
 

  



 

 

 

 



 

 

ABSTRAKT: 

 

Tato práce se zabývá vlastnostmi kovových biomateriálů z hlediska jejich použitelnosti pro 

účely dočasných kostních implantátů. Práce se zaměřuje na biodegradabilní materiály na 

bázi železa a vhodné slitinové příměsi, které by se železem tvořily dokonalý implantát. 

Součástí práce je popis postupu tvorby vzorků biodegradabilních materiálů, jejichž legujícím 

prvkem je hořčík. Vytvořené vzorky byly podrobeny spektroskopické analýze EDX, měření 

pH a rovněž byl sledován jejích hmotnostní úbytek a korozní potenciál. Dále je součástí 

práce několik teoretických kapitol, které se zabývají trvalými implantáty, funkcemi a 

složením lidských kostí, železem a hořčíkem v lidském organismu a biodegradabilními 

materiály.   
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ABSTRACT: 

 

This paper work deals with properties of metallic biomaterials in terms of their suitability for 

use as a temporary metal implants. The work focuses on biodegradable materials based on 

iron and suitable alloying elements, which would create a perfect implant. A part of this 

work describes procedure of creating biodegradable metallic samples with alloying element 

Magnesium and measuring the corrosion rates.  There are a few theoretical chapters 

concerning permanent implants, function and composition of human bones, iron and 

magnesium in human body and biodegradable materials.  

 

 

 

KEYWORDS: 

implant, bone, iron, magnesium, corrosion, sample, blood plasma, Ringers solution, weight 

loss, pH 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŠÍČEK, A. Kostní implantáty na bázi železa a hořčíku. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. 71 s. Vedoucí diplomové 

práce doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc.. 



 

 

PROHLÁŠENÍ 
 

Prohlašuji, že svou diplomovou práci na téma Kostní implantáty na bázi železa a hořčíku 

jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a s použitím odborné 

literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v 

seznamu literatury na konci práce. 

 

Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením 

této diplomové práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 

nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem 

si plně vědom následku porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona c. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonu (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných 

trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb. 

 

 

V Brně dne 25. 5. 2016 

 ............................................ 

podpis autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

 Děkuji vedoucí mojí diplomové práce doc. Ing. Marii Sedlaříkové, CSc. za 

metodické vedení při plnění úkolů realizovaných v průběhu zpracování diplomové práce, 

odborné rady a pomoc při řešení a vypracování. Dále bych rád poděkoval prof. Jiřímu 

Vondrákovi za cílené poznámky, odborné rady a pomoc při vyhodnocování výsledků. 

 

V Brně dne 25. 5. 2016 

 ............................................ 

podpis autora 



 

 

Obsah 

1. ÚVOD ............................................................................................................................... 8 

2. LIDSKÁ KOST ................................................................................................................... 9 
2.1 VZNIK KOSTI .................................................................................................................... 9 

2.2 FUNKCE KOSTÍ ................................................................................................................. 9 

2.3 TYPY KOSTÍ .................................................................................................................... 10 

2.4 STAVBA KOSTI ............................................................................................................... 10 

2.4.1 Kostní dřeň ............................................................................................................. 11 

2.4.2 Okostice .................................................................................................................. 11 

2.5 CHEMICKÉ SLOŽENÍ KOSTI ............................................................................................. 12 

2.6 BUNĚČNÉ ELEMENTY KOSTI ........................................................................................... 12 

3. OSTEOSYNTÉZA ........................................................................................................... 14 
3.1 IMPLANTÁTY PRO OSTEOSYNTÉZU ................................................................................. 14 

4. ŽELEZO V LIDSKÉM ORGANISMU .......................................................................... 17 
4.1 VÝSKYT A FUNKCE ŽELEZA V LIDSKÉM ORGANISMU ...................................................... 17 

4.2 VYUŽITELNOST ŽELEZA ................................................................................................. 17 

4.3 VSTŘEBÁVÁNÍ ŽELEZA ................................................................................................... 18 

4.4 POTŘEBA ŽELEZA ........................................................................................................... 18 

4.4.1 Nedostatečný příjem železa .................................................................................... 19 

4.4.2 Nadměrný příjem železa ......................................................................................... 19 

5. HOŘČÍK V LIDSKÉM ORGANISMU ......................................................................... 21 
5.1 NEDOSTATEČNÝ PŘÍJEM HOŘČÍKU .................................................................................. 21 

5.2 NADMĚRNÝ PŘÍJEM HOŘČÍKU ......................................................................................... 22 

6. KREV ................................................................................................................................. 23 
6.1 KREVNÍ ELEMENTY ........................................................................................................ 23 

6.2 KREVNÍ PLAZMA ............................................................................................................ 24 

