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1 ÚVOD 

Tato disertační práce se zabývá možnostmi aplikace jedné z nejnovějších 

spektroskopických metod, terahertzové spektroskopie v časové doméně, pro zkoumání 

biomedicínských materiálů se zaměřením na sledování dynamických jevů, jejich popis a 

následné modelování. Předmětem popisovaného výzkumu jsou hemostatika, speciálně 

navržené materiály používané v lékařství pro podporu fyziologického procesu zástavy 

krvácení (hemostázy). Tyto materiály mohou být různého původu a jejich použití se 

také liší s ohledem na konkrétní aplikaci. Jejich funkce je založena na odlišných 

principech, jimiž se hemostázy dosahuje. Zároveň je však dostupné jen malé množství 

informací o kinetice těchto reakcí, které by umožňovaly alespoň základní srovnání 

hemostatických materiálů z pohledu např. rychlosti a účinnosti zástavy krvácení za 

srovnatelných podmínek. Do experimentu popsaného v práci byly zařazeny materiály 

dvojího typu: hemostatická lepidla na bázi kyanoakrylátu a absorpční hemostatika na 

bázi oxidované celulózy, želatiny, kolagenu nebo kombinace fibrinogen-thrombinu. 

1.1 SOUČASNÝ STAV ZKOUMÁNÍ REAKCE HEMOSTATIK 

Nejvíce dostupných informací lze dohledat o kyanoakrylátových tkáňových 

lepidlech, u nichž byl mechanismus vlastní síťovací reakce (vzájemné spojování řetězců 

polymeru za vzniku prostorové sítě) zkoumán několika technikami, např. nukleární 

magnetickou rezonanční spektroskopií [1], infračervenou [2],[3] nebo Ramanovou 

spektroskopií [4]. Výsledky těchto experimentů se však různí, a to zejména z pohledu 

rychlosti síťování. Doba do úplného zesíťování vzorků se u jednotlivých studií liší 

dokonce v několika řádech; od několika minut [2],[3] až po několik dnů [4]. Rozdílnost 

publikovaných hodnot pramení především z toho, že experimenty byly prováděny na 

různých typech kyanoakrylátů a také za různých laboratorních podmínek (např. vlhkost, 

rozdílná tloušťka vzorků atd.). V praxi reaguje tkáňové lepidlo s velmi komplexním 

systémem, jakým je krev. Aplikovat závěry in vitro experimentů na reálné situace je 

poněkud problematické, neboť se tkáňové lepidlo bude při styku s tělními tekutinami 

přirozeně chovat jinak než za laboratorních podmínek. Dále se objevují 

pouze okometrická pozorování chování lepidla v kapiláře, zvířecí studie in vivo 

[5],[6],[7] nebo základní reometrická měření [7]. 

Velmi často se v praxi používají směsi lepidel s olejnatou složkou se záměrem 

zpomalit průběh jinak velmi rychlé reakce a umožnit tak delší manipulaci s lepidlem 

(např. při cílené embolizaci cév). Prokazatelný vliv oleje na zpomalení reakce byl 

zaznamenán v in vitro podmínkách, avšak při aplikaci in vivo došlo k podstatnému 

zkrácení doby síťování [8],[9]. V in vivo podmínkách se dokonce vytrácí přímý vliv 

množství oleje ve směsi na dobu síťování lepidla [7],[10]. Kinetika kyanoakrylátových 

lepidel byla zkoumána různými metodami za různých podmínek a výsledky jsou jasně 

schematicky formulovány. Jakým způsobem však do kinetiky síťovací reakce zasáhne 

přidaná olejová složka, zatím nebylo podrobněji zkoumáno. První náznaky se objevují v 

[11], kde se autor poprvé zabýval měřením fyzikálních vlastností těchto směsí (hustota, 

viskozita, mísitelnost, mezifázové napětí), ale hlavně zkoumáním jejich reakcí 

s iontovými a proteinovými roztoky složením podobnými krvi in vitro. Minimum 

informací je rovněž dostupné o chování tkáňových lepidel při styku s živočišnou tkání.  

Podstatně méně informací lze nalézt o kinetice absorpčních hemostatik. Většina 

vědeckých prací se zabývá spíše jejich konkrétními medicínskými aplikacemi a s tím 

spojenými kontraindikacemi či cytotoxicitou. Hemostatika byla studována poměrně 
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novými metodami skenovací elektronové mikroskopie [12],[13],[14], transmisní 

elektronové mikroskopie [13], zobrazováním pomocí magnetické rezonance [15], ale 

také spektroskopickými technikami; atomovou emisní spektroskopií [16], ultrafialovo-

viditelnou [17] a infračervenou spektroskopií [18]. Kromě základního měření pH u 

vzorků oxidované celulózy [12] se však prakticky neobjevují studie zabývající se 

měřením dalších fyzikálních či chemických parametrů v průběhu hemostatické reakce. 

Právě podobné experimenty by však mohly poskytnout objektivní srovnání různých 

typů hemostatik, např. z pohledu reakční rychlosti, a pomoci terapeutům s výběrem 

vhodného typu hemostatika pro konkrétní použití, což se doposud zakládá spíše na 

empirických zkušenostech operujícího lékaře. V řadě aplikací se upřednostňuje určitý 

typ hemostatika před ostatními např. z důvodu nižší cytotoxicity. Otázkou však zůstává, 

zda může operující chirurg při rozhodování přihlédnout k nějaké objektivní skutečnosti, 

která by volbu konkrétního hemostatika usnadnila. Pokud se jedná o zástavu nebo 

omezení krvácení při chirurgických výkonech, pak velmi důležitým aspektem by měla 

být rychlost hemostázy daná jednak jeho absorpční schopností, ale také schopností 

vytvořit bariéru pro další únik krve. Hemostatika jsou různého původu, proto i kinetika 

reakce s krví se bude lišit. Pokud budeme vědět více o kinetice jednotlivých hemostatik, 

bude výběr vhodného typu materiálu snazší. 

1.2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Z předchozího vyvstává řada otázek, na které se tato práce soustředí ve snaze vyplnit 

mezery v dané oblasti výzkumu. Práce je zaměřena na metody charakterizace kinetiky 

hemostatik pomocí THz spektroskopie v časové doméně s cílem popsat vlastnosti těchto 

materiálů. Pokud to povaha vzorku umožňuje, jsou výsledky doplněny měřením dalšími 

spektroskopickými a mikroskopickými technikami. Kombinace více metod umožní 

hlubší náhled na vlastnosti zkoumaných materiálů, jejich srovnání a detailnější popis 

chování při hemostatické reakci. Objasnění kinetiky hemostatické reakce poskytne také 

lepší porozumění mechanismům účinku. Získané informace mohou být využity 

k modelování zkoumaných systémů, určení charakteristických parametrů (časové 

konstanty) a srovnání hemostatik z pohledu reakčních rychlostí. 

Cíle práce lze tedy shrnout do několika základních bodů: 

1. Popis metodiky měření pomocí THz spektroskopie v časové doméně, včetně 

principů zpracování dat a jejich následné analýzy. 

2. Podrobná specifikace použitých hemostatik, rozbor principu jejich funkce a 

použití, včetně dostupných informací o interakci s živou tkání. 

3. Návrh a realizace experimentu pro sledování kinetiky fyziologické reakce 

hemostatika, zahrnující specifikaci použitého přístrojového vybavení, 

metodiku přípravy vzorků a postup měření. 

4. Návrh algoritmů pro zpracování dat a jejich následnou analýzu pomocí 

vhodných matematických metod. 

5. Vytvoření matematického modelu kinetiky hemostatické reakce zkoumaných 

materiálů a odhad hodnot parametrů modelu. 

6. Srovnání modelových časových konstant s využitím prostředků statistické 

analýzy, hodnocení a formulování závěrů shrnujících výsledky práce.  
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2 TERAHERTZOVÁ SPEKTROSKOPIE 

Terahertzová (THz) spektroskopie v časové doméně se řadí k nejnovějším 

spektroskopickým metodám. Oblastí THz frekvencí elektromagnetického spektra se 

začalo hlouběji zabývat až koncem 20. století, jde tak zřejmě o nejméně probádanou 

část spektra. V oblasti experimentálního výzkumu se s ní však setkáváme stále častěji, 

např. v zabezpečení letišť, širokopásmové komunikaci, nedestruktivní diagnostice. 

Největší potenciál pro biomedicínský výzkum představuje THz zobrazování, neboť 

umožňuje současně získat obrazovou i spektrální informaci. Měření biologických 

objektů na THz frekvencích skýtá řadu výhod, avšak naráží i na omezení, která mohou 

měřitelnost některých objektů zcela znemožnit. Po důkladné analýze lze však nežádoucí 

projevy (vysoký útlum měřeného signálu, Fabry-Pérotovy artefakty) více či méně 

potlačit zavedením vhodnějších postupů měření, přizpůsobením měřicí techniky dané 

medicínské aplikaci nebo také vývojem pokročilejších algoritmů zpracování dat. 

2.1 TERAHERTZOVÉ ZÁŘENÍ A JEHO VLASTNOSTI 

Terahertzové záření je elektromagnetické vlnění vysílané na frekvencích THz pásma 

ležícího mezi mikrovlnným a infračerveným zářením. Mezní frekvence oblasti nejsou 

pevně stanoveny, obecně se uvádí 100 GHz – 10 THz [19],[20],[21]. THz záření tvoří 

ve spektru přirozený přechod mezi světem elektroniky (nízké frekvence) a optiky 

(vysoké frekvence), tedy dvěma odlišnými úhly pohledu. Vlastnosti a chování THz vln 

lze obecně popsat Maxwellovými rovnicemi, avšak díky specifickému umístění ve 

spektru je popis mnohem složitější. THz vlny nezapadají zcela ani do jedné z kategorií a 

nemusí tak nutně vyhovovat odvozené aproximace. THz záření poskytuje řadu 

výhodných vlastností [22],[23]: 

a) Fotony THz záření mají nízkou energii a nemohou způsobovat ionizaci tkání, jsou 

považovány za bezpečné pro zkoumané vzorky i obsluhu. Obecně, s vyšším 

kmitočtem rychle rostou také expoziční limity hygienických norem neionizujícího 

záření až k hodnotě 100 W∙m-2 na kmitočtu 300 GHz [24]. 

b) Vzhledem k vysoké absorpci THz vlnění molekulami vody nemůže prostupovat 

lidským tělem. Pokud by tedy záření způsobovalo potenciální poškození (dosud 

neprokázáno), bude omezeno pouze na povrchovou vrstvu těla, tedy pokožku. 

c) THz vlny jsou ve srovnání s viditelným a infračerveným zářením méně postiženy 

Mieovým rozptylem a mohou procházet mnoha suchými dielektrickými materiály 

(oblečení, papír, dřevo nebo plast). Zároveň však poskytují prostorové rozlišení 

na submilimetrové úrovni, což umožňuje např. čtení zavřených knih [25], 

zkoumání barevných vrstev v obraze i odhalení falzifikátů [26]. 

d) Mnoho molekul vykazuje na THz frekvencích silnou absorpci a disperzi vzhledem 

k rotačním a vibračním přechodům dipólů, specifických pro každou molekulu a 

zanechávají jedinečný spektroskopický otisk (tzv. fingerprint). Konkrétně 

vibrační vlastnosti biomolekul leží v rozsahu vlnových délek 3∙10-5 až 3∙10-3 m a 

předurčují THz vlny k začlenění mezi metody klinické diagnostiky [27]. 

e) Koherentní THz signály mohou být detekovány v časové oblasti mapováním 

amplitudy a fáze přechodného elektrického pole, čímž se zpřístupňuje absorpční a 

disperzní spektroskopie zároveň. 
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2.2 INTERAKCE THZ ZÁŘENÍ S HMOTOU 

THz vlny mají v elektromagnetickém spektru specifické postavení a je obtížné 

popsat je stejným způsobem jako sousední oblasti spektra. I přes to je možné vycházet 

ze základních principů platných pro každé elektromagnetické vlnění. Obecný popis 

interakce THz vlnění s makroskopicky uniformním médiem vychází ze základů klasické 

teorie elektromagnetismu, tedy Maxwellových rovnic spolu s Lorentzovým zákonem 

síly. Řešení těchto rovnic vede v některých případech k úplnému popisu pohybu 

velkého množství nabitých částic, avšak podaří se jimi vyřešit jen málo praktických 

úloh [28]. Pro praktické aplikace je vhodnější použít prostorové průměrování lokálních 

množství částic v atomárním měřítku [29]. 

Při průchodu hmotným prostředím se THz vlny řídí klasickými zákony odrazu a 

lomu (vyjma silně rozptylujících materiálů [29]). Každý materiál do různé míry vlnění 

absorbuje. Obecný popis chování elektromagnetické vlny však nemůže vycházet z 

měřené intenzity (jako v optice), ale je nutné se zaměřit na parametry elektrického a 

magnetického pole vlnění (amplitudy a fáze) [19]. Částice hmoty jsou při interakci 

s poli donuceny k pohybu; jejich urychlený pohyb indukuje záření. V THz oblasti jsou 

účinky magnetických polí zanedbatelné. Elektromagnetické vlastnosti materiálu určují 

především elektrické dipóly indukované elektrickými poli [30]. Podle klasické teorie 

elektromagnetismu a za podmínky izotropního média je polarizace elektrických nábojů 

materiálu �⃗�  [C·m2] úměrná dopadajícímu elektrickému poli �⃗�  [V·m-1] dle (2.1) [29], 

kde 𝜒 je elektrická susceptibilita [-] a 휀0 elektrická permitivita vakua (cca 8,854·10-12 

F·m-1). Elektrická indukce �⃗⃗�  [C·m-2] je definována vztahem (2.2). Sloučením (2.1) a 

(2.2) lze odvodit relativní permitivitu 휀𝑟 [-] dle (2.3), charakterizující měřený materiál: 

 �⃗� = 휀0𝜒�⃗� , (2.1) 

 �⃗⃗� (𝜔) = 휀0�⃗� + �⃗� = 휀(𝜔) ⋅ �⃗� (𝜔) (2.2) 

 휀

휀0
= 1 + 𝜒 = 휀𝑟 

(2.3) 

2.3 THZ SPEKTROSKOPIE V ČASOVÉ DOMÉNĚ 

THz spektroskopie je založena na principu „pump-probe“, viz schéma Obr. 2.1. 

