. Nejnižší hodnoty 

intenzity jsou naměřeny pro komplexní kapalinu s oběma označenými proteiny, ovšem kvůli 

dříve zmíněné reabsorbci emise (viz [32]) není tato hodnota úplně vypovídající. Všechny 

roztoky vykazovaly postupný nárůst tloušťky filmu a ta se po přibližně 40 s ustálila a již 

nedocházelo k výraznému nárůstu ani poklesu pro žádnou z kapalin, jen k velmi mírné 

fluktuaci komplexní kapaliny s označeným albuminem a k nepatrnému poklesu roztoku 

s oběma proteiny. 

GLOBULIN 

Hodnoty intenzity fluorescence, a tedy bezrozměrná tloušťka mazacího filmu pro roztoky 

s označeným globulinem jsou uvedeny na Obr. 5-9.  

 

Obr. 5-9 Hodnoty intenzity fluorescence pro roztoky s označeným globulinem v čase v poloze 0° 

Nejsilnější mazací film je opět tvořen roztokem samotného označeného proteinu. Při přidání 

albuminu dochází k velice výrazné fluktuaci, kdy nejvyšší hodnoty je dosaženo po 80 s, 

nejnižší ve 22 s, 135 s a na konci záznamu, v průběhu se pak tloušťka pohybuje přes hodnoty 

všech ostatních roztoků. Komplexní kapalina pak tvoří jen o málo tenčí mazací film než 

samotný globulin. Nejnižší hodnoty se opět vyskytují u roztoku s oběma označenými 

proteiny. Vyjma směsi proteinů, kdy dochází k fluktuaci, vykazují zbylé roztoky nárůst, 

který je výraznější zhruba v prvních 40 s - 50 s, poté je již nárůst téměř nepatrný. 
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POROVNÁNÍ ALBUMINU A GLOBULINU 

Především kvůli přehlednosti a snadnějšímu posouzení vlivu dalších složek na konkrétní 

označený protein byly roztoky posuzovány zvlášť podle označených proteinů, ovšem nelze 

vynechat ani porovnání mezi oběma proteiny, které je zobrazeno na Obr. 5-10. 

Nejsilnější filmy jsou tvořeny roztoky se samotnými označenými proteiny s o něco vyššími 

hodnotami pro albumin, který tvoří i nejsilnější film celkově. O něco nižší tloušťku filmu 

mají komplexní roztoky, které mají podobné hodnoty. Albumin vykazuje jen o málo vyšší 

hodnoty, ovšem nárůst filmu je ze začátku oproti globulinu rychlejší. Pokud vynecháme 

tloušťku filmu roztoku s oběma označenými proteiny, jejíž skutečnou hodnotu lze kvůli 

reabsorbci emise těžko určit, tvoří nejtenčí film označený albumin s neoznačeným 

globulinem. Ten jako jediný vykazuje i mírný pokles hodnot intenzity fluorescence během 

času. Další výjimku tvoří film označeného globulinu s neoznačeným albuminem, který 

v průběhu experimentu výrazně klesá i roste přes všechny hodnoty ostatních roztoků, kromě 

samotného albuminu, jehož hodnot nedosahuje ani ve svém maximu. 

 

Obr. 5-10 Hodnoty intenzity fluorescence pro roztoky s označeným globulinem i albuminem v čase v poloze 0° 
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CHOVÁNÍ PROTEINŮ V KONTAKTU V POLOZE 0° 

Ke změně intenzity fluorescence, a tedy tloušťky filmu, obecně dochází tím, jaké množství 

proteinů se zrovna v kontaktu vyskytuje. Nejedná se však o jednoduše světlejší obraz, neboť 

film je tvořen různě seskupenými proteiny, jejichž vrstva, rozmístění a pohyb se v čase mění, 

a to především v závislosti na složkách, které mazací film obsahuje. Přestože záznamy 

s označeným globulinem jsou kvůli použití jiného barviva problematičtější než 

s albuminem, jejich kvalita je pro vyhodnocení tloušťky dostatečná. Avšak kvalita 

pořízených snímků není dostatečná na to, aby bylo možno spolehlivě popsat pohyb a chování 

proteinů. Proto jsou vyhodnoceny pouze kapaliny s označeným albuminem, jehož záznamy 

zobrazují proteiny v kontaktu dostatečně podrobně. Rozbor je proveden v 1. cyklu 

experimentu a přibližně uprostřed experimentu, kde ve všech případech již byly hodnoty 

ustáleny. Po ustálení již nejsou zaznamenané rozdíly příliš výrazné, ať už se jedná o hodnoty 

intenzity či podobu kontaktu. Snímky jsou upraveny tak, aby byly proteiny co nejvíce patrné, 

a nelze z nich proto přímým pohledem vyvozovat intenzitu snímku, a tedy tloušťku filmu. 

 

1. cyklus (0 s) 

Albumin s globulinem (Obr. 5-11 b)) tvoří ze začátku menší ostře ohraničené shluky, 

především ve středu kontaktu. Samotný albumin (Obr. 5-11 a)) je od počátku orientován 

silně ve směru pohybu kontaktu a poměrně rovnoměrně rozmístěn. Albumin v komplexním 

roztoku (Obr. 5-11 c)) tvoří velké množství drobných shluků, které jsou rozmístěny po celém 

kontaktu.  