7. BIODEGRADABILNÍ MATERIÁLY ........................................................................... 26 

8. PRAKTICKÁ ČÁST ........................................................................................................ 28 
8.1 PŘÍPRAVA VZORKŮ ......................................................................................................... 28 

8.1.1 Proces slinování ..................................................................................................... 28 

8.1.2 Stanovení vhodného teplotního průběhu a koncentrace legujícího prvku ............. 29 

8.1.3 Příprava vybraných roztoků ................................................................................... 31 

8.2 EDX – ENERGIOVĚ DISPERZNÍ SPEKTROSKOPIE ............................................................. 33 

8.2.1 Analýza EDX vzorku Fe ......................................................................................... 34 

8.2.2 Analýza EDX vzorku Fe+0,5%Mg ......................................................................... 35 

8.2.3 Analýza EDX vzorku Fe+1,0%Mg ......................................................................... 37 

8.2.4 Analýza EDX vzorku Fe+1,5%Mg ......................................................................... 39 

8.2.5 Analýza EDX vzorku Fe+2,0%Mg ......................................................................... 41 

8.2.6 Analýza EDX vzorku Fe+2,5%Mg ......................................................................... 43 

8.2.7 EDX vyhodnocení ................................................................................................... 45 

8.3 MĚŘENÍ HMOTNOSTNÍHO ÚBYTKU.................................................................................. 46 

8.3.1 Hmotnostní úbytek – krevní plazma ....................................................................... 46 

8.3.2 Hmotnostní úbytek – Ringerův roztok .................................................................... 51 

8.4 MĚŘENÍ PH ROZTOKŮ .................................................................................................... 53 

8.5 MĚŘENÍ KOROZNÍHO POTENCIÁLU.................................................................................. 54 

8.5.1 Měření korozního potenciálu – krevní plazma ....................................................... 56 

8.5.2 Měření korozního potenciálu – Ringerův roztok .................................................... 60 



 

 

8.5.3 Měření korozního potenciálu – vyhodnocení ......................................................... 63 

9. DISKUZE VÝSLEDKŮ ................................................................................................... 64 

10. ZÁVĚR ............................................................................................................................ 66 

LITERATURA ..................................................................................................................... 68 

ZDROJE OBRÁZKŮ ........................................................................................................... 71 

SEZNAM TABULEK .......................................................................................................... 71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1.  Úvod 
 

Moderní doba přináší člověku mnohem větší rizika úrazu. Tou je rozvoj civilizačních chorob 

a úrazů, ať už se jedná o úrazy sportovní, pracovní či mající původ v dopravě. V úvahu je 

nutné také brát relativně dlouhou dobu života lidí v dnešní společnosti, ze které plyne 

fyziologické opotřebení a stárnutí tkání a orgánů. Tyto faktory se týkají zejména 

kardiovaskulárního systému i pohybové soustavy, včetně kostí, kloubů a také stomatologie. 

[1] 

Dnešní doba je charakteristická prudkým rozvojem řady umělých materiálů pro 

implantaci do lidského organismu a nástupu moderních technologií tkáňového inženýrství. I 

přes značný rozvoj těchto vědních oblastí, je za nejdokonalejší náhradu poškozené tkáně 

považována tzv. autologní tkáň, tj. tkáň, která je odebrána z téhož organismu. Ovšem i tento 

přístup má své nedostatky. Za účelem získání autologní tkáně je pacient podroben přídatné 

operaci a je mu způsobeno poškození jiné části těla. Navíc je tkáň dostupná jen v omezené 

míře a její vlastnosti nemusí mnohdy vyhovovat novému umístění a požadované funkci. 

Alternativní cestou je regenerace poškozených orgánů a tkání pomocí kmenových buněk, 

které jsou součásti téměř každé tkáně. V současnosti se pro rekonstrukci tkáňových náhrad 

uvažuje zejména o kmenových buňkách kostní dřeně, krve, tukové a kožní tkáně či 

satelitních buňkách kosterního svalstva. [1] 

Každý typ buňky, který slouží k regeneraci poškozených tkání, obvykle potřebuje 

vhodný nosič. Zejména v rámci inženýrství kostní tkáně tento fakt prozatím způsobuje, že se 

nelze bez umělého materiálu obejít - to platí obzvlášť při zátěžových aplikacích. Použití 

vhodného umělého materiálu je nutné pro adhezi buněk, jejich následný růst, diferenciaci a 

funkci. Lze tedy říci, že umělé materiály jsou zatím nenahraditelné. [1] 

Biodegradabilní kovové materiály jsou považovány za slibného kandidáta pro řadu 

biomedicínských aplikací spojených kostními a cévními implantáty. Železité a hořečnaté 

slitiny jsou dvěma třídami kovových materiálů, které jsou v současnosti detailně zkoumány. 