Svazek záření z femtosekundového laseru je rozdělen na dva: pump a probe, se stejnou 

šířkou cca 20 až 120 fs. Energie pump impulsu je však mnohem větší než energie probe 

impulsu, neboť je budícím impulsem pro vygenerování THz vlny. K rozdělení 

laserového svazku slouží polarizátory a půlvlnné destičky. Předpokládáme-li lineární 

polarizaci svazku záření, pak vzniknou dva kolmé svazky záření. Pump impuls budí 

emitor (fotoelektricky vodivá anténa, elektro-optický krystal) k vygenerování THz vlny 

s mnohem delším trváním (řádově ps). THz impuls je poté opticky usměrněn a zaměřen 

na vzorek. Úkolem probe impulsu je účastnit se detekce THz vlny; detektor registruje 

signál pouze za přítomnosti probe i THz impulsu současně. Protože je probe impuls 

mnohem kratší, jde o efektivní způsob vzorkování THz signálu s rozlišením daným 

šířkou fs impulsu. Změnou zpoždění mezi pump a probe impulsy je zmapován průběh 

elektrického pole THz impulsu jako funkce času. Detekovaný signál 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙(𝑡0) je 

proporcionální integrálu [31], kde 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒(𝑡 − 𝑡0) je intenzita probe svazku s maximem 

v čase 𝑡0 a 𝐸𝑇𝐻𝑧(𝑡) amplituda THz pole v čase 𝑡: 
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𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙(𝑡0) ∝ ∫ 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒(𝑡 − 𝑡0)

∞

−∞

𝐸𝑇𝐻𝑧(𝑡)𝑑𝑡 
(2.4) 

Výsledkem detekce je křivka zachycující změnu amplitudy elektrického pole THz 

impulsu v závislosti na zpoždění (časový rozestup) mezi probe a pump impulsy. 

Zpoždění je řízeno pomocí delay line (zpožďovací linky) umístěné v dráze pump 

impulsu. Obdobně jako pro generování THz záření mohou být i pro detekci použity 

fotoelektricky vodivé antény a elektro-optické krystaly [32], [33]. THz vlna 𝐸(𝑡) je 

transformována do frekvenční oblasti pomocí Fourierovy transformace (FT) za účelem 

získání spektrální informace podle rovnice (2.5) [22]: 

 

�̂�(𝜔) = FT{𝐸(𝑡)} = ∫ 𝐸(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡

+∞

−∞

= |𝐸(𝜔)|𝑒−𝑖𝛷(𝜔) 
(2.5) 

Spektrum �̂�(𝜔)  má komplexní tvar s amplitudovou |𝐸(𝜔)|  a fázovou složkou 

𝛷(𝜔). Díky koherenci může být reálná i imaginární část 휀̂ změřena přímo bez použití 

Kramers-Kronigových vzorců. Reálně je měřen komplexní index lomu �̂�  a útlum 

materiálu, který přímo souvisí s 휀̂ [32]. Ve skutečnosti je signál časově omezený a 

diskrétní, proto nelze prakticky použít klasickou FT, ale diskrétní FT [33]. 

 

Obr. 2.1 Princip pump-probe pro impulsní generování a detekci THz vlny (převzato z [22]). 

THz spektroskopie v časové doméně (THz TDS) umožňuje charakterizovat 

spektrální vlastnosti materiálů v THz oblasti, neboť řada z nich zde vykazuje vibrační a 

rotační stavy. Lze tak lépe porozumět struktuře i dynamice molekul. THz TDS je 

technikou koherentní detekce; lze získat informaci o fázi i amplitudě signálu. Právě 

koherence umožňuje přímé měření reálné a imaginární složky permitivity materiálu 

[32]. THz impuls trvá řádově několik ps, poskytuje vysoké časové rozlišení a umožňuje 

dynamickou spektroskopii. Ke vzorkování se používá časové hradlování, kdy je 

detektor zapnut jen po velmi krátkou dobu [22], čímž lze efektivně potlačit šum pozadí 

(SNR dosahuje až 100 000 [23]). Díky omezenému skenovacímu rozsahu trpí THz TDS 

nízkým spektrálním rozlišením, což však u vzorků v kondenzovaném stavu, jejichž 

spektrální vlastnosti mají rozsah desítek THz, není příliš omezující jako u plynů [22].  
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3 HEMOSTATIKA 

Krvácení je typickým projevem těla prakticky na jakékoliv zranění, kdy dojde k 

narušení cévní stěny. Přirozenou obranou organismu je hemostáza – proces zástavy 

krvácení, složitý komplexní děj, zahrnující vazokonstrikci, adhezi a aktivaci krevních 

destiček a tvorbu fibrinové zátky [34],[35]. V případě, že je rána relativně malá, je 

samotná hemostáza schopná zastavit krvácení bez větší ztráty krve. Někdy však na 

efektivní zástavu nestačí a může být podpořena právě hemostatiky [36],[37], materiály 

syntetického nebo přírodního původu. Hemostatika jsou dnes využívána v mnoha 

oblastech chirurgické praxe. 

3.1 ABSORPČNÍ HEMOSTATIKA 

Absorpční hemostatika se řadí do kategorie tzv. hydrogelů, tedy polymerů tvořených 

trojrozměrnou hydrofilní sítí schopnou pojmout velké množství vody. Díky své 

struktuře jsou hydrogely nerozpustné ve vodě [38], plně biokompatibilní a schopny 

simulovat biologickou tkáň. Často jsou využívány jako nosiče léků, které se z nich 

uvolní při jejich bobtnání [39]. Právě schopnost bobtnat v přítomnosti termodynamicky 

kompatibilního roztoku je důležitou vlastností pro jejich hemostatické účely. 

3.1.1 Oxidovaná celulóza 

Celulóza je nejrozšířenější polysacharid v rostlinné říši složený z glukózových 

monomerních jednotek spojených lineárně 1,4-β-glykosidovou vazbou, základní 

stavební jednotkou je cellobiosa [40]. Oxidovaná regenerovaná celulóza se vyrábí 

rozložením buničiny ze dřeva a její následnou obnovou do formy celulózových vláken, 

která jsou spletena do provázků a utkána do textilie. Oxidačním procesem získává 

antibakteriální vlastnosti a schopnost biodegradace [41]. Po absorpci vody oxycelulóza 

lehce nabobtná a vytvoří tamponádu. Vlákna zachycují také proteiny, trombocyty a 

další krevní buňky, čímž se vytváří gelová matrice důležitá pro zformování pevné 

fibrinové zátky. Účinnost hemostatika ovlivňuje hustota vláken a vzor tkané textilie 

[42],[12]. Měřením času hemostázy oxycelulóz se zabývala studie [42]; dle počtu vrstev 

se pohybovala v rozmezí 3,7 – 5,9 minut. Tato práce zkoumá vlastnosti dvou 

oxycelulóz: Surgicel Nu-Knit a Surgicel Fibrillar (Johnson & Johnson, Ethicon), které 

se liší strukturou textilie (tkaná, netkaná), plošnou hustotou a tloušťkou. 

3.1.2 Želatina 

Želatina je přírodní a vstřebatelný materiál získaný částečnou hydrolýzou kolagenu, 

který je základem pojivových a vazivových tkání. Získává se ze zvířecích kůží, obvykle 

hovězího, vepřového nebo koňského původu. Nejčastěji se vyrábí v podobě porézní 

pěny [37]. Mechanismus účinku není zcela známý, nicméně předpokládá se, že 

želatinová pěna vytváří v ráně fyzickou matrici a podporuje tím srážení krve [37],[43]. 

Porézní struktura aktivuje agregaci trombocytů [34]. Po ukončení koagulační kaskády 

může plazma přes želatinovou matrici stále procházet [37]. Želatinová hemostatika se 

uplatňují v zástavě jakéhokoliv krvácení při nejrůznějších chirurgických výkonech [44]. 

Mají výjimečnou absorpční schopnost [34], ovšem zároveň zvětšují svůj objem a 

mohou utlačovat orgány či nervy [45]. Studovaným želatinovým hemostatikem je 

Gelita-Spon (Gelita Medical, GmbH, SRN). Sterilní absorbovatelná želatinová pěna z 

čištěné vepřové želatiny je nerozpustná ve vodě, avšak absorpcí krve dokáže zvýšit svou 

váhu více než 40krát [46]. 
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3.1.3 Kolagen 

Mikrofibrilární kolagen je přírodní, nedenaturovaný a vstřebatelný materiál získaný 

z hovězích šlach a kůží [34]. Nemá žádné bakteriostatické vlastnosti a představuje jisté 

riziko infekce [37]. Může mít formu prášku, plsti i porézní houby [45]. Základní 

stavební jednotkou je tropokolagen, složený ze tří polypeptidových řetězců stočených 

do tzv. superhelixu [47]. Strukturální složitost kolagenu je zdrojem mnoha antigenů, 

přičemž nositeli s největší druhovou variabilitou jsou telopeptidy na koncích 

superhelixu. Jejich odstraněním lze imunogenní riziko snížit, produktem této 

enzymatické úpravy je atelokolagen [48]. Kolagen se pevně lepí na povrch krvácející 

rány a dochází téměř k okamžité hemostáze. Absorpcí krve nijak výrazně nezvětšuje 

svůj objem, krev obvykle přes něj dále neprosakuje, a i po zástavě krvácení zůstává ke 

tkáni pevně přichycen. Tvoří záchytnou síť pro krevní destičky, které se hned aktivují a 

urychlí se vytvoření trombu [37],[45]. Hemostáza obvykle nastane v rozmezí 2 až 5 

minut [45]. Do studie byla zařazena vstřebatelná atelokolagenová plst Hypro-Sorb R 

(Hypro s. r. o., Komárov, CZE), 99,9% krystalický hovězí atelokolagen typu I. 

Interakce spočívá ve specifické aktivitě k trombocytům a hemostáza by měla nastat 

během 2 – 5 minut [49]. 

3.2 BIOLOGICKY AKTIVNÍ HEMOSTATIKA 

Biologicky aktivní hemostatika se díky vlastnímu obsahu koagulačních faktorů 

přímo účastní hemokoagulační kaskády. Jedná se o fibrinová a trombinová lepidla. 

Mechanismus účinku je založen na podpoře přirozené reakce srážecích faktorů, které 

katalyzují přeměnu fibrinogenu na fibrin, aktivaci a agregaci destiček, čímž dojde k 

urychlení lokální hemokoagulace. K iniciaci reakce nevyžadují krvácení [44], jsou 

biokompatibilní, biodegradovatelná a nezpůsobují zánět. Do studie bylo zařazeno 

hemostatikum TachoSil (Takeda Pharmaceuticals International GmbH, CHE). Jde o 

kombinaci lidského fibrinogenu a trombinu nanesených v tenké vrstvě na kolagenovou 

plst (koňského původu) [50]. Složením kombinuje vlastnosti absorpčního hemostatika a 

tkáňového lepidla, výsledkem by měla být rychlejší hemostáza [51]. Dojde-li ke 

kontaktu hemostatika s krví, biologicky aktivní vrstva se rozpustí a uvolní se koagulační 

proteiny, které zahájí polymerizaci fibrinu. Hemostatikum je účinně enzymaticky 

degradováno, ale zbytky mohou v tkáni přetrvávat i po 12 měsících [50]. 

3.3 SYNTETICKÁ TKÁŇOVÁ LEPIDLA 

Tkáňová lepidla jsou vyráběna na bázi syntetických polymerů [52]. Pro naši studii 

bylo vybráno lepidlo ze skupiny kyanoakrylátů. Kapalné monomery kyanoakrylátu jsou 

vysoce reaktivní a při pokojové teplotě rychle polymerizují bez potřeby katalyzátoru, 

vyšší teploty nebo tlaku. Přirozeným spouštěčem reakce je vzdušná vlhkost. Po zahájení 

reakce monomery kyanoakrylátu velmi rychle podléhají aniontové polymerizaci, viz 

kap. 5.5. Základní monomer kyanoakrylátu má formu kapaliny s velmi nízkou 

viskozitou, při kontaktu s vlhkou tkání polymerizuje a vytváří pevný film pojící 

přiložené vrstvy. Vytvořená hydrofobní zátka plní i antimikrobiální funkci [45],[44]. 

Adheze lepidla ke tkáni je zprostředkována kovalentními vazbami mezi kyanoakrylátem 

a funkčními skupinami bílkovin obsažených ve tkáni. Do studie bylo zařazeno tkáňové 

lepidlo Histoacryl® (B. Braun, SRN), vyrobené z n-butyl-kyanoakrylátu. Přípravek je 

indikován k lepení kožních ran s malým napětím, sklerotizaci širokých varixů v jícnu a 

žaludečním fundu a fixaci herniových sítěk [53].  
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4 SPECIFIKACE POUŽITÝCH METOD A TECHNIKY 

Stěžejní metodou pro zkoumání hemostatik v této práci je THz spektroskopie. Pokud 

to povaha vzorků umožňuje, je tato experimentální metoda doplněna dalšími, 

konktrétně dielektrickou, infračervenou a Ramanovou spektroskopií a mikroskopickými 

technikami. K oddělení desetinných míst v měřených datech je u všech zařízení 

primárně nastavena desetinná tečka, podobně také u programového softwaru (Matlab, 

Statistica) použitého ke zpracování dat. Pro jednotné srovnání výsledků je tedy 

desetinná tečka zachována i u všech grafů v následujících kapitolách.  

4.1 TERAHERTZOVÁ SPEKTROSKOPIE 

Pro měření v oblasti THz frekvencí bylo použito zařízení TPS Spectra 3000 

(TeraView, Ltd., UK); impulsní systém založený na obecném pump-probe principu 

generování a detekce THz vlnění pomocí fotovodivostní antény (GaAs). Základem je 

erbiem dopovaný vláknový laser, který emituje fs impulsy na 780 nm s opakovací 

frekvencí 100 MHz a průměrným výkonem > 65 mW. Lze využít spektrálního rozsahu 

0,06 – 4 THz (2 cm-1 – 120 cm-1), přičemž spektrální rozlišení je dáno typem skenování. 

Rychlejší sběr dat (až 100 skenů/s) má však za následek snížení SNR [54]. 

Obr. 4.1 (a) uvádí naměřené THz signály reference a vzorku Histoacrylu. THz signál 

nabývá i záporných hodnot, neboť je monitorováno elektrické pole, nikoliv intenzita 

signálu jako u klasické spektroskopie. Rychlou Fourierovou transformací (FFT) 

získáme frekvenční spektrum signálů, viz Obr. 4.1 (b). Při vložení vzorku do dráhy THz 

vlny dojde jednak ke snížení úrovně signálu v důsledku absorpce vzorkem, ale také 

k posunu pozice maxima vlny (zpoždění) souvisejícího s indexem lomu 𝑛  vzorku. 