 

Obr. 5-11 Snímky kontaktu v poloze 0° v čase 0 s a) Ob. albumin, b) Ob. albumin + globulin, c) Ob. albumin + 

globulin + kys. hyaluronová + fosfolipidy 

Ustálené hodnoty (92 s) 

Proteiny jsou ve všech případech adsorbovány na vložku spíše v horní části kontaktu, kde 

dochází výraznějšímu k pohybu během cyklu (podrobněji v kapitole 5.4), a jsou 

orientovány po směru pohybu. Nejmenší množství shluků v kontaktu tvoří albumin 

a) b) c) 
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s globulinem (Obr. 5-12 b)), kterého je také v kontaktu nejmenší množství. Směs proteinů a 

komplexní kapalina (Obr. 5-12 c)) tvoří výraznější shluky, které mají navíc větší tendenci 

usazovat se po dolní hranici kontaktu. Samotný albumin (Obr. 5-11 a)) se sice částečně 

shlukuje, ale jeho rozmístění je dosti rovnoměrné. Pro komplexní roztok lze pozorovat jak 

velké shluky, tak i drobné částice, a přestože vykazuje o něco výraznější shluky než albumin, 

tvoří poměrně souvislý film. Zatímco při experimentech se samotným albuminem a 

komplexní kapalinou jsou proteiny v menším množství i v dolní části kontaktu, pro směs 

proteinů se tak neděje. Rovněž shluků nad kontaktem je pro směs proteinů méně než pro 

ostatní roztoky. 

 

Obr. 5-12 Snímky kontaktu v poloze 0° v čase 92 s a) Ob. albumin, b) Ob. albumin + globulin, c) Ob. albumin + 

globulin + kys. hyaluronová + fosfolipidy 

5.3.2 Kontakt v poloze 58° 

Pro další pozorování byla zvolena kontaktní oblast v poloze 58°, což je maximální možné 

natočení, ke kterému podle normy při běžné chůzi dochází. Aby byla zaručena správná 

poloha kamery, byla náhrada ustavena v poloze 58°, natočena do nulové polohy a poté 

plynule navázal cyklus, zmíněný dříve na Obr. 5-6. Navíc se vzhledem k průběhu FE cyklu 

v této poloze kontakt nachází v úvrati a je jednodušší pořídit jeho záznam. Přestože byly 

provedeny experimenty se všemi dříve zmiňovanými kapalinami, vzhledem k odlišnému 

tvaru kontaktní oblasti, postavení náhrady v této poloze, a tedy i osvětlení kontaktu není 

možné pořídit dostatečně kvalitní záznamy s označeným globulinem, aby byly získané údaje 

validní. Dále uvedené výsledky jsou tedy pouze pro roztoky s označeným albuminem. 

ALBUMIN 

Na Obr. 5-13, kde jsou zobrazeny hodnoty intenzity pro albumin je vidět, že samotný roztok 

albuminu tvoří opět nejsilnější mazací film, který po prudším počátečním nárůstu jen lehce 

poklesne a poté pomalu roste až do konce experimentu. Nejtenčí film je formován při použití 

komplexního roztoku, kdy na začátku experimentu dojde k jeho poměrně prudkému poklesu 

a poté se již udržuje na přibližně stejných hodnotách. Tloušťka filmu albuminu s přidaným 

a) b) a) b) c) 
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globulinem se většinu experimentu drží ve středu mezi hodnotami dvou ostatních roztoků. 

Na počátku prudce poklesne a poté poměrně rychle vzrůstá, dokud nedojde k ustálení hodnot 

intenzity, které pak velice pozvolna klesají a ke konci experimentu lehce vzrostou. U všech 

kapalin dochází v počátku k poměrně výrazné a rychlé změně tloušťky filmu, která se ve 

všech případech ustálí mezi 30 s a 40 s.  

 

Obr. 5-13 Hodnoty intenzity fluorescence pro roztoky s označeným albuminem v čase v poloze 58° 

CHOVÁNÍ PROTEINŮ V KONTAKTU V POLOZE 58° 

Poloha kontaktu neovlivňuje pouze tloušťku filmu, ale také chování proteinů, jejich pohyb 

a rozmístění v kontaktu, které se s časem mění. Rozdíly jsou samozřejmě dané i složením 

použité kapaliny, jak lze vidět na obrázcích níže. Ty porovnávají snímky pro použité 

kapaliny ve stejných časech, a to v prvním cyklu a v polovině experimentu v oblasti 

ustálených hodnot. Rozdíly mezi hodnotami intenzity i vzhledem kontaktu jsou po ustálení 

během experimentu velmi malé. Snímky jsou opět upraveny tak, aby byly proteiny co 

nejvíce patrné, a nelze z nich tedy přímým pohledem vyvozovat intenzitu snímku, a tedy 

tloušťku filmu.  

 

1. cyklus (0 s) 

Rozdíly způsobené složením jsou vidět již na prvních snímcích experimentu. Samotný 

albumin (Obr. 5-14 a)) tvoří poměrně ostře ohraničené shluky po okrajích, stejně tak se 

i v kontaktu nachází ve shlucích. Albumin v kombinaci s globulinem (Obr. 5-14 b))  je 

v kontaktu rozmístěn v dosti drobných částicích a v komplexním roztoku (Obr. 5-14 c)) pak 

tvoří shluky o velikosti někde mezi dvěma předchozími případy, avšak jsou výrazněji 
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formovány ve směru pohybu náhrady. Ve všech případech také tvoří za hranicí kontaktů 

mračna drobných částic. 