Použití biodegradabilních materiálů jako dočasných kostních implantátů nebo při 

osteosyntéze má ve srovnání s trvalými implantáty řadu výhod. Těmi výhodami jsou 

zejména postupná degradace materiálu ve tkáních, snadnější akceptace materiálu 

organismem, vyšší komfort pacienta a zachování pevnostních vlastností, jako je tomu u 

kovových implantátů. [2][13] 

Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části byla 

tvorba rešerše na téma biodegradabilních kostních implantátů. Praktická část se zaměřuje 

zejména na vyhotovení vzorků, konkrétně vyrobení biodegradabilních implantátů na bázi 

železa s příměsí hořčíku, a sledování jejich vlastností. Po výrobě byly vzorky podrobeny 

dalšímu zkoumání, a to měření hmotnostního úbytku, pH a korozního potenciálu. Mimo to 

byla provedena spektroskopická analýza EDX vytvořených vzorků.  
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2. Lidská kost  
 

Kosti svým souborem vytváří kosterní soustavu. Kosti jsou pevné, tvrdé a v jistém pohledu i 

pružné orgány. Jejich soubor, tedy kostra, vytváří spolu s připojenými chrupavkami a 

s kloubními a vazivovými spoji kostí pasivní pohybový aparát. Kosti jsou nezbytné pro 

efektivní a přitom rozmanitý pohyb. Každý pohyb má na kost resp. na celý skelet svůj 

vliv.[4][6] 

 

2.1 Vznik kosti 

 

Vznik a vývoj kostí byl za fylogeneze dvojí. V tom prvním vznikaly kosti v podkožním 

vazivu jako dermální kosti kryjící tělo. Kosti, které vznikají ve vazivu, se nazývají kosti 

primární (krycí kosti). Mechanismus jejich vzniku – osifikace z vaziva – se nazývá 

desmogenní osifikace.[4] 

 Během fylogeneze dále kosti vznikaly jako součást hlubokého skeletu a byly zprvu 

chrupavčité. Procesem osifikace chrupavky, který se označuje jako chondrogenní osifikace, 

byly pak druhotně nahrazeny kostí. Kosti vzniklé tímto způsobem jsou označovány jako 

kosti sekundární (či též náhradní kosti).[4] 

  

2.2 Funkce kostí 

 

Z obecného hlediska má soubor kostí, tedy skelet, celou řadu funkcí.[6] Jmenovat lze 

zejména: 

 

- Opornou funkci kostry, kdy skelet tvoří pevný bod v prostoru, na který se upínají 

svaly. Tímto způsobem se kosti podílí na pohybu. 

 

- Protektivní (ochrannou) funkci kostry, kterou lze pozorovat pouze u některých kostí. 

Protektivní funkci má např. lebka, která chrání mozek před případným poškozením. 

Dále pak pánev, která chrání pánevní orgány či obratle zabraňující poškození míchy. 

Lze tedy říci, že ochranná funkce spočívá ve vytvoření kostěné bariéry okolo 

chráněného místa. 

 

- Funkci pák plní kosti, které jsou spojené s pohyblivými klouby. Toto funkční 

uplatnění lze pozorovat zejména v končetinách, kde dlouhé kosti přestavují ramena 

pák s opěrným bodem v ose kloubu. Za rameno síly je považována vzdálenost úponu 

svalu od osy kloubu. 

 

- Funkce depozita minerálů je reprezentována mezibuněčnou hmotou kosti. Zde je 

vázán především fosforečnan vápenatý a uhličitan vápenatý. Minerální soli tvoří 
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přibližně 67% kosti, zbývajících 33% připadá na kolagen. Kosti jsou charakteristické 

velmi intenzivní látkovou výměnou. Kostní minerály se značně podílejí na udržení 

homeostázy organismu.  

 

- Kosti plní funkci krvetvorného orgánu. Na té se podílí zejména červená kostní dřeň, 

která produkuje nejen všechny typy krevních elementů, ale také i osteoblasty a 

osteoklasty, což jsou základní kostní buňky. 

 

- Kosti též slouží jako energetický zdroj.  Ten reprezentuje žlutá kostní dřeň, která je 

zdrojem chemické energie vázané v tukových buňkách. 

 

2.3 Typy kostí 

 

Obecně lze kosti dělit na tři typy. Jsou to kosti dlouhé, což jsou kosti s charakteristicky 

odlišenými kloubními úseky na obou koncích. Kosti krátké s nepravidelnými kloubními 

plochami různých tvarů a kosti ploché, jako je kost hrudní či některé kosti lebeční.[4] 

 

 Dlouhé kosti mají duté tělo, tvořené pláštěm kompaktní kosti. Kloubní konce jsou na 

 povrchu tvořeny tenkou vrstvou kompaktní kosti. Uvnitř jsou pak tvořeny spongiosní 

 kostí, která je charakteristicky uspořádaná do linie kostních trámečků. Dutina těla 

 dlouhé kosti je vyplněna kostní dření. 