Vlastnosti vzorku lze odvodit z poměru elektrických intenzit THz vlny prošlé vzorkem 

𝐸𝑇(𝜔) a THz vlny reference 𝐸𝐼(𝜔). Zjištění materiálových parametrů vzorku u TPS 

Spectry vychází z rovnice (4.1), kde 𝑇(𝑛) jsou Fresnelovy ztráty v důsledku odrazů na 

rozhraních, se kterými však software nepočítá (u materiálů s relativně nízkým 𝑛 mohou 

být zanedbány [54]): 

 𝐸𝑇(𝜔)

𝐸𝐼(𝜔)
= 𝑇(𝑛)𝑒(−

𝛼𝑑

2
+
𝑖𝑛𝜔𝑑

𝑐
)
, 

(4.1) 

Uvažujeme-li 𝐸𝑇(𝜔) a 𝐸𝐼(𝜔) dle (4.2): 

 𝐸𝑇(𝜔) = 𝐴𝑆𝑒
𝑖𝜙𝑆(𝜔)               𝐸𝐼(𝜔) = 𝐴𝑅𝐸𝐹𝑒

𝑖𝜙𝑅𝐸𝐹(𝜔) (4.2) 

kde 𝐴𝑆 a 𝐴𝑅𝐸𝐹 jsou amplitudy elektrického pole THz vlny (reálná část FFT) a 𝜙𝑆(𝜔) 
a 𝜙𝑅𝐸𝐹(𝜔) jsou fáze THz vlny (imaginární část FFT), pak lze určit absorpční koeficient 

𝛼 a index lomu 𝑛 podle (4.3) [54]: 

 

𝛼 = −
1

𝑑
20 log [

𝐴𝑆
𝐴𝑅𝐸𝐹
⁄

𝑇(𝑛)
]     𝑛 =

1

𝑑
∙
𝑐

𝜔
(𝜙𝑆(𝜔) − 𝜙𝑅𝐸𝐹(𝜔)) 

(4.3) 

Vzhledem k povaze vzorků byl použit ATR (Attenuated Total Reflection) modul, 

který umožňuje měření opticky tlustých vzorků s dobrým SNR [55]. Základem je 

krystal z materiálu s vysokým  𝑛, zde křemíkový krystal s 𝑛 3,42 [54]. Malé množství 

vzorku se nanáší horizontálně přímo na krystal (kruh o průměru 7 mm). Kapalná látka 

snadno přilne ke krystalu, u pevné látky je nutné zajistit těsný kontakt dotažením 

pomocí šroubu [54]. 
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(a) 

 

(b) 

Obr. 4.1 THz signály reference, tj. ATR krystalu (ozn. červeně), a vzorku Histoacrylu po aplikaci 

na krystal (ozn. modře) (a) a z nich vypočtená spektra (b). 

ATR vychází z principu úplného odrazu záření na fázovém rozhraní dvou látek 

s výrazně odlišnými indexy lomu. Krystal má tvar lichoběžníkového hranolu 

s charakteristickým úhlem dopadu na rozhraní 𝜃  = 35° [54] a je umístěn do dráhy 

svazku THz záření tak, aby na rozhraní krystal/vzorek došlo k jeho úplnému odrazu. 

Zároveň však částečně pronikne do vzorku (řádově jen několik μm [56]) a v 

důsledku absorpce na určitých frekvencích jsou tyto složky v detekovaném signále 

zeslabeny [29]. Záření částečně difunduje do vzorku ve formě evanescentní vlny, která 

pronikne do penetrační hloubky, závislou na vlnové délce, indexu lomu vzorku a 

krystalu a 𝜃 . Dráha průchodu vzorkem neodpovídá jeho tloušťce, ale kopíruje 

exponenciální pokles intenzity elektrického pole [57], tzn. při penetrační hloubce 

poklesne intenzita elektromagnetické vlny v materiálu na 
1

e
 (37 %) původní hodnoty 

[56]. Dle Lambert-Beerova zákona prakticky odpovídá 
1

𝛼
 [58]. 

4.2 DIELEKTRICKÁ SPEKTROSKOPIE 

Dielektrická spektroskopie (DS) je moderní nedestruktivní metoda umožňující 

charakterizaci elektrických i neelektrických vlastností materiálů souvisejících s jejich 

chemickým složením. Základní princip metody spočívá v nepřímém měření polarizace 

látky jako odezvy na změnu vnějšího elektrického pole. Naměřené časové signály lze 

převést pomocí Fourierovy transformace do frekvenční oblasti a naopak [59]. DS je 

zaměřena především na studium dielektrické polarizace, při níž jsou elektricky vázané 

náboje vychýleny ze svých rovnovážných poloh na krátké vzdálenosti působením 

vnějšího elektrického pole. V našem případě půjde především o zkoumání chování 

dielektrik; ideálně takových látek, které obsahují pouze náboje vázané elektrostatickými 

silami. U reálných dielektrik se však vyskytují i náboje volné, které způsobují 

nežádoucí vodivost [59],[60]. Podle druhu částice, která je uvedena do pohybu, 

existuje polarizace elektronová, atomová a orientační; mají různou intenzitu, přičemž 

silnější jevy překrývají slabší [61]. 

Základní obvod pro měření dielektrické permitivity materiálu je tvořen paralelním 

zapojením zdroje střídavého napětí a elektrodami jednoduchého kondenzátoru, mezi 

nimiž je vloženo dielektrikum. Odezva molekul dielektrika na oscilující pole není 

okamžitá, ale je fázově zpožděna [62]. Komplexní dielektrická permitivita 휀̂(𝜔) 
charakterizuje vlastnosti dielektrika při buzení harmonickým elektrickým polem. 

Matematicky představuje konstantu úměrnosti mezi fázory elektrické intenzity �⃗�  a 
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indukce �⃗⃗�  podle rovnice (2.2). Reálná složka 휀′  je relativní permitivita, 

charakterizující schopnost dielektrika polarizovat se působením vnějšího 

stejnosměrného elektrického pole. Imaginární složka 휀′′ je ztrátové číslo, určující míru 

ztrát v dielektriku vzniklých působením střídavého elektrického pole v důsledku 

absorpce energie materiálem. Úroveň ztrátovosti materiálu může být popsána ztrátovým 

činitelem neboli disipačním faktorem 𝐷 jako poměr energetických ztrát v dielektriku k 

celkové energii přenesené dielektrikem. Tento poměr zároveň odpovídá funkci tangens 

ztrátového úhlu 𝛿, tedy poměru ztrátového proudu rezistorem 𝐼𝑅 a nabíjecího proudu 

kapacitorem 𝐼𝐶  (paralelní zapojení rezistor-kapacitor představuje systém elektroda-

materiál) [63]. Úpravami lze získat vyjádření 𝐷 , nezávislé na geometrických 

parametrech vzorku (tloušťce vzorku 𝑑 [m] a ploše elektrod 𝑆 [m2]), ale jen na úhlové 

frekvenci 𝜔 [rad.s-1], permitivitě ε [F.m-1] a konduktivitě vzorku 𝜎 [S.m-1] dle (4.4): 

 𝐷 =
𝜀′′(𝜔)

𝜀′(𝜔)
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𝑑
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  (4.4) 

휀̂(𝜔) je časově (resp. frekvenčně) závislá v důsledku změn, ke kterým v materiálu 

dochází – rezonanční jevy způsobené vibracemi atomů a molekul (elektronová a 

atomová polarizace) nebo relaxační jevy spojené s fluktuacemi dipólů (orientační 

polarizace). Relaxační děj lze charakterizovat relaxační časovou konstantou 𝜏 =
1

2𝜋𝑓𝑐
, 

tedy dobou, za kterou dosáhne systém nového rovnovážného stavu po vybuzení, a 

souvisí s relaxační frekvencí 𝑓𝑐  [Hz]. Tento proces je teplotně závislý, neboť souvisí 

s viskozitou materiálu. S rostoucí teplotou se snižuje vnitřní tření v látce, což usnadňuje 

natáčení dipólů a roste polarizace dielektrika, tedy i permitivita. 

K DS měření byl použit automaticky vyvažovaný LCR můstek přístroje E4980A 

(Agilent Technologies, USA). Jedná se o precizní LCR metr, který umožňuje měření 

impedančních parametrů dvojpólových prvků v rozsahu 20 Hz – 2 MHz [64]. Základní 

princip měření vychází z voltampérové metody, kdy se měří napětí i proud na svorkách 

vzorku a dále jejich fázový posun pro zjištění komplexní impedance. 

4.3 INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE 

Infračervená (IR) spektroskopie umožňuje s použitím vhodných technik a vybavení 

nedestruktivní kvalitativní i kvantitativní analýzu vzorků v jakémkoli skupenství [65]. 

IR záření zaujímá v elektromagnetickém spektru rozsah vlnočtů cca 14000 – 10 cm-1 (tj. 

0,7 μm – 300 μm), tuto oblast prakticky dělíme na dalekou, střední a blízkou [66]. IR 

spektroskopie je založena na vibracích atomů molekul hmoty při kontaktu s IR zářením. 

Energie IR záření není dostatečná pro vyvolání excitačních přechodů elektronů, ale 

postačuje ke změnám rotačně vibračních energetických stavů molekuly [67]. Vibrační 

energetické hladiny jsou kvantovány a každý atom nebo molekula systému se nachází 

na některé z nich. Při každé interakci molekuly s IR zářením je kvantum energie buď 

emitováno, nebo absorbováno, a dochází ke změnám dipólového momentu molekuly. 

IR spektrum má podobu závislosti transmitance, absorbance nebo reflektance na vlnočtu 

absorbovaného záření. Absorpční pásy odpovídají různým vibračním přechodům. Pro 

většinu molekul odpovídají energetické rozdíly mezi kvantovými stavy střední oblasti 

IR záření (4000 – 400 cm-1) [67] a může být rozděleno na oblast valenčních vibrací 

4000 – 1500 cm-1, tj. hromadné vibrace funkčních skupin zahrnující změny délek vazeb 

(stretching) nebo úhlů vazeb (bending), a oblast deformačních vibrací 1500 – 600 cm-1 

při změně úhlů (nůžkové, kyvadlové, vějířové, kroutivé) [65]. 
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Pro spektroskopickou analýzu vzorků v IR oblasti byl použit spektrometr NicoletTM 

iSTM50 (ThermoScientific, USA), klasický FTIR spektrometr, který k získání 

výsledného spektra využívá Fourierovu transformaci. Pro ATR měření byl použit 

přídavný Smart iTR modul s diamantovým krystalem [68]. 

4.4 RAMANOVA SPEKTROSKOPIE 

Ramanova spektroskopie je nedestruktivní metoda pro analýzu vzorků v jakémkoli 

skupenství a skýtá využití v řadě oborů [69]. Metoda je založena na tzv. Ramanově jevu 

(Ramanově rozptylu). Při střetu fotonů monochromatického záření (se stejnou energií 

h∙f, kde h je Planckova konstanta) s molekulou látky může dojít obecně k absorpci, 

průchodu nebo rozptylu. V případě rozptylu se velké množství fotonů odrazí do všech 

směrů bez ztráty energie (elastický Rayleighův rozptyl). Malé množství fotonů však 

může interagovat s molekulou za výměny energie při tzv. neelastickém Ramanově 

rozptylu. Energie rozptýlených fotonů už není rovna h∙f a vlnová délka rozptýlených 

fotonů bude vzhledem k excitační posunuta [70]. Energetický rozdíl fotonů před a po 

srážce s molekulou musí odpovídat energetické změně molekuly, dochází tedy k 

přechodu mezi dvěma vibračními stavy [71]. 

V IR a Ramanově spektru lze pozorovat stejné i odlišné vibrační přechody, do jisté 

míry poskytují komplementární informaci. Vibrace související se změnou dipólového 

momentu molekuly se projeví v IR spektru, zatímco vibrace indukující změnu 

polarizovatelnosti molekuly zachycuje Ramanovo spektrum. V IR spektroskopii se 

vyjadřuje množství absorbovaného záření v jednotkách absorbance. Naopak intenzita 

rozptýleného záření je v Ramanově spektroskopii měřena jako množství rozptýlených 

fotonů detekovaných za sekundu. Zatímco u IR spektroskopie koresponduje energie 

vibračního přechodu na určitém vlnočtu s frekvencí absorbovaného záření, v Ramanově 

spektroskopii odpovídá rozdílu frekvencí excitačního a rozptýleného záření [71]. 

Pro Ramanovu analýzu byl použit systém InViaBasis Raman (Renishaw, plc., UK), 

kombinace Ramanova spektrometru inViaBasis a konfokálního mikroskopu Leica DM 

2500 (Leica Microsystems, SRN). InViaBasis má uspořádání disperzního spektrometru, 

je vybaven excitačním NIR diodovým laserem a argonovým iontovým laserem. 

K odstranění excitačních vlnových délek laserů ze spekter jsou zařazeny filtry, výstupní 

signál zaznamenává CCD detektor [72]. Systém umožňuje také mapování vzorků [73]. 

4.5 MIKROSKOPICKÉ METODY 

Pro základní transmisní zobrazení struktur vzorků byl použit mikroskop Axio 

Scope.A1 (Carl Zeiss Microscopy GmbH, SRN). Pro detailnější zobrazení byl použit i 

konfokální skenovací mikroskop typ LSM 700 (Zeiss, SRN). Základ tvoří mikroskop 

Axio Imager.Z2m, který je vybaven konfokálním skenovacím modulem LSM 700, 

umožňujícího 2D a 3D analýzu mikrostruktur. Klíčovou myšlenkou konfokální optiky 

je projekce obrazu nasvíceného bodu ve vzorku na malou aperturu v konjugované 

ohniskové rovině. Světlo z osvětleného bodu projde konfokální aperturou a je 

detekováno, zatímco světlo z mimoohniskových struktur je zadrženo, čímž dojde ve 

výsledném obrazu ke zvýšení rozlišení i kontrastu [74]. Rozmítáním laseru ve směru os 

X a Y je bod po bodu a poté i řádek po řádku naskenován jeden řez vzorkem. Posunem 

vzorku ve směru osy Z získáme další 2D řezy vzorkem, což umožňuje následnou 3D 

rekonstrukci obrazu. 
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5 STUDIUM VLASTNOSTÍ TKÁŇOVÝCH LEPIDEL 

Kinetika tkáňových lepidel byla sledována jednak v ryze laboratorních podmínkách, 

tj. bez přítomnosti biologických tekutin či tkání, a dále také v co nejpřirozenějších 

podmínkách běžného použití, tedy za přítomnosti živočišné tkáně. Mimo to je také 

zkoumáno, zda má na chování lepidla vliv příměs olejové báze, jak bylo popsáno 

v několika literárních zdrojích. Ke sledování kinetiky polymerizace byly použity 

metody THz TDS, dielektrické a infračervené spektroskopie. Dynamická 

spektroskopická měření byla doplněna metodami světelné mikroskopie, konfokální 

mikroskopie a Ramanovy spektroskopie k objasnění struktury lepidel a lepšímu 

porozumění průběhu reakce. 