 

Obr. 5-14 Snímky kontaktu v poloze 58° v čase 0 s a) Ob. albumin, b) Ob. albumin + globulin, c) Ob. albumin + 

globulin + kys. hyaluronová + fosfolipidy 

Ustálené hodnoty (92 s) 

Samotný albumin (Obr. 5-15 a)) je po kontaktu rozmístěn rovnoměrněji ve velmi drobných 

částicích, na hranicích kontaktu již netvoří zvláště výrazné kraje a má tendenci zachytávat 

se ve větším množství v i kolem škrábanců, které se vyskytují na tibiální vložce. Za hranicí 

kontaktu je vytlačeno množství proteinů ve větších shlucích. Albumin s globulinem (Obr. 

5-15 b)) pak tvoří menší shluky proteinů, kterých se nyní v kontaktu nachází méně, množství 

proteinů je vytlačeno ve větších shlucích i v menších mračnech, množství proteinů je 

zachyceno ve škrábancích. Albumin v komplexním roztoku (Obr. 5-15 c)) opět tvoří spíše 

menší shluky rozmístěné v kontaktu a vytlačené proteiny nyní tvoří větší shluky, ovšem 

zároveň i jisté množství drobných částic. 

 

Obr. 5-15 Snímky kontaktu v poloze 58° v čase 92 s a) Ob. albumin, b) Ob. albumin + globulin, c) Ob. albumin 

+ globulin + kys. hyaluronová + fosfolipidy 

a) b) c) 

a) b) c) 
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5.4 Studie kontaktní oblasti 

Jelikož kolenní náhrada má komplexní geometrii, a při provozu se mění tvar a poloha 

kontaktní oblasti, byly provedeny experimenty, při kterých byla po krocích zaznamenávána 

kontaktní oblast. Byly provedeny dva experimenty, jeden se zatížením 270 N, které bylo 

použito u ostatních experimentů a 25 N, což představuje minimální zatížení během cyklu 

podle normy se sníženým zatížením. Kolenní kloub je v tomto případě ve fázi švihu a není 

zatěžován váhou těla, dále proto může být pro zjednodušení používán termín nezatížený 

kontakt.  Kontakt je pozorovaný pouze pro laterální kondyl náhrady.  

Při přirozeném pohybu se noha v koleni ohýbá pouze jedním směrem a femorální 

komponenta se tedy natáčí také pouze jedním směrem a kontakt se při pohybu nikdy 

neposune na druhou stranu za výchozí polohu. Na Obr. 5-16 je naznačen směr natáčení a také 

směr pohybu kontaktu, který je vždy po směru nebo proti směru pohybu AP. Veškerý pohyb 

kontaktu se odehrává na straně záporných hodnot AP. Pro zjednodušení popisu je zavedena 

osa AP s nulou ve výchozí poloze kontaktu, směr nahoru pak znamená v záporném směru 

AP, dolů v kladném směru AP, pravá strana pak vnitřní stranu náhrady a vlevo vnější pravou 

stranu náhrady. 

 

Obr. 5-16 a) Směr natočení a zatížení náhrady a směr pohybu kontaktu [37], b) Kontakt ve výchozí poloze 0° 

a směr následujícího pohybu kontaktu 

Vzhledem k množství pořízených snímků je nelze uvést všechny a bude tedy zobrazen jeden 

vybraný snímek za všechny, které jsou si v uvedeném rozsahu poloh podobné. Během těchto 

experimentů ovšem není možné vyhodnocovat tloušťku filmu v jednotlivých polohách 

b) a) 

-AP F +FE 

-AP 

Nahoře (-AP směr) 

Vlevo  

(kraj náhrady) 

Vpravo  

(střed náhrady) 

Dole (+AP směr) 
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kontaktu, neboť experimenty byly poměrně zdlouhavé a během času docházelo 

k vysvěcování maziva a údaje by tedy nebyly spolehlivé. 

Pro každé zatížení byly pořízeny dvě sady snímků, jedna hned po zalití mazivem a ustavení 

náhrady, druhá po pěti minutách provozu při jednoduchých cyklech FE a zatížení, které byly 

dříve zmíněny (Obr. 5-6), ovšem při frekvenci 1 Hz, neboť přestože nebylo nutné během 

cyklu nutné kontakt snímat, docházelo k vysvícení maziva a cílem tedy bylo provést více 

cyklů v kratším čase.  Jelikož tvar kontaktu se nijak nezměnil, popsané změny se v podstatě 

týkají pouze rozmístění proteinů v kontaktu. 

5.4.1 Zatížený kontakt (270 N) 

0° Výchozí poloha náhrady na simulátoru, rovný stoj. Kontaktní oblast je v této poloze 

oválná, nakloněná doleva od osy AP. (Obr. 5-17 a)). V kontaktu nejsou vidět žádná výrazná 

uskupení proteinů. Po 5 min – Proteiny se shlukují hlavně v hořejší části kontaktu, kde 

dochází k pohybu, zatímco po okrajích se příliš proteinů nevyskytuje. Je vidět i linie 

kontaktní oblasti v poloze 58°, za kterou jsou vytlačeny proteiny (Obr. 5-17 b)). 