 

 Krátké kosti mají na svém povrchu tenkou vrstvu kompakty, která je označována 

 jako cortex, neboli kůra. Uvnitř obsahují spongiosu, která je pod povrchem hustší. 

 Přenáší a rozděluje tlak na funkčně podmíněné linie spongiosy, které v nitru kosti 

 probíhají.  

 

 Ploché kosti lebeční obsahují na vnějším a vnitřní povrchu dvě vrstvy kompakty. 

 Mezi těmito vrstvami je spongiosa se silnější trámičinou, která se nazývá diploe. 

 

2.4 Stavba kosti 

 

Z pohledu stavby, rozlišujeme kosti primární a sekundární. Primární kost je kost dočasná, 

která se objevuje v embryonálním vývoji a při reparačních procesech. Je charakteristická 

menším obsahem minerálů nežli kost sekundární. Na druhou stranu obsahuje více 

osteoblastů. Sekundární kost je kost zralá, která je tvořena paralelně uspořádanými 

kolagenními vlákny zalitými do amorfní matrix.[5] 
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2.4.1 Kostní dřeň 

 

Kostní dřeň vyplňuje dutiny uvnitř kostí. Dřeň v těle dlouhých kostí vyplňuje dřeňovou 

dutinu a dále prostůrky mezi trámečky spongiosy. Jedná se o měkkou tkáň makroskopicky 

různého vzhledu, dělící se na tři typy[4][6]: 

 

- Červená kostní dřeň – je orgánem krvetvorby. Je složena z prostorové sítě 

retikulárního vaziva, protkané širokými krevními vlásečnicemi. V očkách 

retikulárního vaziva dřeně se nachází krvetvorná tkáň, která obsahuje kmenové 

buňky pro tvorbu červených krvinek a pro tvorbu většiny bílých krvinek. Také zde 

vznikají krevní destičky z těl mnohojaderných buněk – megakaryocytů. 

 

- Žlutá kostní dřeň – vzniká z červené dřeně. Za období růstu krvetvorba postupně 

ustává ve dřeni dlouhých kostí. Retikulární vazivo dřeně je postupně prolínáno 

tukovými buňkami, což vede k přeměně červené dřeně na dřeň žlutou. Zatímco 

před narozením jedince je v dutinách všech dlouhých kostí červená dřeň a kloubní 

konce kosti jsou chrupavčité, tak ve věku kolem 20 let je již červená dřeň plně 

nahrazena žlutou dření v dutinách všech dlouhých kostí (s výjimkou proximálního 

konce těla pažní kosti a kosti stehenní). Nicméně červená dřeň je stále udržována ve 

spongiose kloubních konců dlouhých kostí, ve spongiose krátkých kostí a dále také 

v žebrech, kosti hrudní, kostech pánevních a v plochých lebečních kostech. 

 

- Šedá kostní dřeň – je charakteristická želatinovým až průsvitným vzhledem. Šedá 

dřeň vzniká ze žluté dřeně v důsledku ztráty tuku, což je typické pro pozdní věk. 

 

2.4.2 Okostice 

 

Okostice je vazivový obal kosti. Kryje vnější povrch kosti všude kromě míst, kde je kost 

spojena se svalem nebo s kloubním pouzdrem. Okostice je charakteristická svojí pevností, 

tuhostí a svou nestejnoměrnou tloušťkou. Pevně lne ke kosti při okrajích plochých kostí 

lebky, na ostatních kostech pak v místech, kam se upínají vazy a šlachy. Okostice obsahuje 

dvě charakteristické vrstvy[4]: 

 

- Zevní vrstva – fibrosní – skládá se z hustšího vaziva s podélně uloženými snopci 

vláken 

 

- Hlubší vrstva – kambiová – obsahuje více vazivových buněk, nepravidelně 

uspořádaná vlákna a cévy, která pronikají z okostice do kosti.  
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Obrázek 1 Morfologie kosti[4] 

 

 

2.5 Chemické složení kosti 

 

Kost je z jedné třetiny tvořena organickými látkami a ze dvou třetin se skládá z látek 

anorganických.[5] 

 Mezi organické látky obsažené v kostech patří kolagen I. typu, který tvoří majoritní 

část organických látek v kostech, konkrétně 90%. Je tvořen trojitou šroubovicí ze tří -

helixů s příčnými můstky. Další organickou látkou je osteokalcin, který je produkován 

osteoblasty. Jeho zvýšená přítomnost v krvi je signálem pro vyšší metabolický obrat kosti. 