5.1 PŘÍPRAVA VZORKŮ PRO MĚŘENÍ KINETIKY LEPIDLA 

Pro experiment bylo vybráno tkáňové lepidlo Histoacryl z několika důvodů: je 

dostupné na českém trhu a s jeho aplikací nejsou spojena významnější rizika. Reakce 

lepidla s biologickou tkání je velmi rychlá, uvádí se zatvrdnutí do 3 minut od aplikace 

[53]. V literatuře existují i informace o možnosti regulace polymerizačního času reakce 

přidáním různých substancí (olej, kyselina octová) [6],[7]. Ke krátkodobému omezení 

tuhnutí Histoacrylu se v lékařské praxi používá smíchání s přípravkem Lipiodol 

(etyljodidovaný olej), kontrastní látkou používanou v radiografii [75],[76]. Základem 

přípravku je čistý makový olej, do něhož je přidán jód jako kontrastní složka. Pro naše 

měření byla použita olejová složka Lipiodolu, tedy panenský makový olej. Byly 

připraveny nejen vzorky čistého lepidla, ale také směsi lepidla s makovým olejem 

(Solio) v poměru 3:1 (75 obj. % Histoacrylu a 25 obj. % oleje), 1:1 (50 obj. % 

Histoacrylu a 50 obj. % oleje) a 1:3 (25 obj. % Histoacrylu a 75 obj. % oleje). Označení 

směsí mix75, mix50 a mix25 odpovídá obsahu složky lepidla. Míchání směsí probíhalo 

v mikrozkumavce pomocí mikropipety; příslušné množství Histoacrylu bylo opatrně 

vmícháno do oleje tak, aby byla omezena tvorba vzduchových bublin. Pro experiment 

sledující reakci lepidla s biologickou tkání byly připraveny vzorky svalové tkáně prasete 

s rozměry přibližně 7x7 mm a tloušťkou 2 mm, které byly před měřením uchovány ve 

fyziologickém roztoku za pokojové teploty s účelem přiblížit se co nejvíce vlhkosti 

přirozeně prokrvené tkáně v laboratorních podmínkách. 

5.2 DIELEKTRICKÁ SPEKTROSKOPIE 

Pomocí DS byla sledována pouze reakce samotného lepidla a jeho směsí. Reakce 

s tkání není měřitelná díky vysoké vodivosti tkáně, která způsobí přemostění reakce 

lepidla. Pro měření byly použity dvě válcové elektrody (slitina železa) o stejném 

objemu. Před realizací experimentu proběhla celá řada přípravných měření, neboť bylo 

nutné uvažovat mnoho okolností (silné adhezivní vlastnosti vzorku, parazitní jevy při 

použití podložek chránících elektrody před znečištěním, zajištění dostatečného přístupu 

vzduchu ke vzorku, tloušťka vrstvy lepidla). Analýzou nedostatků přípravných měření 

byl stanoven optimální postup experimentu. Pro eliminaci parazitních vlastností 

rozhraní materiálů a nežádoucích jevů rušících měření byly použity holé elektrody, 

přičemž horní elektroda byla po obvodu opatřena nevodivým obalem ke snížení rušení 

při manipulaci. Systém elektrod byl umístěn na nevodivé podložce, k izolaci elektrod 

byla použita tenká lepící polypropylenová fólie o tloušťce 40 µm. Pro zajištění 

dostatečného přístupu okolní vlhkosti byl vzorek nanesen blíže okraji elektrody. 
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Samotné měření probíhalo za pomoci automatizovaného programu vytvořeného 

v softwaru Agilent VEE Pro, ver. 9.2. Po 5 sekundách od spuštění měření byl na spodní 

elektrodu nanesen vzorek lepidla o celkovém množství 2 µl a po dalších 5 sekundách 

přiklopen horní elektrodou. Sledovaným parametrem byl disipační faktor, který je 

jednoduše interpretovatelný, neboť nezávisí na geometrických parametrech vzorku 

(v případě kapalného vzorku lze obtížně určit), viz rovnice (4.4). Budícím vstupem byl 

sinusový signál s amplitudou 1 V a frekvencí 1 kHz. 

Síťování kyanoakrylátu je silně exotermická reakce a ihned po aplikaci začne růst 

teplota vzorku [77]. Rostoucí teplota způsobí pokles rezistivity vzorku [78]. Tato 

počáteční fáze je typická nárůstem 𝐷(𝑡) v důsledku zvýšené konduktivity 𝜎 vzorku, 

jak lze pozorovat na Obr. 5.1. Vyšší teplota sice urychluje počáteční fázi síťování, avšak 

brzy dosáhne svého maxima. V důsledku mohutné polymerizace se zvyšuje viskozita 

vzorku, čímž dojde k poklesu 𝜎, a tím i 𝐷(𝑡). U vzorků čistého Histoacrylu je zřejmý 

typický průběh síťovací reakce, tedy počáteční exponenciální růst křivky 𝐷(𝑡) , 

dosažení maxima a následný pokles na konečnou konstantní úroveň. 𝐷(𝑡) souvisí nejen 

s konduktivitou 𝜎, ale i permitivitou ε měřeného vzorku, kterým je směs dvou látek 

s různými charakteristikami. Na začátku měření je lepidlo v tekutém stavu s nejvyšší 

hodnotou ε vzorku a síťováním se postupně blíží hodnotám při úplném vytvrzení (1 až 

3,5 na 1 kHz [79],[80]). Vzhledem k silné teplotní závislosti ε  však dochází při 

zahřívání vzorku ještě k jejímu krátkodobému nárůstu, což ovlivní měřený 𝐷(𝑡) [78]. 

Z měření vyplývá, že olej významně blokuje zahřívání vzorku lepidla při síťování a 

jistým způsobem tak brání přirozenému průběhu reakce, čehož se v praxi využívá při 

výrobě kosmetických kyanoakrylátových laků [81]. 

 

 

Obr. 5.1 Zprůměrované časové závislostí disipačního faktoru D(t) Histoacrylu a jeho směsí. 

Pro sjednocení rozsahů byly naměřené křivky disipačního faktoru v čase 𝐷(𝑡) 
normalizovány na interval <0, 1>. Modelování bylo zaměřeno pouze na druhou část 

křivky, která je společná všem vzorkům a koresponduje s průběhem síťovací reakce. 

Naměřená křivka bez vzestupné hrany byla modelována sigmoidní funkcí, odvozenou 

z kinetiky lepidla, viz kap. 5.5.1. 
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5.3 TERAHERTZOVÁ SPEKTROSKOPIE 

THz spektroskopie byla použita pro sledování vlastní reakce lepidla a jeho směsí a 

také reakce s živočišnou tkání. Část dat byla naměřena na identickém zařízení v rámci 

pobytu na Institutu optoelektroniky Wojskovy Akademie Techniczne ve Varšavě. 

Vzorky byly měřeny ATR technikou v klimatizované místnosti při teplotě (23 ± 1) °C, 

relativní vlhkosti (37 ± 2) % a současného odčerpávání vodních par z komory 

spektrometru. Před každým vzorkem byla změřena reference, poté byl na krystal 

nanesen vzorek lepidla v množství 2 μl a přiklopen závažím pro vytvoření tenké vrstvy 

vzorku. K zajištění stejné tloušťky vzorku (40 µm) byla vložena polypropylenová fólie. 

V případě měření reakce lepidla s živočišnou tkání byl na lepidlo aplikován vzorek 

tkáně a následovalo přiklopení elektrodou, která byla vyzdvižena polypropylenovou 

podložkou o tloušťce 2000 µm, která bránila úplnému vytlačení lepidla závažím. 

Při hodnocení kinetiky vycházíme ze změn měřeného THz signálu, ke kterým 

dochází v průběhu reakce v souvislosti se změnou struktury lepidla. Dle Obr. 4.1 je 

fázový posuv mezi THz signálem reference (čistý krystal) a vzorku (nanesené lepidlo) 

je téměř zanedbatelný. Naopak rozdíl amplitud signálů je výrazný, konkrétně tedy 

sledujeme změnu hodnoty peak-to-peak (P-P) THz signálu tedy rozkmit THz vlny. 

Princip metody je relativně jednoduchý a zároveň dostatečně robustní pro monitorování 

změn ve zkoumaném materiálu [82]. 

Obr. 5.2 zobrazuje normované časové závislosti rozkmitu THz vlny norm. xPP(t) 

zachycující síťování Histoacrylu a jeho směsí. Data jsou zobrazena v čase 200 sekund 

od zahájení měření, neboť na začátku měření křivky lehce oscilují na konstantní úrovni 

(přibližně 0). K těmto změnám dochází ještě před samotným síťováním vzorku, které se 

projevuje následně jako výrazný nárůst ve tvaru sigmoidní funkce s ustálením na 

konečné konstantní úrovni (přibližně 1). 

 

Obr. 5.2 Měřené časové závislostí norm. xPP(t) THz vlny vzorků Histoacrylu a jeho směsí. 

Graf normovaných časových závislostí rozkmitu THz vlny, sledujícího vliv prasečí 

tkáně nasycené fyziologickým roztokem na síťování Histoacrylu, uvádí Obr. 5.3. Pro 

kontrolu byly změřeny také vzorky samostatné prasečí tkáně (pork) a její reakce pouze 

s makovým olejem (oilpork), u nichž byla měřená odezva mnohem slabší než u vzorků 

lepidel. Jde o významný důkaz, že samotná síťovací reakce není překryta makovým 



19 

 

olejem, ani aplikovanou svalovou tkání, resp. fyziologickým roztokem, ve kterém byla 

tkáň uchovávána před měřením. Po přidání vzorku tkáně se charakteristika síťování 

Histoacrylu navíc zásadně mění. Výsledkem již není sigmoidní funkce, nýbrž rostoucí 

exponenciální průběh u všech měřených vzorků. 

 

Obr. 5.3 Časové závislosti norm.xPP(t) vzorků Histoacrylu a jeho směsí v přítomnosti tkáně. 

 

5.4 INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE 

Vzorky byly měřeny technikou ATR stejným postupem jako u THz TDS 

v klimatizované místnosti při teplotě (23 ± 1) °C a relativní vlhkosti (40 ± 1) %. IR 

spektra makového oleje a Histoacrylu v průběhu síťování byla měřena v MIR oblasti 

4000 – 600 cm-1. Intenzita sledovaných absorpčních maxim se mění v průběhu síťovací 

reakce, byly rozlišeny oblasti typické pouze pro lepidlo či olej a místa jejich překryvu. 

K podrobnější analýze kinetiky reakce lepidla mohly být použity pouze oblasti, ve 

kterých absorpce lepidla převažovala nad absorpcí oleje. Poloha reference REF byla na 

vlnočtu 3300 cm-1. 

Dále byla analyzována IR spektra reakce Histoacrylu s živočišnou tkání, 

fyziologického roztoku a svalové tkáně. Fyziologický roztok významně absorbuje IR 

záření v širokém pásu 2700 – 3200 cm-1 a 2200 – 2300 cm-1, kde způsobí částečný nebo 

úplný překryv zájmových oblastí. Nejlépe zachovanou částí spektra zůstává oblast 

deformační vibrací 1200 – 1900 cm-1. Původní výběr zajímavých oblastí se tak ještě 

zúžil. Reference se nacházela na vlnočtu 2500 cm-1. Největší a nejvýraznější změnu 

zaznamenávají na 1284 cm-1 a 1253 cm-1, odpovídající vibracím C-H skupin spojených 

s přeměnou vazby C=C na C-C vazbu prodlužujícího se polymerního vlákna. Změny 

obou maxim v čase jsou navzájem úměrné, přičemž jedno klesá a druhé roste. Pro další 

analýzu byl tedy vybrán vlnočet 1253 cm-1 (vibrace vazby CH2–C–CH2). 

Obr. 5.4 uvádí přehled normovaných naměřených časových závislostí vybraného 

absorpčního maxima (č. 16) pro vzorky Histoacrylu a jeho směsi. U všech vzorků se 

s různým zpožděním (doba před zahájením síťování) objevuje sigmoidní křivka. Stejné 

absorpční maximum (č. 16) bylo použito k hodnocení reakce Histoacrylu s živočišnou 
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tkání. Obr. 5.5 uvádí naměřené časové průběhy pro vzorky Histpork a mixpork. Stejně 

jako u měření THz spektroskopií lze pozorovat změnu charakteru dat; původně 

sigmoidní průběh je nahrazen exponenciální rostoucí funkcí pro všechny typy vzorků. 

 

 

Obr. 5.4 Časové závislosti normalizované výšky absorpčního maxima na 1253 cm-1 pro vzorky 

Histoacrylu a jeho olejnatých směsí. 

 

 

Obr. 5.5 Časové závislosti normalizované výšky absorpčního maxima na 1253 cm-1 pro vzorky 

Histoacrylu (histpork) a jeho olejnaté směsi (mixpork) při reakci s živočišnou tkání. 
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5.5 MODELOVÁNÍ SÍŤOVACÍ REAKCE TKÁŇOVÉHO 

LEPIDLA 

Odvození matematických modelů vychází z chemických rovnic kinetiky síťování 

kyanoakrylátového lepidla, konkrétně aniontové polymerizace [83]. Prvním krokem je 

spontánní inicializace reakce, kdy se volný hydroxylový iont OH- naváže na 

elektronakceptorní skupiny -COOR a -CN, které přemístěním záporného náboje dokáží 

stabilizovat anion vzniklý na α-uhlíku a zabránit tak dalšímu nukleofilnímu ataku [2]. 

Dvojná vazba mezi uhlíky C=C je nahrazena jednoduchou vazbou C-C. Polymerizace 

se rychle šíří (tzv. propagace); volné monomery se navazují na záporně nabitý konec 

polymerního řetězce („live“ polymer). Mechanismy přenosu (transferu) a ukončení 

(terminace) polymerizace nejsou zcela objasněny, ale předpokládá se, že H2O se může 

navázat na živý polymer za vzniku inertního polymerního řetězce („dead“ polymer) a 

OH-, schopného zahájit nové vlákno se zbývajícími volnými monomery [2]. 

Polymerizace končí v okamžiku vyčerpání dostupných monomerů, rozpouštědla (H2O) 

nebo přidáním neutralizujího roztoku [84]. Každý krok polymerizace lze popsat 

chemickými rovnicemi (5.1) až (5.5), viz Tab. 5.1. Do reakce vstupují reaktanty, 

vystupují produkty a šipka naznačuje typ reakce; všechny reakce jsou jednosměrné s 

výjimkou disociace vody. Pro každou reakci je specifická rychlostní konstanta označená 

kx, kde x označuje příslušnou reakci. 

Tab. 5.1 Chemické rovnice aniontové polymerizace kyanoakrylátů [85]. 

Vysvětlení zkratek: M – monomer, P – polymer, +/- označení polarity, Kw – rychlostní konstanta 

disociace vody, ki – rychlostní konstanta inicializace, kp – rychlostní konstanta propagace, 

ktr – rychlostní konstanta přenosu, kt – rychlostní konstanta ukončení reakce. 