 

Obr. 5-17 Snímek zatíženého kontaktu v poloze 0° a) V 1. cyklu b) Po 5 min 

1° - 3° Kontaktní oblast nabývá hranatějšího tvaru, zvětšuje se a posunuje v záporném směru 

osy AP. V kontaktu je poměrně rovnoměrně rozmístěno velké množství proteinů, které se 

ovšem vlivem pohybu začínají shlukovat (Obr. 5-18 a)). Po 5 min – Proteiny jsou 

adsorbovány na tibiální vložce, kde zůstávají, na horní straně kontaktu se vyskytuje o něco 

větší množství proteinů (Obr. 5-18 b)). 

 

Obr. 5-18 Snímek zatíženého kontaktu v poloze 2° a) V 1. cyklu b) Po 5 min 

a) b) 

a) b) 
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4° - 6° V průběhu natáčení se mění velikost kontaktu, ale kontakt vždy zabírá celou šířku 

dráhy, která se během pohybu v náhradě vyskytuje. Tvar je nepravidelný a po kontaktu jsou 

ve velkém množství rozmístěny proteiny (Obr. 5-19 a)) Po 5 min – Shluky proteinů 

vyskytujících se stále po celém kontaktu jsou drobnější (Obr. 5-19 b)). 

 

Obr. 5-19 Snímek zatíženého kontaktu v poloze 5° a) V 1. cyklu b) Po 5 min 

8° Největší vzdálenosti od výchozí polohy dosáhne kontaktní oblast při tomto natočení 

Kontaktní oblast má nyní rovnější hranu na straně směrem k výchozí poloze, v záporném 

směru AP tvoří oblouk (Obr. 5-20 a)). Proteiny se mírně shlukují po okrajích a stále jsou 

rovnoměrně rozmístěny po kontaktu. Po 5 min – proteiny se výrazněji shlukují směrem 

k dolní hraně kontaktu, v horní části je proteinů minimum (Obr. 5-20 b)). 

  

Obr. 5-20 Snímek zatíženého kontaktu v poloze 8° a) V 1. cyklu b) Po 5 min 

10° - 15° Po dosažení úvratě se kontakt začíná pohybovat zpět, v kladném směru o AP, 

přičemž podstata tvaru zůstává zhruba zachována, ale kontakt je s dalším natáčením širší 

a kratší. Po okrajích kontaktu se začínají tvořit shluky proteinů (Obr. 5-21 a)).  

Po 5 min – proteiny tvoří výraznější shluky na dolní hraně kontaktu, za horní hranou 

zůstávají proteiny kopírující tvar kontaktu v předchozí poloze (Obr. 5-21b)). 

 

Obr. 5-21 Snímek zatíženého kontaktu v poloze 15° a) V 1. cyklu b) Po 5 min 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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18° - 35° Kontakt se dále pohybuje v kladném směru AP a nabývá víceméně obdélníkového 

tvaru s delší stranou kolmo k ose AP (Obr. 5-22 a)). V kontaktu je nyní méně proteinů než 

v předchozích polohách, proteiny se drží spíše po okrajích, především na horní hraně 

kontaktu. Po 5 min – Po kontaktu je protein rozmístěn rovnoměrněji a stále tvoří výraznou 

horní hranu (Obr. 5-22 b)). 

 

Obr. 5-22 Snímek zatíženého kontaktu v poloze 25° a) V 1. cyklu b) Po 5 min 

40° → Kontaktní oblast se stále pohybuje v kladném směru AP, avšak tvar nabývá spíše 

lehce lichoběžníkového tvaru (Obr. 5-23 a)). Pravá strana (směrem ke středu náhrady) se 

začíná prodlužovat a postupně se zaobluje směrem ven z kontaktní oblasti. Proteiny se drží 

především po okrajích kontaktu. Po 5 min – v kontaktu je drobně rozmístěno o něco málo 

větší množství proteinu ve směru pohybu, větší množství zůstává po okrajích (Obr. 5-23 b)).  

 

Obr. 5-23 Snímek zatíženého kontaktu v poloze 50° a) V 1. cyklu b) Po 5 min 

58° V konečné fázi se jedná spíše o deformovanou elipsu, která dosahuje spodním okrajem 

zhruba k hornímu okraji kontaktní oblasti ve výchozí poloze (Obr. 5-24 a)). Proteiny se drží 

především po horním rovnějším okraji kontaktu, drobné shluky se v trochu větší ploše 

vyskytují na levé straně dolní hrany. Po 5 min – Proteiny se stále vyskytují především na 

horní hraně, pod kontaktem jsou vidět nahrnuté proteiny v místě, kde se kontakt stýká 

s polohou kontaktu v 0° (Obr. 5-24 b)). 

 

Obr. 5-24 Snímek zatíženého kontaktu v poloze 58° a) V 1. cyklu b) Po 5 min  

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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5.4.2 Minimálně zatížený kontakt (25 N) 

0° Náhrada je ve výchozí poloze a kontakt má tvar elipsy, která není tak nakloněná a protáhlá 

jako při zatíženém kontaktu. V kontaktu není vidět výraznější uskupení proteinů (Obr. 

5-25 a)). Po 5 min – na horním okraji kontaktu je vidět množství usazených proteinů, které 

kopírují tvar hrany kontaktní oblasti v poloze 58° (Obr. 5-25 b)). 