Dále pak kost obsahuje osteonektin, proteoglykany, sialoproteiny, což jsou proteiny, jejichž 

funkce nebyla dosud spolehlivě objasněna.[5] 

 Hlavní anorganickou složkou kosti jsou krystaly fosforečnanu vápenatého ve formě 

hydroxyapatitu Ca10(PO4)6(OH2). Ty tvoří 85% anorganických látek v kosti. Dále kost 

obsahuje 10% uhličitanu vápenatého, 1% fosforečnanu hořečnatého, 0,3% fluoridu 

vápenatého a minerály ve tvaru jehly nebo plátů, které jsou umístěny mezi kolagenními 

fibrilami.[5] 

 

2.6 Buněčné elementy kosti 

 

Osteoklasty 

 

Osteoklasty jsou mnohojaderné buňky, které vnikly proliferací makrofágů. Jejich hlavní 

funkce spočívá v odbourávání kostní matrix. Z toho důvodu obsahují kyselé a neutrální 

hydrolázy v lysozomech. Aby nedošlo k přechodu kyselých roztoků a neutrální hydrolázy do 

krve při odbourávání kosti, uzavírá místo své aktivity osteoklast tzv. kartáčovým lemem. 
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Funkce osteoklastů je inhibována kalcitoninem, estrogeny a androgeny. Naopak zvýšenou 

proliferaci zajišťují kalcitriol, interleukin 6 a v menší míře kalcidiol.[5] 

 

Osteoblasty 

 

Osteoblasty jsou buněčné elementy vznikající z pluripotentních mezenchymálních 

kmenových buněk. Osteoblasty tvoří souvislou vrstvu na povrchu kosti. Mají poměrně 

krátkou životnosti, která se počítá na jeden až 10 týdnů. Při růstu kosti některé osteoblasty 

zarůstají do kosti a mění se na osteocyty a některé směřují k apoptóze. Při růstu vytvářejí 

osteoid, který lze charakterizovat jako málo mineralizovanou kost. Na zvýšené proliferaci 

osteoblastů se podílí vitamin D, estrogen, kalcitronin, interleukin 6, TGF .[5] 

 

Osteocyty 

 

Osteovcytylze pospat jako buňky uvnitř kosti, které vytvářejí pomocí filopodiálních 

výběžků syncycium. Funkce osteocytů není doposud příliš objasněna, ovšem bylo 

pozorováno, že po odstranění osteocytů z kosti kost degraduje a přestává být funkční. 

Předpokládá se, že osteocyty fungují jako mechanoreceptor kosti, který řídí osteosyntézu 

pomocí rozdílné distribuce látek.[5] 
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3. Osteosyntéza 
 

Osteosyntéza je operativní léčebná metoda kostních zlomenin, při níž se kosti k sobě 

připevní kovovými hřeby, šrouby a dlahami. Obvykle umožňuje časnější zatěžování 

končetiny a rehabilitaci, čímž zkracuje dobu nehybnosti pacienta. Zlomenina kosti je 

porušení celistvosti kosti, které je způsobeno vnější mechanickou silou. Fraktury kostí 

nejsou pro život pacienta fatální, ovšem komplikace s nimi spojené ano. Jedná se zejména o 

krvácení, šok, tukové embolie atd.[3][5] 

 

Typy osteosyntézy: 

 

- Zevní fixace – montáž mimo kožní kryt – skládá se z Schanzových šroubů, 

Steinmannových hřebů nebo Kirschnerových drátů zavedených do kosti perkutánně 

 

- Vnitřní fixace – operační přístup, implantát je kryt měkkými tkáněmi nebo uložen 

v kosti 

 

3.1 Implantáty pro osteosyntézu 

 

Kirschnerův drát 

 

Kirschnerův drát, také známý jako K-drát, je jeden z nejpoužívanějších implantátů pro 

vnitřní fixaci skeletu ruky. Kirschnerův drát má celou řadu výhod, mezi něž patří možnost 

snadného perkutánního zavedení bez většího poškození měkkých tkání a poměrně krátká 

doba operace. Další výhodou jsou nízké pořizovací náklady a flexibilita při volbě tloušťky, 

která se volí podle velikosti fragmentů. K-dráty se zavádí kolmo nebo šikmo k ose kosti.[3] 

 Nevýhodou K-drátu je nedostatečná stabilita s nutností pooperační imobilizace. 

Dalším problémem je předčasné uvolnění a migrace drátů před zhojením zlomeniny. 