Disociace vody 2𝐻2𝑂
𝐾𝑤
↔ 𝐻3𝑂

+ + 𝑂𝐻− (5.1) 

Inicializace síťování (Initiation) 𝑂𝐻− +𝑀
𝑘𝑖
→ 𝑃1

− 
(5.2) 

Šíření polymerizace (Propagation) 𝑃1
− +𝑀

𝑘𝑝
→ 𝑃2

− 

𝑃𝑛
− +𝑀

𝑘𝑝
→ 𝑃𝑛+1

− 

(5.3) 

Přenos (Transfer) 𝑃𝑡𝑟
− +𝐻2𝑂

𝑘𝑡𝑟
→ 𝑃𝑡𝑟𝐻 +  𝑂𝐻

− 
(5.4) 

Ukončení síťovací reakce (Termination) 𝑃𝑡
− +𝐻3𝑂

+
𝑘𝑡
→ 𝑃𝑡𝐻 + 𝐻2𝑂 

(5.5) 

 

Z chemických rovnic lze odvodit kinetické diferenciální rovnice (5.6) až (5.8). 

Disociace vody poskytuje dostatek volných iontů pro zahájení i nekomplikovaný průběh 

polymerizace lepidla. Množství OH- vstupujících do reakce se odvíjí od aktuální 

vzdušné vlhkosti (kolem 40 %), příp. vlhkosti vázané na povrchu vzorku. 

Tab. 5.2 Kinetické diferenciální rovnice popisující polymerizaci kyanoakrylátu. 

Inicializace polymeru 𝜕[𝑃𝑛
−]

𝜕𝑡
= 𝑘𝑖[𝑂𝐻

−][𝑀] 
(5.6) 

„Live“ polymer 𝜕[𝑃𝑛+1
− ]

𝜕𝑡
= 𝑘𝑝[𝑃𝑛

−][𝑀] 
(5.7) 

„Dead“ polymer 𝜕[𝑃𝐻]

𝜕𝑡
= 𝑘𝑡𝑟[𝑃𝑛

−][𝐻2𝑂] + 𝑘𝑡[𝑃𝑛
−][𝐻3𝑂

+] 
(5.8) 
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5.5.1 Odvození modelu síťování Histoacrylu a olejnatých směsí 

Při síťování kyanoakrylátu převládá propagace polymerního řetězce nad inicializací 

OH- ionty. Polymer rychle roste připojováním dalších monomerů, kdežto dostupnost 

míst, kde může být zahájeno nové vlákno, je s postupující polymerizací omezená. 

Odvození modelu tedy vychází z rovnice propagace (5.7), kterou lze přepsat na (5.9) 

zavedením zreagované α a nezreagované frakce (1-α) [86], tedy zesíťovaného 

polymeru  [𝑃]  a dosud nezesíťovaných volných monomerů [𝑀] . Po úpravách a 

integrování získáme konečné řešení ve tvaru sigmoidní funkce (5.10): 

 𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝑘𝑝𝛼(1 − 𝛼), kde [𝑃] = 𝛼            [𝑀] = 1− 𝛼 (5.9) 

 
𝛼(𝑡) =

1

1 + 𝑒−(𝑘𝑝𝑡+𝑐𝑝)
 

(5.10) 

5.5.2 Odvození modelu síťování Histoacrylu s živočišnou tkání 

Při reakci Histoacrylu a jeho směsí s prasečí svalovou tkání se zásadně mění 

charakter naměřených dat, což koresponduje se změnou podmínek síťování. Přidáním 

tekutinou nasyceného vzorku tkáně je dosaženo téměř 100%-ní vlhkosti. Díky přebytku 

OH- může být zahájeno více polymerních vláken současně. Neomezené množství [𝐻2𝑂] 
nebrzdí reakci a může do ní vstoupit v rámci transferu řetězce přímo (5.13) nebo po 

disociaci na ionty v rámci inicializace (5.11) a terminace polymeru (5.15). Množství 

polymeru [𝑃]  a monomerů [𝑀] lze opět vyjádřit poměrem zreagované 𝛼  a 

nezreagované frakce (1 − 𝛼) . Konstanty 𝐾𝑖 , 𝐾𝑡𝑟  a 𝐾𝑡  zavedeme do rovnic (5.11), 

(5.13) a (5.15) a získáme řešení v podobě exponenciálních funkcí (5.12), (5.14) a (5.16). 

Inicializace 
𝜕[𝑃]

𝜕𝑡
= 𝑘𝑖[𝑂𝐻

−][𝑀], kde 𝑘𝑖[𝑂𝐻
−] = 𝐾𝑖 

(5.11) 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝐾𝑖(1 − 𝛼) 

 𝛼 = 1 − 𝑒−(𝐾𝑖𝑡+𝑐𝑖) (5.12) 

   

Transfer 
𝜕[𝑃]

𝜕𝑡
= 𝑘𝑡𝑟[𝑃][𝐻2𝑂], kde 𝑘𝑡𝑟[𝐻2𝑂] = 𝐾𝑡𝑟 

(5.13) 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝐾𝑡𝑟 𝛼 

 𝛼 = 𝑒(𝐾𝑡𝑟𝑡+𝑐𝑡𝑟) (5.14) 

 

Terminace 
𝜕[𝑃]

𝜕𝑡
= 𝑘𝑡[𝑃][𝐻3𝑂

+], kde 𝑘𝑡[𝐻3𝑂
+] = 𝐾𝑡 

(5.15) 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝐾𝑡𝛼 

 𝛼 = 𝑒(𝐾𝑡𝑡+𝑐𝑡) (5.16) 
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5.5.3 Modelování měřených dat 

Modelování bylo realizováno pomocí GUI Matlab. Všechny křivky jsou modelovány 

nelineární regresí s odhadem parametrů metodou nejmenších čtverců za použití 

optimalizačního numerického algoritmu „Trust-region“. Naměřené průběhy síťování 

Histoacrylu a jeho olejnatých směsí byly modelovány sigmoidní funkcí ve tvaru (5.17). 

 
𝛼(𝑡) =

1

1 + 𝑒−(𝑘𝑡+𝑐)
 

(5.17) 

Aproximací sigmoidou byly získány 2 parametry: c odráží posun křivky na časové 

ose a parametr k, jehož převrácená hodnota je časová konstanta τ = 1/k, charakterizující 

rychlost sledované reakce. Tab. 5.3 uvádí střední hodnoty (medián) c a τ, použité 

k vykreslení modelových průběhů na Obr. 5.6 až Obr. 5.8. Sigmoidní křivky byly 

vycentrovány dle inflexního bodu ke srovnání sklonu, tedy i rychlosti reakce. Křivky 

z DS mají na rozdíl od ostatních sestupnou tendenci, proto byly překlopeny podle osy x. 

 

Obr. 5.6 Srovnání křivek modelujících časové průběhy síťování vzorků Histoacrylu a jeho 

olejnatých směsí na základě měření dielektrickou spektroskopií. 

 

 

Obr. 5.7 Srovnání křivek modelujících časové průběhy síťování vzorků Histoacrylu a jeho 

olejnatých směsí na základě měření IR spektroskopií. 
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Obr. 5.8 Srovnání křivek modelujících časové průběhy síťování vzorků Histoacrylu a jeho 

olejnatých směsí na základě měření THz spektroskopií. 

 

Tab. 5.3 Přehled parametrů τ a c sigmoidního modelu (medián ± MAD) pro vzorky Histoacrylu a 

jeho olejnatých směsí u jednotlivých měřicích metod (DS, FTIR, THz). 

U DS jsou křivky (původně klesající) otočeny podle osy x pro adekvátní srovnání s křivkami 

(rostoucí trend) získanými ostatními metodami.  

 Vzorek τ [s] c [-] 

DS 

Hist. 30 ± 13 3,7 ± 0,7 

mix75 23 ± 6 3,8 ± 0,3 

mix50 22 ± 4 3,2 ± 0,3 

mix25 17 ± 2 2,1 ± 0,2 

      

FTIR 

Hist. 30 ± 9 -10,5 ± 0,6 

mix75 19 ± 4 -9,0 ± 3,0 

mix50 15 ± 1 -6,5 ± 2,0 

mix25 20 ± 3 -4,1 ± 0,4 

      

THz 

Hist. 43 ± 10 -10 ± 7 

mix75 13 ± 5 -39 ± 20 

mix50 20 ± 5 -21 ± 7 

mix25 33 ± 7 -11 ± 9 

 

U naměřených průběhů síťování v přítomnosti živočišné tkáně (Histpork, mixpork) 

oběma metodami (IR a THz spektroskopie) byla identifikována rostoucí exponenciála, 

charakteristická pro inicializaci polymerizace. Avšak aproximace jednou exponenciálou 

naměřeným datům zcela neodpovídá, proto byl model rozšířen o další exponenciálu. Pro 

modelování byla použita biexponenciální funkce dle (5.18), ať už se na výsledné 

polymerizaci podílí kterýkoliv z dějů (inicializace, transfer, terminace): 

 𝛼(𝑡) = 1 − 𝑒−(𝐾1𝑡+𝑐1) − 𝑒(𝐾2𝑡+𝑐2) (5.18) 
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Aproximací měřených dat byly získány parametry c1, c2 a stěžejní časové konstanty 

τ1, τ2, shrnuté v Tab. 5.4. Modelové křivky jsou graficky zobrazeny na Obr. 5.9 pro IR a 

Obr. 5.10 pro THz spektroskopii. 

 

 

Obr. 5.9 Srovnání modelových křivek síťování Histpork a mixpork z měření IR spektroskopií. 

 

 

Obr. 5.10 Srovnání modelových křivek síťování Histpork a mixpork z měření THz spektroskopií. 
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Tab. 5.4 Přehled parametrů τ1, τ2, c1, c2 (medián ± MAD) biexponenciálního modelu pro vzorky 

Histoacrylu a jeho olejnatých směsí měřených IR a THz spektroskopií. 

  τ1 [s] c1 [-] τ2 [s] 
 

c2 [-] 

FTIR 

Histpork 9 ± 2 0,6 ± 0,2 97 ± 12 0,8 ± 0,3 

mix75pork 12 ± 2 0,5 ± 0,2 101 ± 6 1,0 ± 0,3 

mix50pork 10 ± 5 0,4 ± 0,1 96 ± 15 1,1 ± 0,2 

mix25pork 10 ± 6 0,6 ± 0,2 99 ± 9 0,9 ± 0,3 

      

THz 

Histpork 8 ± 3 0,8 ± 0,3 140 ± 31 0,5 ± 0,3 

mix75pork 11 ± 6 1,0 ± 0,3 145 ± 40 0,4 ± 0,2 

mix50pork 22 ± 16 0,4 ± 0,3 181 ± 125 0,8 ± 0,4 

mix25pork 12 ± 9 0,7 ± 0,6 96 ± 27 0,5 ± 0,7 

  

5.6 STATISTICKÁ ANALÝZA 

K hlubšímu pochopení struktury dat a vzájemných vztahů mezi měřenými vzorky 

byly využity prostředky statistické analýzy (software Statistica, verze 10). Především 

bylo snahou najít odpovědi na následující otázky: 

a) Jsou výsledky měření (τ vzorků) srovnatelné mezi měřicími metodami? 

b) Ovlivňuje přimíchání olejové složky do lepidla kinetiku síťovací reakce? 

c) Změní se kinetika síťování lepidla v přítomnosti živočišné svalové tkáně? 

5.6.1 Histoacryl a jeho olejnaté směsi 

Popisnou statistikou, histogramy, krabicovými grafy a Shapiro-Wilkovým testem 

normality bylo zjištěno, že hodnoty τ všech vzorků nejsou normálně rozloženy. 

Asymetricky rozdělená data lépe reprezentuje medián jako ukazatel centrální tendence 

[87]. K popisu rozptýlenosti dat byla zvolena mediánová absolutní odchylka 𝑀𝐴𝐷 =
1,4826 ∙ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛{|𝑥𝑖 −𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑥)|}[87],[88] a interkvartilové rozpětí. 

Identifikování vztahů mezi vzorky umožňuje statistické testování. Vzhledem k 

nenormálnímu rozdělení dat byl použit Kruskal-Wallisův test [89], testující nulovou 

hypotézu shody výběrových distribučních funkcí srovnávaných souborů H0: 𝐹𝐻𝑖𝑠𝑡(𝑥) =
𝐹𝑚𝑖𝑥75(𝑥) = 𝐹𝑚𝑖𝑥50(𝑥) = 𝐹𝑚𝑖𝑥25(𝑥). Alternativní hypotéza 𝐻1 zněla, že alespoň jedna 

distribuční funkce bude odlišná. Kruskal-Wallisův test vyšel významně (p < 0,05) pro 

data DS, IR i THz spektroskopie, zamítáme tedy H0 a lze říci, že τ (tedy i doba síťování) 

je různá u jednotlivých vzorků. 

Zda je hodnota τ síťování konkrétního vzorku srovnatelná mezi jednotlivými 

metodami, bylo zkoumáno opět pomocí Kruskal-Wallisova testu s H0: 𝐹𝐷𝑆(𝑥) =
𝐹𝐹𝑇𝐼𝑅(𝑥) = 𝐹𝑇𝐻𝑧(𝑥). S výjimkou čistého Histoacrylu vyšel závěr testu významně, tedy 

hodnoty τ směsí měřených různými metodami se neshodují. Test vícenásobného 

porovnání směsí odhalil nejčastější odchylku τ měřenou THz spektroskopií (mix75, 

mix25), u vzorku mix50 naopak vyčnívá τ dat z IR spektroskopie. 
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5.6.2 Histoacryl při reakci s živočišnou tkání 

Statistickou popisnou a grafickou analýzou dat bylo zjištěno, že hodnoty τ1 a τ2 

jednotlivých vzorků nemají normální rozdělení. Střední hodnotu dat nejlépe 

reprezentuje medián a jako míry rozptýlenosti MAD a kvartily. Ve srovnání 

s předchozím experimentem vykazují vzorky Histpork mnohem menší rozptýlenost dat, 

a to i vůči ostatním vzorkům (mixpork) v rámci obou měřicích metod. Zatímco střední 

hodnoty τ1 a τ2 u IR spektroskopie jsou si napříč všemi vzorky velmi podobné, u THz 

spektroskopie tomu tak není. Odlišnost hodnot τ1 a τ2 byla posouzena Kruskal-

Wallisovým testem. U dat z IR spektroskopie se τ1 a τ2 mezi jednotlivými vzorky příliš 

neliší (p > 0,05). U dat z THz spektroskopie vyšel test významně (p < 0,05) pro τ1, u τ2 

byla hodnota testu těsně pod kritickou hranicí zamítnutí H0 (p > 0,05). Shodnost 

parametrů τ1 a τ2 získaných IR či THz spektroskopií byla testována Mann-Whitney U 

testem. Dle výsledků, τ1 je u většiny vzorků stejná kromě mix50pork. Naopak τ2 z IR a 

THz spektroskopie se liší u všech vzorků s výjimkou mix25pork. 