 

Obr. 5-25 Snímek nezatíženého kontaktu v poloze 0° a) V 1. cyklu b) Po 5 min  

1° Kontakt je výrazně větší, nepravidelného tvaru s rovnou delší stranou napravo (střed 

náhrady). Proteiny jsou v jemných shlucích rozmístěny poměrně rovnoměrně kontaktu 

o něco výrazněji v horní části (Obr. 5-26 a)). Po 5 min – proteiny jsou nyní po kontaktu 

rozmístěny v rovnoměrnější vrstvě (Obr. 5-26 b)). 

 

Obr. 5-26 Snímek nezatíženého kontaktu v poloze 1° a) V 1. cyklu b) Po 5 min  

2°-3° Kontakt je po bočních stranách poměrně rovný, na horní straně zaoblený, výrazně se 

posunul v záporném směru AP (Obr. 5-27 a)). V kontaktu jsou rovnoměrně rozmístěné 

proteiny, ve větším množství spíše v okrajových částech kontaktu. Po 5 min – Proteiny jsou 

rozmístěny v kontaktu poměrně rovnoměrně a orientovány více po směru pohybu (Obr. 

5-27 b)). 

 

Obr. 5-27 Snímek nezatíženého kontaktu v poloze 2° a) V 1. cyklu b) Po 5 min  

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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4° - 6° Kontakt se dále pohybuje v záporném směru AP a začíná na horní hraně tvořit 

výraznější oblouk, dolní strany se sbíhají do špičky směrem ven z kontaktu (Obr. 5-28 a)). 

Po kontaktu je rozmístěno menší množství proteinů, které již nejsou tak rovnoměrně 

rozmístěné a shluky se formují po směru pohybu. Po 5 min – Proteiny vytlačené z kontaktu 

jsou nyní nashromážděny po okrajích (Obr. 5-28 b)). 

 

Obr. 5-28 Snímek nezatíženého kontaktu v poloze 5° a) V 1. cyklu b) Po 5 min 

 8° - 15° Kontakt je celkově oblejší s obloukem na horní straně a více rovnou hranou na 

straně spodní (Obr. 5-29 a)). Maximální vzdálenosti od výchozí polohy je opět dosaženo při 

natočení 8°, poté se kontakt se pohybuje jen minimálně ve směru + AP. Proteiny jsou ve 

výrazných shlucích nahrnuty především ke spodní hraně kontaktu. Po 5 min – proteiny jsou 

velmi drobně a rovnoměrněji rozmístěny po kontaktu, větší množství proteinů zůstává 

umístěno za kontaktem (Obr. 5-29 b)). 

 

Obr. 5-29 Snímek nezatíženého kontaktu v poloze 13° a) V 1. cyklu b) Po 5 min 

 18° - 35° Kontakt nabývá lichoběžníkového či obdélníkového tvaru a pohybuje se kladným 

směrem AP. Proteiny jsou rozmístěny výrazněji po okrajích kontaktu, v kontaktu pak tvoří 

shluky po směru pohybu (Obr. 5-30 a)). Po 5 min – Proteiny jsou v jemných částicích 

rozptýleny po kontaktu s větším množstvím proteinů na horním okraji. Větší množství jich 

zůstává v již projeté dráze (Obr. 5-30 b)). 

 

Obr. 5-30 Snímek nezatíženého kontaktu v poloze 35° a) V 1. cyklu b) Po 5 min 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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 40° → Pravá strana kontaktu se prodlužuje a pravá i levá strana se zaoblují směrem ven 

z kontaktu (Obr. 5-31 a) a b)). Chování proteinů je stejné jako v předchozích polohách. 

 

Obr. 5-31 Snímek nezatíženého kontaktu v poloze 45° a) V 1. cyklu b) Po 5 min  

55° - 58° Kontakt je nyní výrazně zaoblený, spíše tvaru elipsy s rovnější horní a delší pravou 

stranou (Obr. 5-32 a)). Chování proteinů se od předchozího nijak výrazně neliší. Po 5 min – 

Proteiny jsou nyní hlavně po krajích, na spodní hraně je vidět výraznější shluk proteinů, kde 

se stýkají kontaktní oblasti ve výchozí poloze a v poloze 58° (Obr. 5-32 b)). 

 

Obr. 5-32 Snímek nezatíženého kontaktu v poloze 58° a) V 1. cyklu b) Po 5 min 

POROVNÁNÍ ZATÍŽENÉHO A NEZATÍŽENÉHO KONTAKTU  

Je třeba říci, že vzhledem k odlišným nastavením a posunům kamery není možné přesně 

určit velikost kontaktu a uraženou vzdálenost, ani porovnat číselně rozdíly pro méně a více 

zatížený kontakt. Zobrazené snímky na Obr. 5-33 a) a Obr. 5-33 b), které ukazují několik 

poloh kontaktu zaráz, tedy nejsou vůči sobě v poměru. Snímky v jednotlivých obrázcích jsou 

však na sebe navázány tak, aby byly kontakty vůči sobě ve skutečné poloze na ose AP pro 

jednotlivé experimenty. Přestože určit přesnou velikost ze snímků by mohlo být zavádějící, 

z experimentů jasně vyplývá, že nezatížený kontakt je, jak lze předpokládat, menší než 

zatížený. Podle výpočtu je zatížený kontakt asi 2,2x větší než nezatížený. Tím pádem, 

přestože je pro nezatíženou verzi kontakt v poloze 2° vzdálenější od výchozího kontaktu, 

nemusí to znamenat, že urazil stejnou vzdálenost jako kontakt v poloze 5° pro zatíženou 

verzi, jak by se podle obrázku mohlo zdát.  