Hlavním důvodem tohoto nechtěného jevu je poškození kostní tkáně teplem, které vzniká při 

jeho zavádění.[3] 
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Obrázek 2 Aplikace Kirschnerova drátu (K-drát) [1] 

 

 

Cerklážní drát 

 

 Cerklážní drát se používá při osteosyntéze dlouhých šikmých nebo spirálních 

zlomenin diafýzy, jako drát obkružující povrch kosti. Tento přístup je považován za 

zastaralý z důvodu nutnosti širokého operačního přístupu, možné poškození cévního 

zásobení kosti a nedostatečné stability. Dostatečně stabilní osteosyntézy zlomenin lze 

dosáhnout v kombinaci s K-dráty zavedenými kolmo k linii lomu a tažných kliček 

připevněných okolo jejich konců.[3][5] 

 

 

 

Obrázek 3 Fixace pomocí nitrodřeňového hřebu a dvou cerklážních drátů[2] 
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Šrouby a dlahy 

 

 Mimo Herbertova šroubu se šrouby a dlahy používají zejména k fixaci zlomenin 

tubulárních kostí. Výhodou šroubů a dlah je jejich stabilita, menší riziko sekundární 

dislokace a možnost osteosyntezovat některé kominutivní nebo defektní zlomeniny bez 

spongioplastiky. Velikost aplikovaných šroubů a dlah je dána pohlavím pacienta, jeho 

tělesnou konstitucí a typem poraněné kosti.[5] 

 

 

 
 

Obrázek 4 Osteosyntéza dlahou se šesti šrouby a dvěma Kirschnerovými dráty[3] 
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4. Železo v lidském organismu 
 

Železo je životně důležitý prvek. Význam železa je ze všech stopových prvků nejvíce 

prozkoumaný. Ferrum je čtvrtým nejrozšířenějším prvkem naší této planetě, například 

zemská kůra ho obsahuje přibližně 4%. Železo hraje velmi důležitou roli v ochraně 

organismu před přetížením.[8][9] 

 

4.1 Výskyt a funkce železa v lidském organismu 

 

Železo se v organismu vyskytuje zejména jako součást hem a také jako zásobní železo 

uložené v bílkovině feritinu. Dále je malá část železa vázaná na transportní bílkovinu 

transferin. Celkový obsah železa v organismu je 3 až 4 gramy, přičemž 2,5 gramu je 

obsaženo v krevním barvivu hemoglobinu, 1 gram je železo zásobní, které se vyskytuje 

převážně v játrech a makrofázích. Železo je dále přítomno ve svalové bílkovině myoglobinu. 

Asi 4 mg železa jsou obsaženy v krvi.[9] 

 Železo se v těch sloučeninách vyskytuje ve dvou formách, a to jako dvojmocné nebo 

trojmocné. V organismu existují enzymy, které železo redukují z jeho trojmocné formy na 

dvojmocnou nebo oxidují naopak. Nevázané, volné dvojmocné železo je pro lidský 

organismu toxické, což znamená, že je schopné katalyzovat vznik volných radikálů, které 

poškozují buňky a jejich strukturu.[9] 

 Železo je součástí řady látek, které mají zásadní funkce v oxidativním metabolismu, 

syntéze, metabolismu a degradaci životně důležitých látek, množení buněk atd. Nejvíce 

železa je vázáno v hem formě, a to zejména v krevním barvivu hemoglobinu, ale i v řadě 

dalších hemoproteinů a enzymů, které železo vyžadují ke své funkci. Železo se vyskytuje i 

v nehemové formě, přičemž tato forma je důležitá pro syntézu DNA nebo pro dělení 

buněk.[9] 

 

4.2 Využitelnost železa  

 

V potravinách živočišného původu je železo obsaženo přibližně ze 70% ve formě vázané na 

porfyrin - hemové železo. Tato forma je dobře využitelná a poměrně snadno proniká 

membránou střevní sliznice. Míra absorpce železa se v tomto případě pohybuje od 10% do 

20%.[7] 

 V potravinách rostlinného původu je naopak drtivá většina železa ve formě 

nehemové a to převážně v jeho trojmocné formě, která má tendenci vytvářet nerozpustné 

komplexy. Využitelnost trojmocného železa souvisí s produkcí žaludečních kyselin, které 

štěpí různé formy sloučenin za vzniku volných iontů železa. Využitelnost železa z potravin 

rostlinného původu je poměrně nepatrná od 1 do 5%.[7] 
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 Roli v biovyužitelnosti železa hrají také redukující látky jako jsou sloučeniny se 

sulfhydrylovou skupinou, kyselina askorbová a další kyseliny, které redukují trojmocnou 

formu železa na dvojmocnou a tím zvyšují jeho využitelnost. Využitelnost nehemového 

železa zvyšuje i maso, drůbež nebo ryby. Na druhou stranu látky, které využitelnost 

nehemového železa snižují, jsou kyselina fytová obsažena v obilninách a klíčcích, kyselina 

šťavelová obsažena ve špenátu, dále pak ligniny, taniny a další polyfenoly. Snižování také 

způsobuje vápník a další dvojmocné prvky, vláknina, vejce či sójové bílkoviny.[7]  

 

4.3 Vstřebávání železa 

 