 

5.7 CHARAKTERIZACE STRUKTURY TKÁŇOVÉHO LEPIDLA 

Z výsledků předchozí analýzy τ síťování není zcela zřejmý vztah mezi množstvím 

přidaného oleje a rychlostí síťování. K lepšímu porozumění přispěla mikroskopická 

analýza a Ramanovo mapování konečné zesíťované struktury vzorků. 

5.7.1 Světelná mikroskopie 

Pro pozorování struktury byly vzorky lepidla a jeho směsí naneseny na 

mikroskopická podložní sklíčka a ponechány cca 60 minut zcela vytvrdit. Transmisní 

snímky těchto vzorků ve světlém poli při zvětšení 40x uvádí Obr. 5.11. Kontrast snímků 

je dán absorpcí světla denzních struktur ve vzorku. U čistého lepidla byl kontrast 

nejhorší a pouze u nejtenčí vrstvy lepidla na okraji vzorku bylo možné pozorovat hustou 

polymerní síť. Přidáním olejové složky se kontrast vzorku jednoznačně zvýšil, u všech 

směsí se objevují jasně ohraničené tmavé a světlé útvary, přičemž výskyt tmavých stop 

se zvyšuje s rostoucím přídavkem olejové složky. 

 

Histoacryl 

 

mix75 

 

mix50 

 

mix25 

Obr. 5.11 Mikroskopické snímky Histoacrylu a jeho směsí v transmisním režimu při zvětšení 40x. 

5.7.2 Ramanova spektroskopie 

Z mikroskopických pozorování je zřejmá heterogenita olejnatých směsí, avšak nelze 

jednoznačně identifikovat jednotlivé složky, proto bylo použito mapování Ramanovou 

spektroskopií. Výsledné Ramanovy mapy směsí mix75 a mix50 uvádí Obr. 5.12. Na 

základě podobnosti se známými spektry komponent byly skenované body barevně 

odlišeny. 
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(a) 

 

(b) 

Obr. 5.12 Ramanova mapa směsi mix75 (a) a mix50 (b). Přiřazení barev v každém bodě 

mikroskopického snímku je dáno mírou shody se spektrem oleje (červená) či Histoacrylu (zelená). 

5.7.3 Konfokální mikroskopie 

Podrobnější zobrazení struktury lepidla s vyšším rozlišením umožnil konfokální 

mikroskop. Rekonstruované 3D obrazy vzorků uvádí Obr. 5.13. U Histoacrylu je zřejmá 

komplexní polymerizovaná síť a těsné přilnutí jednotlivých řetězců k sobě. 

Kompaktnost struktury se postupně vytrácí s přidáním oleje. Již u směsi mix75 lze 

pozorovat částečné rozvolnění řetězců. Olej prostupuje volný prostor mezi řetězci 

polymeru a zároveň vytváří hladký film, čímž je do jisté míry ztíženo mapování 

povrchu vzorku, tedy i zhoršena kvalita získaných snímků. 

 

Histoacryl, z = 20 µm 

 

mix75, z = 20 µm 

 

mix50, z = 13 µm 

 

mix25, z = 13 µm 

Obr. 5.13 Rekonstruované konfokální 3D obrazy skenovaných oblastí řezu vzorkem o tloušťce z. 
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5.8 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Cílem experimentu bylo porozumět síťování tkáňového lepidla Histoacryl, a to 

objektivním měřením fyzikálních parametrů pomocí moderních spektroskopických 

metod – THz spektroskopie, IR a dielektrické spektroskopie. Síťování polymeru souvisí 

s časovou změnou sledovaných parametrů (útlum THz vlny, absorbance u IR a disipační 

faktor u DS). Naměřené průběhy síťovací reakce Histoacrylu a jeho olejnatých směsí 

mají sigmoidní trend, u reakcí stejných vzorků s živočišnou tkání biexponenciální 

funkce. Modelové funkce byly odvozeny z kinetických rovnic aniontové polymerizace. 

Výsledkem modelování je souhrn parametrů, z nichž stěžejní jsou časové konstanty 

charakterizující rychlost reakce: τ u sigmoidy, τ1 a τ2 u biexponenciály. 

V první řadě bylo ověřováno, zda přidání oleje skutečně zpomalí síťování lepidla, 

neboť samotná interakce obou složek není v literatuře podrobně popsána. Publikované 

výsledky [90],[91],[92] naznačují, že důležitou roli zde hraje viskozita. Histoacryl má 

nízkou viskozitu cca 2 – 3,5 cP (při 20 °C) [90], zatímco dynamická viskozita 

makového oleje je cca 60 cP [92]. Viskozita směsi Histoacryl-olej tedy jistě vzroste, což 

by mohlo souviset se zpomalením polymerizace [93]. Kruskal-Wallisovým testem byla 

zkoumána podobnost časových konstant mezi jednotlivými vzorky (Histoacryl a jeho 

směsi) měřenými v rámci každé z metod. U všech metod je hodnota τ Histoacrylu 

výrazně delší než u jeho směsí, což se neshoduje s představou zpomalení reakce po 

přidání oleje. Delší síťování Histoacrylu je pravděpodobně zapříčiněno ztíženým 

přístupem vzdušné vlhkosti ke vzorku, jak je zřejmé z designu experimentu (uzavření 

vzorku mezi dvě plochy). Přidáním oleje k lepidlu a následným promícháním se vzorek 

stává přístupnější ataku okolní vlhkosti. Mikroskopické snímky (Obr. 5.11) vytvrzených 

vzorků zobrazují konzistentní síť menších částic u čistého Histoacrylu, kdežto u jeho 

směsí heterogenní obraz tmavých a světlých oblastí. Pomocí Ramanova mapování (Obr. 

5.12) byly identifikovány klastry částic lepidla (světlé oblasti) rozprostřené v oleji 

(tmavé oblasti). Konfokálním mikroskopem byla u Histoacrylu pozorována pravidelná 

struktura těsně přiléhajících řetězců polymeru (Obr. 5.13). U vzorků olejnatých směsí je 

patrné obklopení hydrofilních částic lepidla hydrofobním olejem, který brání jejich 

shlukování. Právě narušení těsné struktury polymerních řetězců u směsí pravděpodobně 

stojí za zpřístupněním vlhkosti do vzorku a kratším τ síťování. Srovnáním τ směsí však 

nebyl zjištěn přímý vztah mezi dobou síťování a množstvím oleje. 

Změna sigmoidního trendu síťovací reakce lepidla po přidání vzorku živočišné tkáně 

na biexponenciální koresponduje se zásahem do kinetiky reakce. Sigmoidní funkce 

odpovídá kinetické rovnici propagace polymeru, po přidání vzorku živočišné tkáně 

uchovávané ve fyziologickém roztoku skokově vzroste množství vody a začnou se 

prosazovat jevy inicializace, transfer a terminace polymeru. Dle Kruskal-Wallisova 

testu srovnávajících τ1 a τ2 z IR spektroskopie není významný rozdíl v kinetice vzorků 

Histpork, mix75pork, mix50pork a mix25pork. U THz spektroskopie se po přidání oleje 

k lepidlu až do poměru 1:1 (mix50pork) objevuje růst τ1 i τ2. Po přidání živočišné tkáně 

dochází k velkému zvratu u reakce čistého Histoacrylu; za přítomnosti živočišné tkáně 

se doba polymerizace podstatně zkrátí (dle τ1). Např. u IR spektroskopie je střední 

hodnota τ u Histoacrylu 30 sekund, zatímco τ1 u vzorku Histpork 9 sekund. Hodnota τ2 

odráží spíše pozvolné doznívání reakce a nemá pro hodnocení velkou váhu. 

Na závěr bylo zkoumáno, zda lze všemi metodami naměřit shodné hodnoty τ u 

jednotlivých vzorků. U čistého Histoacrylu se zjištěné hodnoty τ výrazně neliší narozdíl 

od olejnatých směsí. U vzorků reagujících s živočišnou tkání jsou τ1 zjištěné IR a THz 

spektroskopií podobné s výjimkou mix50pork.  
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6 STUDIUM VLASTNOSTÍ HEMOSTATIK 

Studie byla rozdělena do dvou dílčích experimentů. V praxi reaguje přirozeně 

hemostatikum přímo s krví, komplexním systémem z chemického i fyzikálního 

pohledu, což vnáší do měření jistou dávku variability a nejistoty. Pro prvotní testování 

je nutné zajistit nejen stálé laboratorní podmínky a opakovatelné postupy, ale obecně je 

také vhodné co nejvíce omezit vstup dalších proměnných. Proto byl pro počáteční 

testování absorpční schopnosti hemostatik zvolen fyziologický roztok jako jednotné, 

stálé a lépe specifikovatelné médium. Vzápětí však navazuje testování samotné 

hemostatické reakce přímo s lidskou krví, tedy za podmínek co nejvíce se přibližujících 

realitě. Postup experimentu byl schválen etickou komisí. Cílem analýzy naměřených dat 

bylo vytvořit model kinetiky hemostatik se stanovením specifických časových konstant. 

6.1 PŘÍPRAVA VZORKŮ 

Byly připraveny vzorky 5 typů hemostatik (Surgicel Nu-Knit, Surgicel Fibrillar, 

Gelita-Spon, Hypro-Sorb R, TachoSil) a kontrolní vzorek čisté celulózy. Jejich rozměry 

byly upraveny tak, aby byl zachován přibližně stejný objem a mohly být nasyceny 

aplikovanou tekutinou (20 µl). Ve skutečnosti nejsou precizní rozměry vzorků důležité, 

neboť neměříme celou tloušťku materiálu, ale tenké rozhraní v kontaktu s krystalem. 

K měření absorpční schopnosti byl použit fyziologický roztok (0,9 %ní roztok 

chloridu sodného). Na základě písemného informovaného souhlasu byla ke zkoumání 

hemostatické reakce použita lidská krev poskytnutá dobrovolníky. Pro měření bylo 

potřeba jen velmi malé množství krve (řádově µl), ale zároveň byl nutný její opakovaný 

odběr, aby byla pro každé měření čerstvá, neboť se okamžitě po odběru sráží. Proto byl 

zvolen nejšetrnější způsob odběru kapky krve po vpichu do lůžka prstu ruky pomocí 

pera. Kapka krve byla nasáta pipetou a okamžitě aplikována. 

6.2 METODIKA MĚŘENÍ 

THz spektroskopie je velmi citlivá na obsah vody ve vzorku, a proto se jeví jako 

vhodný způsob monitorování absorpční aktivity hemostatik za podmínky, že nedojde 

k úplnému útlumu signálu přítomností kapalného vzorku, což bylo předem ověřeno. Při 

zkoumání absorpční schopnosti dochází k nasáknutí vzorku fyziologickým roztokem. 

Při sledování hemostatické aktivity je důležitá rychlost vytvoření pevné krevní zátky. 

Vzhledem k povaze vzorků byla použita metoda ATR. Na křemíkový krystal bylo 

pipetou naneseno 20 μl fyziologického roztoku, resp. krve. Vzápětí byla kapka roztoku 

přiklopena vzorkem hemostatika, které bylo zafixováno přítlačným šroubem a byla 

měřena časová závislost útlumu THz vlny ve vzorku. Nastavení spektrometru bylo 

optimalizováno pro dostatečně rychlé skenování při zachování dobrého SNR. Měření 

probíhalo v klimatizované místnosti při teplotě (23 ± 1) °C a relativní vlhkosti (25 ± 1) 

%. Z optické komory byl po celou dobu měření odsáván vzduch vakuovou pumpou. 

Čistý ATR krystal byl snímán před každým vzorkem jako reference. 

6.3 ZPRACOVÁNÍ A CHARAKTERISTIKA DAT 

Hodnocení vychází ze změny rozkmitu THz vlny (P-P), související s absorbováním 

tekutiny hemostatikem nebo změnou jeho struktury. Ke zpracování dat byly vytvořeny 

programovací skripty v Matlabu. Měřené signály byly normalizovány na interval <0; 1> 

k potlačení zastínění slabých reakcí silnějšími a adekvátnímu srovnání všech vzorků. 
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Jelikož jde o snahu popsat dynamický systém, nejsou konkrétní hodnoty parametrů tolik 

důležité jako jejich změna v čase související s kinetikou hemostatické reakce. 

Dle Obr. 6.1 vykazují celulózy nejnižší SNR ze všech vzorků; útlum souvisí 

s přítomností vody ve vrstvě těsně přiléhající ke krystalu. Oxidované celulózy (S. 

Fibrillar, S. NuKnit) vykazují vyšší SNR ve srovnání s kontrolním vzorkem celulózy, 

tedy zřejmě pojmou více tekutiny. Hemostatika na bázi želatiny (Gelita) a kolagenu 

(HyproSorb) vykazují minimální zašuměním signálů a reakce s fyziologickým roztokem 

se zdá být efektivnější. Podobný charakter vykazuje i TachoSil, přičemž kombinace 

s fibrin-trombinovou vrstvou způsobuje variabilnější chování. 

 

Obr. 6.1 Normované časové závislosti rozkmitu THz vlny reakce hemostatik s fyz. roztokem. 

Při reakci s krví mění časové závislosti rozkmitu THz vlny u některých hemostatik 

svůj charakter, viz Obr. 6.2. U TachoSilu je změna nejvýraznější, naopak křivky vzorků 

Gelita a HyproSorb zůstávají zachovány. Křivky oxycelulóz vykazují vyšší SNR. Pro 

srovnání je uvedena také naměřená křivka pro vzorek samotné krve. 

 

Obr. 6.2 Normované časové závislostí rozkmitu THz vlny reakce hemostatik s krví. 
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6.4 MODELOVÁNÍ ABSORPČNÍ REAKCE HEMOSTATIK 

6.4.1 Princip interakce hydrofilního polymeru a vodného prostředí 

Při kontaktu hydrofilního polymeru s vodným prostředím dochází k absorpci 

tekutiny do struktury polymerní matrice, která začne bobtnat a zvětšovat svůj objem. 

Děje se tak prostřednictvím difúze, při níž dochází k náhodným pohybům částic po 

koncentračním spádu s cílem dosáhnout jejich rovnoměrného rozptýlení v prostoru. 

Difúze v polymerních materiálech je vzhledem ke složitosti struktury a fyzikálně-

chemickým vlastnostem velmi komplexním dějem [94]. Bobtnání obecně zahrnuje tři 

kroky: difúze molekul vody do polymerní sítě, relaxace (hydratace polymerních 

řetězců) a expanze polymerní sítě do vodného prostředí. Bobtnání se v různé míře 

objevuje u všech analyzovaných vzorků. 