Při porovnání snímků ze všech experimentů si lze všimnout několika rozdílů V nezatíženém 

kontaktu je v první části (pohyb směrem - AP) v kontaktu viditelné množství proteinů, které 

mají větší tendenci se shlukovat. Proteiny v zatíženém kontaktu vykazovaly větší tendence 

a) b) 

a) b) 
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k rovnoměrnému rozmístění, zatímco u méně zatíženého kontaktu se proteiny více shrnují 

k okraji kontaktu. Rovněž jsou viditelné rozdíly týkající se tvaru kontaktu. Přestože se dá 

říci, že základní tvar zůstává ve své podstatě velmi podobný, nezatížené kontakty jsou 

výrazně oblejší. 5 min – Při pohybu směrem - AP jsou proteiny stále rovnoměrně rozmístěny 

v kontaktu, v případě nezatíženého kontaktu drobněji, v zatíženém tvoří i malé shluky (lze 

vidět na Obr. 5-26 b) a Obr. 5-19 b)). V druhé části pohybu, tedy při pohybu směrem +AP 

jsou v případě experimentu s vyšším zatížením výrazněji vidět proteiny adsorbované na 

tibiální vložku. (Lze vidět například při porovnání snímků Obr. 5-22 b) a Obr. 5-30 b).) 

 

Obr. 5-33 Kontakty v průběhu natáčení ve více polohách v 1. cyklu pro a) Více zatížený kontakt, b) Méně 

zatížený kontakt 

a) b) 

0° 

5° 

8° 13° 

35° 
2° 

58° 

35° 
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8° 13° 

0° 
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6 DISKUZE 

6.1 Vliv podmínek experimentů 

Při experimentech byl pozorován pouze laterální kondyl. Mezi kondyly ovšem mohou být, 

co se týče tribologických procesů, podstatné rozdíly Podle [27] se výraznější opotřebení 

projevuje na mediálním kondylu, kde ve svém maximu dosahuje tloušťka filmu nejvyšších 

hodnot, ovšem v průběhu cyklu je většinu času nižší než pro laterální kondyl. Studie [28, 29] 

uvádí pro laterální kondyl výrazně vyšší koeficient tření. Je tedy nutné brát v úvahu, že 

získané výsledky nejsou směrodatné pro celou náhradu.  

Experimenty byly prováděny za zjednodušených podmínek, tedy pouze za jednoduchých 

cyklů FE a zatížení, přestože simulátor umožňuje aplikaci více normou zmiňovaných cyklů. 

K tomuto kroku bylo přistoupeno, i s ohledem na další výzkum, především pro snadnější 

rozlišení vlivu jednotlivých podmínek, kterými mohou být složení synoviální kapaliny, 

průběh a rychlost kinematických cyklů, průběh a míra zatížení, výchozí poloha 

(reprezentující nepřesnosti ustavení reálné náhrady při operaci) a také pro jednodušší 

a důkladnou implementaci metody. Především kvůli potřebnému nastavení záznamu 

fluorescence měly aplikované cykly frekvenci 0,5 Hz nebo 0,75 Hz místo normou 

uváděného 1 Hz, prodloužení cyklu podle [26] vede ke snížení tloušťky mazacího filmu. 

Na rozdíl od předchozích studií byl zkoumán vývoj mazacího filmu v čase, a nikoliv 

v průběhu jednoho cyklu, přestože experimenty byly prováděny pouze po dobu 3 minut, 

i kvůli možnostem záznamu fluorescence. To ovšem na druhou stranu znamená, že nedojde 

k vysvěcování barviva, při kterém by docházelo k postupnému samovolnému snižování 

hodnot fluorescence, a tedy zkreslování výsledků, přesto by při úpravě podmínek (použití 

jiné kamery a zajištění vhodnějších světelných podmínek v okolí místa experimentů) 

v budoucnosti mělo být možné pořídit delší záznamy s vypovídající hodnotou. Jako 

problémem fluorescence se ukázalo barvivo použité pro globulin, jehož záznamy byly 

výrazně nekvalitnější než u albuminu (poloha 0°), a v některých podmínkách při jiném 

osvětlení kontaktu (poloha 58°) byly záznamy nepoužitelné.  

Zajímavá se ukázala důležitost správného výběru normovacího snímku, co se týče 

spolehlivosti fluorescence, kdy při výběru špatného snímku může mezi dvěma experimenty 

se stejnými podmínkami stoupnout maximální rozdíl hodnot z necelých 4 % na 18 %. 
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6.2 Vliv složení synoviální kapaliny na mazání a chování 

proteinů  

Přestože tloušťka filmu je beze sporu podstatný údaj, nejedná se o jediné kritérium 

vypovídající o mazacím filmu. Je důležité všímat si i chování, rozmístění a pohybu proteinů 

v kontaktu, neboť jak vyplývá z [28] a [29], plní adsorbované proteiny ochrannou funkci 

povrchů a snižují opotřebení. Z tohoto hlediska vykazují nejproblematičtější chování 

roztoky se směsí proteinů. Pro označený albumin došlo po přidání globulinu k výraznému 

snížení tloušťky. Opačná kombinace, tedy označený globulin a neoznačený albumin 

vykazuje v kontaktu v poloze 0° velice nestabilní chování. Důvodem je zřejmě způsob, 

jakým proteiny vzájemně ovlivňují své chování. To se projevuje především výraznější 

tvorbou shluků proteinů, což je pozorováno i v případě stejného roztoku v kyčelní náhradě 

v [32]. Na tento jev má, podle pozorovaných snímků kontaktu, větší vliv spíše globulin. 