Železo se vstřebává v duodenu – počáteční části tenkého střeva. Nejlépe se vstřebává železo 

vázané v hemu. Hemového železa přijme člověk přibližně 10 mg denně, z čehož se 

v organismu vstřebá 10 až 20%. Vzhledem k tomu, že lidské tělo nedisponuje 

mechanismem, kterým by bylo schopné přebytečné železo odstranit, je množství železa 

v organismu regulováno na úrovni jeho vstřebávání.  Při zvýšené potřebě nebo při jeho 

nedostatku se procento resorpce zvýší, naopak při nadbytku se snižuje. Vstřebávání železa 

zvyšují vitamín C a dostatečně nízké pH žaludku. Na druhou stranu ke snižování resorpce 

železa vede čaj, káva, některé látky obsažené v zelenině, jako exaláty či fyláty.[9] 

 Na buněčné úrovni železo vstupuje pomocí transportérů do střevních buněk – 

enterocytů. Konkrétně transportérem hemového železa HCP1 a železa nehemového DMT1. 

Při svém vstupu do buňky musí železo dosáhnout jejího druhého pólu, na němž by mohlo 

vstoupit do krve. Exportér, kterým vystupuje z buňky, je ferroportin. Železo, které 

nevystoupí z buňky do krve, je po několika dnech spolu s buňkou nahrazeno buňkou 

novou.[9] 

Celkové množství železa v lidském organismu se pohybuje kolem 4000 mg. Každý 

den ztrácí člověk cca 1-2 mg železa. Tyto ztráty jsou průběžně doplňovány vstřebáváním 

železa z potravy. Železo se ztrácí odlupováním buněk z povrchu těla (potem) a ze sliznice 

trávicího ústrojí (stolicí). U žen jsou pozorovány velké ztráty zejména při menstruaci, 

těhotenství, porodu a kojení. K velkým nefyziologickým ztrátám může docházet v důsledku 

krvácení. [7][9] 

 

4.4 Potřeba železa  

 

Denní potřeba železa činí přibližně 25 mg. Z toho 20 mg je nutné pro syntézu erytrocytů 

v kostní dřeni, 3 mg na biosyntézu hemoglobinu a dalších bílkovin, které obsahují železo. 

Tato potřeba je převážně saturována štěpením starých erytrocytů. Tedy skutečná spotřeba, 

železa přijatého organismem, činí 1 mg za den. Vzhledem k nízké využitelnosti železa ze 

stravy, je doporučována desetinásobná hodnota přívodu železa oproti denní spotřebě. 

Doporučovaná denní dávka pro muže je 10 mg, pro ženy 15 mg, pro těhotné a kojící ženy 20 

mg.[7] 
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4.4.1 Nedostatečný příjem železa  

 

Dlouhotrvající nedostatek železa způsobuje anémii, kterou lze charakterizovat jako snížený 

obsah červených krvinek. Anémií z nedostatku železa trpí asi 600 až 700 milionů lidí ve 

světě, zejména pak v rozvojových zemích.[7][10]  

 

Příčinami vzniku anémie z nedostatku železa jsou[7][8]: 

 

- Zvýšená potřeba Fe – zejména v růstové fázi člověka, ale též v pubertě, těhotenství, 

během kojení a při pobytu v polohách s vysokou nadmořskou výškou – zvýšená 

tvorba erytrocytů. 

 

- Poruchy absorpce – při zánětlivých onemocněních nebo resekci trávicího traktu. 

 

- Krevní ztráty – patří k nejčastějším příčinám. Zejména je to přirozený úbytek 

menstruační krví. Běžně se jedná o 40 až 60 ml, což představuje deficit přibližně 

0,8 mg železa za den. Ke krevním ztrátám dochází také při onemocněních, jako jsou 

vředová choroba žaludku a dvanáctníku, zánětlivých onemocněních střev a 

nádorových onemocněních, ale též v důsledku operací či pravidelného dárcovství 

krve. 

 

- Nedostatečný přísun železa stravou – může být způsoben podvýživou, jednostrannou 

výživou, stravou chudou na maso, vegetariánskou a veganskou stravou. 

 

K typickým projevům nedostatku železa patří nespecifické symptomy jako malátnost, 

celková slabost, nedostatek energie, poruchy soustředění, bledost, pocity mdlob, bolest 

hlavy, nechutenství, tvrdá a suchá kůže, porucha termoregulace a zvýšená náchylnost 

k infekcím. [7][10] 

 

4.4.2 Nadměrný příjem železa 

 

Volné ionty železa působí na buňky toxicky a mohou vést k poškození orgánů. K akutní 

intoxikaci dochází z příjmu 20 až 60 mg železa na kilogram tělesné hmotnosti. To vede 

k průjmům, zvracení, zvýšené teplotě, poruše srážlivosti krve, poškození ledvin. Také 

se vyskytují chronické stavy nadbytku v důsledku vrozených genetických defektů nebo často 

se opakujících transfuzí krve. Překročení kapacity zásob železa ve formě hemosiderinu 

a ferritinu vede k hromadění volných iontů železa, důsledku čehož dochází k poškození 

jater, slinivky břišní a srdce. Později může mít za následek cirhózu jater, diabetes a artritidu. 