V závislosti na rychlosti difúze a expanze polymeru lze zaznamenat různé časové 

průběhy sorpční reakce, které lze vyjádřit jako 
𝑀(𝑡)−𝑀0

𝑀∞−𝑀0
, tedy poměr aktuální úrovně 

nabobtnaného polymeru v čase t 𝑀(𝑡) − 𝑀0  a stavu úplného nabobtnání 

korespondujícího s dosažením nového rovnovážného stavu 𝑀∞ −𝑀0 [95]. Uvažujeme-

li naprostou absenci vody ve vzorku polymeru na počátku reakce, pak lze 𝑀0 = 0 a 

výraz se zjednoduší na 
𝑀(𝑡)

𝑀∞
. 

6.4.2 Modelování kinetiky bobtnání hydrogelů 

Pro modelování kinetiky bobtnání hydrogelů existuje řada modelů: modely založené 

na Fickově difúzním zákonu, modely kolektivní difúze a modely nefickovské difúze 

[95],[96]. Difúzní proces penetrantů v polymerech se často od typicky fickovského 

chování liší, což souvisí s fyzikálními vlastnostmi polymerní sítě a interakcemi mezi 

polymerem a penetrujícím roztokem. Nejznámější model bobtnání hydrogelu podle 

Alfreyho [97] popisuje reakci ve třech vrstvách: první vrstva v kontaktu s vodou se 

mění na gel, následuje tenká vrstva postupně hydratovaných a rozvolňovaných řetězců 

polymeru a poslední vrstva dosud nenabobtnaného suchého polymeru. Pomocí tzv. 

mocninné rovnice (6.1) lze určit, do jaké míry se proces chová podle Fickova zákona: 

 𝑀(𝑡)

𝑀∞
= 𝑘 ∙ 𝑡𝑛, (6.1) 

kde 𝑀(𝑡) je množství roztoku absorbované v čase t, 𝑀∞  celkové množství roztoku 

absorbované v čase t = ∞, k kinetická konstanta daného systému [t-n] a n difúzní 

exponent [-], podle jehož hodnoty lze odhadnout typ transportu. Mocninná rovnice je 

spolehlivá pouze pro průběh reakce 
M(t)

𝑀∞
≤ 0,6 (do nabobtnání 60 % polymeru [98]. 

Pro analýzu sorpčních procesů existují teoretické i empirické matematické modely 

[99],[100],[101],[102]. Početně náročné teoretické modely jsou postaveny obvykle na 

Fickových zákonech. Empirické modely nemívají zcela objasněný fyzikální základ, ale 

jsou preferovány díky jednoduchosti a dobré aproximaci. Pro modelování absorpční 

reakce hemostatik byly vybrány empirické modely, které vedou k řešení v podobě 

exponenciálních funkcí. Absorpce je součást sorpčního procesu, proto lze při 

modelování vycházet z obdobných sorpčních modelů. Nejblíže je model pseudoprvního 

řádu popsaný diferenciální rovnicí (6.2) [103], z níž po integrování za okrajových 

podmínek t1 = 0 až t2 = t a M1 = 0 až M2 = M získáme výraz (6.3): 
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 𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 𝑘 ∙ (𝑀∞ −𝑀) 

(6.2) 

 𝑀 = 𝑀∞ ∙ (1 − 𝑒
−𝑘∙𝑡) (6.3) 

Rovnicí (6.2) lze modelovat rehydrataci suchých vzorků [99],[104], opačného 

procesu k vysoušení vzorků za různých podmínek [105],[106], a je možné ji použít i na 

bobtnání hydrogelů [96],[107],[108]. Model pseudoprvního řádu představuje 

jednoduchou rostoucí exponenciálu, kopírující postupný průnik roztoku do hydrogelu. 

Známe-li navíc hodnotu 𝑀∞, pak se počet parametrů ještě zredukuje; po normalizaci 

dat na intervalu <0, 1> je 𝑀∞ ≈ 1. Řada vzorků se však od klasického rostoucího 

exponenciálního průběhu liší, což nás nutí uvažovat o zařazení dalšího parametru. 

K popisu komplexnějších reakcí byl použit model založený na tzv. „natažení“ 

exponenciály (Stretching Exponential). Model známý také jako Kohlrausch-Williams-

Wattův [59] nebo Weibullův vychází z Weibullova rozdělení pravděpodobnosti, 

navrženého jako zobecnění exponenciálního rozdělení [99]. Obecná empirická rovnice 

modelu podle (6.4) je použitelná pro popis hydratačního procesu a obsahuje 2 

parametry; časovou konstantu procesu τ [s] a bezrozměrný parametr tvaru β [109],[110]: 

 𝑀 −𝑀0
𝑀∞ −𝑀0

= (1 − 𝑒−(
𝑡

𝜏
)
β

) 
(6.4) 

τ určuje rychlost kinetiky sorpční reakce a představuje čas nutný k dosažení přibližně 

63 % celého procesu. β ovlivňuje průběh funkce hustoty pravděpodobnosti a může 

aproximovat i jiná rozdělení: β = 1 exponenciální, β > 1 rostoucí sigmoida, β < 1 

parabola [110], dále speciální případy pro β = 2 Rayleighovo rozdělení, β = 2,5 

lognormální rozdělení a β = 3,6 normální rozdělení [111]. Weibullův statistický model 

nemá pevnou oporu v teoretickém odvození. Tento problém se však vztahuje prakticky 

na všechna rozdělení s ohledem na složitost reálných biologických dat [112]. Weibullův 

model je tedy obecně považován za empirický, avšak v [113] bylo demonstrováno jeho 

teoretické vysvětlení s pomocí fyzikálních zákonů. 

V práci jsou podrobně odvozeny oba typy použitých modelů. Model pseudo-prvního 

řádu vychází z kompartmentového modelu absorpce vody do polymerní matrice. 

Odvození Weibullova modelu vychází rovněž z kinetiky 1. řádu s tím, že o původní 

konstantě k uvažujeme jako o funkci času 𝑘(𝑡) = 𝑘0 ∙ 𝑡
𝛽−1 [112],[114]. 

6.4.3 Modelování naměřených dat 

Modelování křivek se opět zakládá na nelineární regresi s algoritmem „Trust-region“ 

a odhadem parametrů metodou nejmenších čtverců (SSE). Výsledky aproximace dat 

mocninnou funkcí uvádí Tab. 6.1. U vzorků oxycelulóz, reagujících s fyziologickým 

roztokem, lze dle hodnot n ≈ 0,5 usuzovat na chování blízké Fickově difúznímu zákonu. 

Při reakci s krví již tomu tak není (n > 0,5). U kontrolního vzorku celulózy jsou značné 

rozdíly; při reakci s fyziologickým roztokem je n < 0,5, po přidání krve n > 0,5. U 

vzorků Gelita a HyproSorb zůstává n < 0,5 v případě obou médií. U TachoSilu byla 

analyzována pouze rostoucí část křivky; při reakci s oběma médii vykazuje anomální 

nefickovské chování s relaxačními jevy (n > 0,5). 

Většina vzorků se od principů fickovské difúze výrazně liší a vykazují spíše 

nezvyklé chování, zahrnující všechny případy difúze, pro něž platí n ≠ 0,5 [95]. 

Anomální chování se projevuje různými časovými závislostmi 
M(t)

𝑀∞
. U hemostatik 
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dominuje především exponenciální charakter absorpčních křivek s různými tvarovými 

odchylkami, které lze vystihnout právě parametrem β modelu podle Weibulla. 

Tab. 6.1 Střední hodnoty (průměry) koeficientů k a n mocninné funkce získané modelováním 

naměřených dat reakce hemostatik s fyziologickým roztokem a krví. 

  Hem. + fyziologický roztok Hem. + krev 

Typ k [s-1] n [-] k [s-1] n [-] 

celulóza 0,12 ± 0,08 0,38 ± 0,20 0,05 ± 0,09 0,70 ± 0,30 

S. Fibrillar 0,06 ± 0,04 0,53 ± 0,10 0,04 ± 0,04 0,69 ± 0,30 

S. NuKnit 0,07 ± 0,06 0,55 ± 0,20 0,04 ± 0,04 0,62 ± 0,20 

Gelita 0,22 ± 0,06 0,30 ± 0,07 0,20 ± 0,11 0,30 ± 0,10 

HyproSorb 0,30 ± 0,10 0,27 ± 0,10 0,26 ± 0,05 0,24 ± 0,04 

TachoSil 0,07 ± 0,04 0,70 ± 0,10 0,09 ± 0,08 0,60 ± 0,20     

 

Klasická exponenciální funkce velmi dobře aproximuje absorpční křivky celulózy a 

dále samotnou hemokoagulační reakci krve. Weibullův model je pak schopen 

aproximovat absorpční křivky ostatních hemostatik, a to díky tvarové přizpůsobivosti. 

Výsledné hodnoty parametrů modelování hemostatik pomocí uvedených funkcí shrnuje 

Tab. 6.2. Pro exponenciální model jde o parametry τ a c, u Weibullova modelu τ a β 

dle použitých rovnic (6.5) až (6.7): 

exponenciální model 

(exp., pseudo-1. řádu) 
𝑀(𝑡) = 1 − 𝑐 ∙ 𝑒−

𝑡

𝜏 
(6.5) 

ascending (rostoucí) stretched exponential model 

(asc. str. exp., Weibull) 𝑀(𝑡) = 1 − 𝑒
−(
𝑡

𝜏
)
𝛽

 

(6.6) 

descending (klesající) stretched exponential model 

(desc. str. exp., Weibull) 𝑀(𝑡) = 𝑒
−(
𝑡

𝜏
)
𝛽

 
(6.7) 

 

Tab. 6.2 Střední hodnoty (průměry) parametrů příslušných modelů získaných modelováním 

naměřených dat reakce hemostatik s fyziologickým roztokem a krví 

  Hem. + fyziologický roztok Hem. + krev 

Typ hem. Typ modelu τ [s] 
 

β [-] c [-] τ [s] β [-] c [-] 

celulóza 
exp. 

(pseudo-1. řádu) 
122 ± 35 - 

0,89 
±0,13 

184 ± 24 - 
0,98 ± 
0,07 

S. Fibrillar 
asc. str. exp. 

(Weibull) 
146 ± 29 0,85 ± 0,14 - 152 ± 20 1,46 ± 0,39 - 

S. NuKnit 
asc. str. exp. 

(Weibull) 
135 ± 32 0,83 ± 0,18 - 134 ± 15 1,20 ± 0,17 - 

Gelita 
asc. str. exp. 

(Weibull) 
40 ± 8 0,74 ± 0,04 - 73 ± 15 0,81 ± 0,07 - 

HyproSorb 
asc. str. exp. 

(Weibull) 
30 ± 10 0,78 ± 0,09 - 46,3 ± 4,7 0,82 ± 0,04 - 

TachoSil 
asc. str. exp. 

(Weibull) 
23,0 ± 5,7 1,41 ± 0,13 - 20,3 ± 5,9 1,72 ± 0,94 - 

TachoSil 
desc. str. exp. 

(Weibull) 
180 ± 19 2,83 ± 0,53 - 105 ± 35 1,05 ± 0,35 - 

krev 
exp. 

(pseudo-1. řádu) 
- 108 ± 10  

0,96 ± 
0,05 
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Ukazatelem střední hodnoty dat byl zvolen průměr na základě ověření normálního 

rozdělení většiny dat pomocí normálního pravděpodobnostního grafu a Shapiro-

Wilkova testu normality. Chyba výsledků parametrů 𝛿(𝑥) odpovídá 𝑡𝑛,𝑃 ∙
𝑠

√𝑛
, kde 

𝑠

√𝑛
 

je výběrová směrodatná odchylka aritmetického průměru pro n hodnot a 𝑡𝑛,𝑃 koeficient 

Studentova rozdělení (pro pravděpodobnost P = 95 %) [115]. Zjištěné parametry byly 

použity k výpočtům modelových křivek, které uvádí Obr. 6.3 pro reakce hemostatik 

s fyziologickým roztokem a Obr. 6.4 pro reakce s krví. 

 

 

Obr. 6.3 Modelové křivky reakce hemostatik s fyziologickým roztokem. 

 

 

Obr. 6.4 Modelové křivky reakce hemostatik s krví. 
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6.5 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Předložená práce byla zaměřena na zkoumání reakce hemostatik s cílem lépe 

porozumět jejímu mechanismu, a to s využitím experimentální THz spektroskopie. Dle 

míry útlumu THz vlny po průchodu vzorkem reagujícím s fyziologickým roztokem byla 

posouzena absorpční schopnost. Nejslabší absorpci vykazují oxycelulózy (S. Fibrillar, 

S. NuKnit); povrch krystalu je stále silně smáčen kapalinou. Naopak odezva 

kolagenových hemostatik (HyproSorb, TachoSil) a želatiny (Gelita) je mnohem silnější 

a dynamičtější. Po normování časových průběhů lze u všech vzorků pozorovat nárůst 

signálu (zvětšující se rozkmit THz vlny) v čase s tím, jak hemostatikum pohlcuje 

tekutinu z povrchu krystalu. Nejnižší SNR je patrný u kontrolního vzorku celulózy, což 

potvrzuje lepší absorpční účinnost oxycelulóz. Oxycelulózy si zachovávají svou 

strukturu, kolagenové a želatinové plsti typicky želírují a zvětšují svůj objem. Speciální 

chování vykazuje TachoSil, u něhož počáteční růst norm. y(t) přechází v exponenciální 

pokles. Zřejmě se zde uplatňují dva různé mechanismy, což koresponduje se složením, 

tedy kombinací kolagenu a fibrinogen-thrombinu. Na měřeném signálu se podílí hlavně 

vrstva koagulačních látek, která je v těsném kontaktu s krystalem. Počáteční růst signálu 

lze vysvětlit absorpcí tekutin jako u ostatních hemostatik. Po rozpuštění a uvolnění 

koagulačních látek ze suché vrstvy dochází k jejich aktivaci a postupnému vytvrzování 

fibrinové vrstvy, která propouští stále méně THz záření a způsobí útlum signálu. 

Při reakci oxycelulóz s krví je průběh reakce zachován, ale s výrazně vyšším SNR. 

Krev tedy způsobuje slabší útlum THz vlny než fyz. roztok. Reakce samotné krve má 

podobný exponenciální trend jako vzorky oxycelulóz. Dynamický charakter 

hemostatické reakce HyproSorbu a Gelity zůstává zachován, ovšem u většiny vzorků 

TachoSilu byla při reakci s krví zachycena pouze druhá fáze. Krev samotná obsahuje 

koagulační faktory a aktivace faktorů povrchové vrstvy je tak rychlejší. 