Jelikož proteiny mezi sebou zřejmě vytvářejí silnější vazby, při pohybu náhrady a kontaktu 

tedy vykazují větší tendence k vytlačování za hranici kontaktu a ke strhávání shluků mimo 

kontakt vlivem pohybu náhrady. Samotný albumin bývá v kontaktu rozmístěn velmi 

rovnoměrně, s globulinem pak dochází k výrazné tvorbě shluků (viz např. Obr. 5-12 a) a b)). 

V případě, že je ke směsi proteinů přidána kyselina hyaluronová a fosfolipidy, dochází k jisté 

stabilizaci, kdy stále dochází k tvorbě shluků, které jsou ovšem rovnoměrněji rozmístěné 

v kontaktu a tvoří souvislejší film. To se projevuje vyššími a stabilnějšími hodnotami 

intenzity fluorescence oproti směsi proteinů v případě polohy kontaktu 0°, avšak tyto 

hodnoty jsou stále nižší než pro samotné proteiny. V případě kontaktu v poloze 58° tvoří 

albumin v komplexním roztoku nejtenčí mazací film, a dokonce vlivem zmíněných jevů 

dochází v čase k poklesu hodnot intenzity, neboť v této poloze dochází k výraznému 

vytlačování proteinů za hranici kontaktu. To představuje výrazný rozdíl oproti 

výsledkům kyčelní náhrady v [32], kde naopak komplexní kapalina s označeným albuminem 

tvořila nejsilnější film a s označeným globulinem mazací film průměrné tloušťky a kde 

samotný albumin dosahoval nejnižších hodnot. Zde je nutno vzít v úvahu, že shlukování 

proteinů může mít vzhledem k odlišnému tvaru a pohybu kontaktu, který vede k přesunu 

proteinů mimo kontakt, zcela jiný vliv. 

6.3 Vliv polohy kontaktu 

6.3.1 Vliv výchozí polohy 

Mezi úvodními a komplexními experimenty došlo ke zlepšení a zpřesnění v ustavování 

náhrady. Přestože se podle dalšího pozorování a práce se simulátorem jednalo zřejmě pouze 

o rozdíl maximálně pár desetin milimetru ve směru AP, došlo k významné změně polohy, 
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tvaru a pohybu kontaktu. Při porovnání vývoje mazacího filmu mezi úvodními 

a navazujícími experimenty lze vidět výrazný rozdíl, což ukazuje Obr. 6-1. Při odladěném 

ustavování náhrady dochází v průběhu experimentu k nárůstu, který se po určité době 

víceméně ustálí. Pro albumin v úvodní studii, kdy byl kontakt posunut mimo správnou 

nulovou polohu, dojde ze začátku experimentu k prudkému nárůstu hodnot intenzity a jejich 

následnému podstatnému poklesu. Hlavním důvodem uvedeného rozdílu se jeví přejezd 

kontaktu v maximálním natočení přes oblast kontaktu ve výchozí poloze (rozebráno 

v kap. 5.1.2), ke kterému v případě správně usazené náhrady nedochází. Jelikož při 

přejíždění kontaktem dochází ke smýkání a k vytlačování proteinů, jsou proteiny 

z pozorované oblasti vytlačovány či stírány. V průběhu času však také dochází k adsorbci 

proteinů na tibiální vložku a vytvořené vazby jsou zřejmě silnější než síla působící na 

proteiny při vytlačování, neboť k poklesu tloušťky nedochází celou dobu, ale hodnoty se 

ustalují a kromě případu samotného albuminu, dochází dokonce k jejich mírnému 

opětovnému nárůstu (viz Obr. 5-2).  

 

Obr. 6-1 Porovnání vývoje mazacího filmu v čase pro albumin v komplexní a úvodní studii (upravené normování) 

Je důležité si uvědomit, jak velký vliv měl posun pouze o desetiny milimetru v jedné rovině 

a jaké důsledky to může mít v případě skutečných kolenních náhrad nacházejících se 

v lidském těle. V budoucnu by tedy bylo dobré věnovat pozornost vlivu usazení náhrady, 

neboť při operacích není možné dosáhnout přené polohy bez odchylek, které se mohou 

pohybovat ve vyšších hodnotách. 
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6.3.2 Vliv polohy kontaktní oblasti při natáčení 

Podle intenzity snímku kontaktu, jeho pohybu a chování proteinů lze vyvodit, že v první fázi 

natáčení dochází k valení, neboť kontakt se stále pohybuje záporným směrem AP a po celém 

kontaktu je rovnoměrně rozmístěno velké množství proteinů. Kolem 8° dochází k zastavení 

pohybu kontaktu, který při dalším natáčení mění nepříliš výrazně tvar a shrnuje proteiny 

z kontaktu na svou spodní hranu, směrem odkud se začal pohybovat a zřejmě tedy dochází 

ke krátkému prokluzu. Poté se kontaktní oblast pohybuje v kladném směru AP, je krátká 

a široká, v kontaktu je drobně rozmístěno jen malé množství proteinů, většina proteinů se 

shlukuje po krajích kontaktu a lze tedy usuzovat na smýkání. V natočení 58° (normou 

uváděné maximální natočení během běžné chůze) se kontakt vlivem průběhu cyklu, který 

určuje toto natočení jako maximální, zastavuje a následně se vrací zpět po stejné dráze, která 

již nebyla z hlediska chování proteinů vyhodnocována. Je tedy jasné, že tloušťka filmu ve 

dvou zkoumaných polohách zdaleka nevypovídá o tloušťce filmu v kontaktu během celého 

cyklu, neboť ten se posunuje a proteiny se v různých polohách chovají dosti odlišně. Přesto 

naměřené výsledky poskytují cenné informace, nikoliv pouze o tloušťce filmu, která 

odpovídá zjištěným informacím a je větší při valení než při smýkání, při kterém dochází ke 

shrnování proteinů, ale i o chování proteinů v závislosti na složení i pohybu kontaktu. 