Podle hodnoty parametru n aplikované mocninné rovnice nevykazuje čistě fickovské 

chování (n = 0,5) žádné hemostatikum, nejblíže mají pouze oxycelulózy při reakci s fyz. 

roztokem. Pro modelování reakcí s oběma kapalnými médii byly použity dva kinetické 

modely – model pseudoprvního řádu (oxycelulózy s oběma médii) a Weibullův model 

(ostatní hemostatika). Oba modely poskytují úspěšnou aproximaci křivek 

s koeficientem determinace R2 ≈ 0,9. Pro srovnání rychlosti kinetiky hemostatické 

reakce jsou stěžejním parametrem časové konstanty τ. U oxycelulóz je τ srovnatelné při 

reakci s oběma médii a zároveň se ani výrazně neliší τ mezi jednotlivými vzorky. 

Kontrolní vzorky celulózy vykazují kratší dobu absorpce fyz. roztoku (121 sekund, 

srovnatelná se vzorky oxycelulóz) než absorpce krve (184 sekund), což potvrzuje 

hemostatickou účinnost oxycelulóz. U vzorků Gelity a HyproSorbu je rychlost reakce 

s fyz. roztokem vždy kratší než reakce s krví, která se jeví mnohem komplexněji než 

pouhá difúze fyz. roztoku do vzorku. U HyproSorbu dochází vedle bobtnání i k silné 

adhezi krevních elementů. V případě TachoSilu je τ druhé fáze téměř poloviční (104 

sekund) u krve ve srovnání s fyz. roztokem (180 sekund), což poukazuje na rychlou 

aktivaci koagulační kaskády. Tento fakt podtrhuje srovnatelná τ samotné krve (108 

sekund) a také podobnost parametru β ≈ 1, odpovídající monoexponenciále s c ≈ 1. 

Hodnota parametru β vzestupné exponenciály podle Weibulla je vždy nižší při reakci 

s fyz. roztokem než při reakci s krví. Dle hodnoty β zároveň lze určit typ transportu; 

dominantní difúze u Gelity a HyproSorbu s fyz. roztokem, s krví pak kombinace 

Fickovy difúze i bobtnání stejně jako u oxycelulóz při reakci s fyz. roztokem, 

oxycelulózy s krví a TachoSil s oběma médii pak transport řízený komplexním 

mechanismem s relaxačními jevy.  
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo prozkoumat a lépe porozumět principům funkce 

hemostatických přípravků, a to s využitím nové metody – THz spektroskopie. Příprava 

vlastních experimentů vycházela z teoretického úvodu, v němž je vysvětlena podstata 

THz spektroskopie v časové oblasti, principy a omezení této metody v souvislosti 

s aplikacemi na biologické vzorky. S ohledem na dostupné informace byl přizpůsoben 

návrh experimentu tak, aby zkoumané jevy byly dobře měřitelné, i když si proces 

minimalizace nejistot u těchto měření vyžádal celou řadu kompromisů. 

Praktická část disertace zahrnuje vlastní experimenty zabývající se kinetikou 

kyanoakrylátového tkáňového lepidla a kinetikou absorpčních hemostatik. Na základě 

analýzy naměřených údajů byly odvozeny modely kinetiky sledovaných vzorků, 

pomocí nichž lze popsat jejich chování a zejména pak odvodit charakteristiky 

související s rychlostí reakce, tj. síťování u tkáňových lepidel a hemostatické reakce u 

absorpčních hemostatik. K realizaci všech postupů zpracování a analýzy dat, včetně 

modelování, byla vytvořena celá řada programovacích skriptů v prostředí Matlab. 

K podrobnější analýze dat byly využity také prostředky statistické analýzy (Statistica). 

Z rozsáhlé výzkumné práce v této oblasti vyplývá řada nových poznatků. 

V následujících bodech jsou shrnuty výsledky experimentu s tkáňovým lepidlem: 

a) V experimentu nebyla jednoznačně potvrzena schopnost přidané olejové 

složky zpomalit síťování kyanoakrylátového lepidla. Naopak, doba síťování 

samotného lepidla v porovnání s olejnatými směsmi byla delší. Hlavní 

příčinou jsou pravděpodobně ztížené podmínky pro jeho přirozené síťování. 

b) Kyanoakrylátové lepidlo nereaguje s olejem přímo, ale vytváří koloidní 

systém, kde jsou částice obou složek velmi dobře odděleny. Díky narušenému 

kontaktu polymerních řetězců jsou olejnaté směsi lépe přístupné okolní 

vlhkosti, s čímž souvisí i kratší časové konstanty síťování. 

c) Při interakci kyanoakrylátového lepidla se vzorkem živočišné tkáně nasycené 

fyziologickým roztokem se mění sigmoidní průběh reakce na biexponenciální. 

Sigmoidní křivka koresponduje s fází propagace polymeru za běžných 

okolních podmínek. Po přidání vzorku živočišné tkáně začínají převažovat 

další jevy, tj. inicializace polymerního vlákna, transfer a terminace polymeru, 

jejichž kinetika má spíše exponenciální charakter. 

d) V přítomnosti živočišné tkáně se doba polymerizace kyanoakrylátového 

lepidla výrazně zkrátí (dle hodnoty časové konstanty τ1). 

e) Statistickou analýzou bylo odhaleno nenormální rozložení naměřených dat, 

které vyžadovalo použití neparametrických testů. Kruskal-Wallisovým testem 

bylo ověřeno, že hodnota časové konstanty síťování čistého Histoacrylu 

zjištěná různými spektroskopickými metodami je přibližně stejná. V případě 

olejnatých směsí se však časové konstanty různí napříč metodami. Při reakci 

vzorků s živočišnou tkání se tyto odchylky výrazně sníží. 

Důležité poznatky experimentu zkoumajícího kinetiku absorpčních hemostatik jsou 

shrnuty následovně: 

a) Nejslabší absorpční schopnost ze všech měřených hemostatik vykazují vzorky 

oxycelulóz (S. Fibrillar, S. NuKnit), a to dle měřitelné míry útlumu THz vlny, 

která přímo souvisí s množstvím tekutiny na povrchu měřicího ATR krystalu. 
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Jako nejefektivnější se jeví hemostatika na bázi kolagenu (HyproSorb, 

TachoSil) a želatiny (Gelita), která vykazují silnější měřitelný signál a také 

větší dynamiku reakce. Nejnižší SNR se vyskytuje u kontrolního vzorku 

obyčejné celulózy, což potvrzuje hemostatickou účinnost oxycelulóz. 

b) Charakter měřené hemostatické reakce samotné krve odpovídá jednoduché 

rostoucí exponenciální křivce, která je aproximována modelem pseudoprvního 

řádu stejně jako reakce obyčejné celulózy s fyziologickým roztokem i krví. 

c) Při interakci hemostatik s kapalnými médii se v různé míře projevuje bobtnání 

a relaxační procesy, tedy jevy rozcházející se s principy prosté difúze. Spíše 

než analogie s difúzí byla při odvození modelů pro popis hemostatické reakce 

použita analogie s reabsorpčními procesy. 

d) Rostoucí exponenciální trend křivek měřené reakce hemostatik 

s fyziologickým roztokem i krví souvisí s absorpcí tekutiny do vnitřní 

struktury vzorku, tedy odstraněním kapaliny z povrchu krystalu. K aproximaci 

kinetiky této reakce byl použit Weibullův model se dvěma parametry.  

e) Dle hodnot časové konstanty modelových funkcí je rychlost hemostatické 

reakce u obou typů oxycelulóz srovnatelná, nezávisí na rozdílných fyzikálních 

vlastnostech materiálů, ani na použitém médiu. 

f) Rychlost absorpční reakce kontrolního vzorku čisté celulózy s fyziologickým 

roztokem je srovnatelná s rychlostí reakce u vzorků oxycelulóz. Reakce 

celulózy s krví je však významně delší, což potvrzuje nulovou hemostatickou 

účinnost kontrolního vzorku ve srovnání s oxycelulózami. 

g) Hemostatické plsti Gelita a HyproSorb reagují s fyziologickým roztokem 

mnohem rychleji než s krví. Tato skutečnost poukazuje na větší složitost 

reakce s krví, kdy vedle pouhé difúze tekutiny do vzorku dochází i k dalším 

jevům ovlivňujícím průběh reakce (např. bobtnání, specifická adheze krevních 

destiček u HyproSorbu). 

h) Kinetika reakce TachoSilu vykazuje dvě fáze – počáteční exponenciální růst 

střídá exponenciální pokles. Na výsledné reakci se podílí dva různé procesy, 

které souvisí s komplexním složením TachoSilu (kolagen, vrstva fibrinogenu a 

thrombinu). Po počáteční absorpci tekutiny vzorkem (vzestupná část měřené 

křivky) dochází k uvolnění a aktivaci koagulačních faktorů, jejichž cílem je 

vytvoření fibrinové bariéry (sestupná část měřené křivky). Při reakci 

TachoSilu s krví se první fáze vytrácí; koagulační faktory obsažené již v krvi 

zřejmě přímo aktivují faktory v povrchové vrstvě TachoSilu a primárně tedy 

měříme tvorbu fibrinové vrstvy. Tento fakt umocňuje shoda hodnoty časové 

konstanty druhé fáze reakce TachoSilu a časové konstanty hemostatické 

reakce samotné krve. 

Dílčí výsledky výše popsané práce byly prezentovány na konferenci SPIE (The 

International Society for Optics and Photonics), a dále zveřejněny ve vědeckých 

publikacích IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a Springer. První 

výsledky měření vzorků Histoacrylu a jeho olejnatých směsí na THz spektroskopii byly 

prezentovány na konferenci SPIE [116]. Jednalo se o prvotní testovací měření, které se 

v několika ohledech od konečného designu experimentu odlišuje, což je i příčina 

rozdílných naměřených hodnot. Vyšší teplota okolí zřejmě ovlivnila rychlost síťovací 

reakce. Vyhodnocovaným parametrem zde byla minimální špičková hodnota THz vlny 
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a k aproximaci časových závislostí byla použita jednoduchá exponenciála. Další 

výsledky měření kinetiky reakce tkáňového lepidla THz spektroskopií byly publikovány 

v [117]. Naměřené časové závislosti rozkmitu THz vlny byly opět aproximovány 

jednoduchou exponenciálou. Výsledky měření byly doplněny mikroskopickými snímky 

zesíťovaných vzorků a jejich mapováním pomocí Ramanovy spektroskopie. Výsledky 

prvních měření kinetiky reakcí absorpčních hemostatik s fyziologickým roztokem byly 

publikovány v [118]. Měřeným parametrem byl index lomu (na 0,91 THz) a jeho časové 

závislosti byly aproximovány jednoduchou exponenciálou. Do článku byla také 

zahrnuta případová studie reakce hemostatik s krví jednoho dobrovolníka, která 

nastínila další možnosti tohoto typu měření. 

Výsledky výše uvedených publikovaných prací se od výsledků předložené 

komplexní experimentální práce v několika ohledech liší. Důvodem jsou zejména 

odchylky v postupech měření a zpracování naměřených hodnot, které byly postupně 

v celém experimentu provedeny tak, aby vznikla optimální metodika charakterizace 

materiálů. S přibývajícím počtem měření totiž vyvstávaly nové skutečnosti, kterým bylo 

nutné přizpůsobit design experimentu. Největší míru variability do spektroskopických 

měření tkáňových lepidel vnášela teplota, při které měření probíhalo. Dále to byla 

aproximace jednoduchým exponenciálním modelem, která sice poskytovala základní 

představu o sledovaném ději, nicméně vykazovala jisté rezervy. Především šlo o model 

bez fyzikálního či chemického odvození a jednoduchá exponenciální aproximace pouze 

s jedním parametrem vyhovovala jen velmi omezenému úseku naměřených křivek. 

Z toho důvodu byla práce cílena na podrobnější odvození modelů, poskytujících 

přesnější odhad chování hemostatik a tkáňových lepidel. 

THz spektroskopie si svoje biomedicínské aplikace teprve hledá, nicméně provedené 

experimenty v této práci potvrdily, že metoda představuje jednu z možností, jak 

zkoumat rychle probíhající biologické děje s malou pravděpodobností poškození vzorku 

nebo jeho nežádoucího ovlivnění neionizujícím zářením. 
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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá metodami terahertzové (THz) spektroskopie ke sledování kinetiky 

hemostatik, tj. biomedicínských materiálů používaných k podpoře přirozené 

hemostatické reakce těla. Teoretická část seznamuje s fyzikálními principy THz 

spektroskopie v časové doméně (THz TDS), zaměřuje se na výhody i omezení této 

metody a na související možnosti její aplikace v oblasti charakterizace biomedicínských 

materiálů. Dále jsou podrobně specifikována aktuální hemostatika, rozebrán princip 

jejich funkce a použití, včetně dostupných informací o interakci s živou tkání. Byly 

realizovány experimenty sledující kinetiku fyziologické reakce jednak tkáňového 

lepidla na bázi kyanoakrylátu a dále absorpčních hemostatik. Popis mechanismu reakce 

vychází z fyzikálně-chemických principů, na nichž je postaveno také odvození 

matematických modelů reakční kinetiky zkoumaných hemostatik. Modelováním jsou 

získány odhady hodnot parametrů charakterizující zkoumané vzorky. Z pohledu 

srovnání reakční rychlosti jednotlivých typů hemostatik je stěžejním parametrem časová 

konstanta, která je dále podrobněji vyhodnocena s využitím prostředků statistické 

analýzy. Výsledky experimentálního měření tkáňového lepidla získané THz TDS byly 

doplněny měřeními pomocí dalších spektroskopických a mikroskopických technik. 

Všechna data byla zpracována dle navržených algoritmů a následně analyzována 

matematickými metodami. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the methods of Terahertz (THz) spectroscopy to observe the 

kinetics of haemostatic materials used for supporting the native mechanism of 

haemostasis. The theoretical part follows the physical principles of THz time-domain 

spectroscopy (THz TDS), mentions the advantages and limitations of this method and 

its application possibilities for the characterization of biomedical materials. Further, 

there are specified properties of actual haemostats, described principles of their function 

and usage in practice, including their interaction with the living tissue. There were 

performed experiments monitoring the kinetics of physiologic reaction of the tissue 

adhesive based on the cyanoacrylates and absorbable haemostats. The mechanisms of 

monitored reactions were explained based on the physical-chemical principles that are 

used also for the kinetic models’ derivation. Modelling of the measured data results in 

the estimation of the parameters characterizing the observed samples. The most 

interesting parameter is the time constant of the reaction because of the possibility to 

compare reaction rates of different types of haemostats. The detailed analysis of this 

parameter is performed using the means of statistical methods. Tissue adhesive samples 

were measured by other spectroscopic and microscopic methods to compare the 

findings with the experimental results of the THz TDS. Data were processed using 

algorithms designed especially for this experiment and analysed using mathematical 

methods. 