 

Obr. 6-2 Ukázka (zatíženého kontaktu) po 5 minutách provozu při a) valení v 6° b) prokluzu v 10° c) smýkání 

v 30° 

Je zde třeba zmínit, že při skutečné chůzi nedochází pouze k natáčení FE a k (přibližně) 

konstantnímu zatížení jako v případě těchto provedených experimentů, ale i k pohybu 

anterior/posterior a interní/externí rotaci. Aplikace těchto cyklů by zřejmě mohla výrazně 

ovlivnit tvar a polohu pozorovaného kontaktu, neboť již v případě mírného posunu ve směru 

AP, jak bylo zmíněno při porovnání úvodní a komplexní studie, má značný vliv na tvar, 

polohu kontaktu a průběh cyklu, i na tloušťku filmu 

 

 

a) b) c) 
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7 ZÁVĚR 

Práce se zabývala experimentální analýzou mazání totální kolenní endoprotézy za použití 

metody fluorescenční mikroskopie. Použita byla reálná femorální komponenta 

a transparentní PMMA tibiální vložka, vyrobená podle skutečné PE vložky. Na simulátoru 

kolenního kloubu byly aplikovány jen zjednodušené cykly natočení a zatížení, neboť se 

jedná o první experimenty a součástí práce byla i implementace metody fluorescenční 

mikroskopie pro kolenní náhradu. Byl posuzován vliv složení synoviální kapaliny, jejíž 

složky jsou albumin, γ-globulin, kyselina hyaluronová a fosfolipidy. Proteiny albumin  

a γ-globulin byly fluorescenčně označeny a na základě fluorescenční intenzity pořízených 

snímků kontaktu, která představuje bezrozměrnou tloušťku filmu, vyhodnocena tato 

tloušťka v průběhu času pro polohu natočení 0° a 58°. Dále bylo posouzeno chování 

albuminu v kontaktu vzhledem k ostatním neoznačeným složkám maziva.  

Z naměřených dat pak plyne několik závěrů: 

 Nejsilnější mazací film tvoří ve většině případů samotné proteiny, zatímco směs 

proteinů vykazuje nejproblematičtější chování, zřejmě kvůli tendenci společně tvořit 

výrazné shluky, které se pak spíše drží mimo kontakt. Film tvořený komplexní 

kapalinou sice není nejsilnější, ale albumin v poloze 0° je rozmístěn ve velmi 

souvislé vrstvě, v 58° je naopak výrazné množství mimo kontakt. 

 Během natáčení náhrady dochází k posunu kontaktu v záporném směru AP a valení, 

maximální vzdálenosti od výchozí polohy je dosaženo v 8°, kontakt se poté pohybuje 

zpět v kladném AP směru a dochází ke smýkání a vytláčení proteinů mimo kontakt. 

 Vzhledem k výše uvedenému průběhu pohybu kontaktu je v poloze 58° tloušťka 

filmu podstatně nižší než v poloze 0°. 

 Již drobná odchylka při ustavování náhrady vede k výraznému posunu a změně 

průběhu pohybu kontaktní oblasti a k odlišnému průběhu a snížení hodnot tloušťky 

filmu. 

Přínosem práce je první použití a implementace fluorescenční mikroskopie na kolenní 

náhradu, která umožňuje vhled do kontaktu reálné náhrady. Použitá experimentální metoda 

přinesla množství užitečných výsledků a poznatků a je vhodná k dalšímu výzkumu. Jelikož 

se jedná o první práci svého druhu za zjednodušených podmínek, má tato práce jistá 

omezení, kterými jsou především: použití zjednodušených cyklů, zkoumání kontaktu pouze 

ve dvou polohách a pouze na jednom kondylu a horší kvalita záznamů označeného 

globulinu, která v některých případech úplně znemožnila vyhodnocení záznamů. 

V budoucnu by tedy bylo vhodné zvážit použití jiného fluorescenčního barviva pro globulin, 

podrobněji prozkoumat tloušťku a tvorbu filmu pro více poloh natočení a postupně aplikovat 

početnější a realističtější kinematické a zátěžné cykly. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN  

AP    Anterior/posterior 

BS    Bovine serum (hovězí sérum) 

CMC    Karboxymethylcelulóza 

E     Modul pružnosti   

FE    Flexe/extenze 

IE    Interní/externí (rotace) 

PBS    Phosphate Buffered Saline (fyziologický roztok) 

PE    Polyethylen  

PMMA    Polymetylmetakrylát 

TKR    Total knee replacement (totální kolenní náhrada) 

UHMWPE   Ultra-high-molecular-weight polyethylene    
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