U zdravých osob vzniká v důsledku nadbytečného příjmu železa nadměrné množství 

kyslíkových radikálů, které mohou vyvolat kardiovaskulární a neurodegenerativní 

onemocnění nebo různé nádory.[7] 
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Tabulka 1 Průměrný obsah železa v potravinách [10] 

  

Hovězí maso 25 mg/kg 

Vepřové maso 20 mg/kg 

Vejce 21 mg/kg 

Sýr 9 mg/kg 

Rýže 28 mg/kg 

Kukuřice 24 mg/kg 

Ovesné vločky 36 mg/kg 

Brambory 17 mg/kg 

Rajčata 5 mg/kg 

Jablka 3,5 mg/kg 

Pomeranče 5 mg/kg 
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5. Hořčík v lidském organismu 
 

Hořčík je prvek, který se vyskytuje zejména uvnitř buňky. Je hned po draslíku druhým 

nejčastěji zastoupeným minerálem uvnitř buněk. V lidském těle je většina hořčíku obsažena 

v kostech a zubech. V menším množství se pak také nachází v krvi a tkáních. Účastní 

se kolem 350 metabolických reakcí v lidském organismu, je tedy nezastupitelný pro většinu 

biochemických reakcí. Jeho celkový obsah v lidském těle se pohybuje kolem 21g. Denní 

spotřeba je úzce spjata se složením stravy, neboť zvýšený příjem vápníku, vitamínu D a 

bílkovin zvyšuje nároky na příjem hořčíku. [15][16] 

 

Hořčík plní v těle celou řadu důležitých funkcí[16]:  

- má protikřečový účinek 

- přináší uvolnění tkání a orgánů 

- pomáhá při bolestivém napětí svalů 

- je důležitý pro činnost svalů a nervů 

- podporuje účinek inzulinu 

- pomáhá transportu cukrů do buněk 

- posiluje trávení 

- ochraňuje před škodlivostí nadbytečného vápníku 

- snižuje možnost vzniku žlučových kamenů 

- brání demineralizaci kostí 

- zlepšuje paměť a myšlení 

- reguluje funkci štítné žlázy 

- řídí hladinu cholesterolu 

- upravuje krevní tlak 

 

5.1 Nedostatečný příjem hořčíku 

 

Nedostatek hořčíku je v dnešní době civilizačním problémem. Předpokládá se, že průměrný 

člověk přijímá pouze 60 až 80 % doporučeného denního příjmu. Nedostatečný příjem 

hořčíku vede k poruchám nervové činnosti, která je charakteristická zvýšenou dráždivostí až 

křečemi. Mezi první příznak nedostatku patří křeče v lýtku při vstávání nebo záškuby očního 

víčka. Dále se může objevit nepravidelnost srdeční činnosti a úzkostné stavy. Kromě 

nedostatečného příjmu hořčíku stravou, je jeho nedostatek vyvolán také stresem. Hořčík je 

důležitým prvkem pro správnou činnost hypofýzy, která spouští hlavní obranné mechanismy 

pro zabezpečení mobilizace energetických zásob. Jeho nedostatek v důsledku stresu vede ke 

zrychlené tepové frekvenci, stoupajícímu krevnímu tlaku. Mohou se objevovat znaky 

ztíženého dýchání, pocení a strachu.[16] 
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5.2 Nadměrný příjem hořčíku 

 

Dlouhodobý nadbytečný příjem hořčíku vede k ospalosti. Empiricky bylo zjištěno, že 

injektování vysoké dávky hořčíku do krevního oběhu vede k paralýze volných svalů. Tohoto 

stavu nemůže být docíleno zvýšeným příjmem hořčíku stravou, protože by ho tělo okamžitě 

vyloučilo ledvinami a zvýšilo by peristaltiku střeva k vyvolání průjmů.[17] 

 

 

Tabulka 2 Průměrný obsah hořčíku v potravinách[17] 

  

Hovězí maso 170 mg/kg 

Vepřové maso 300 mg/kg 

Vejce 120 mg/kg 

Sýr 550 mg/kg 

Rýže 280 mg/kg 

Kukuřice 1200 mg/kg 

Ovesné vločky 800 mg/kg 

Brambory 320 mg/kg 

Rajčata 180 mg/kg 

Jablka 30 mg/kg 

Pomeranče 110 mg/kg 
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6. Krev 
 

Krev je součástí extracelulární tekutiny, neboli tekutiny, která protéká cévami. Jedná se 

o suspenzi buněčných elementů v krevní plazmě. Celkový objem krve v lidském organismu 

je 4,5 – 6 litrů, což odpovídá přibližně 8% celkové tělesné hmotnosti.[21][20]  

 Základní funkcí krve je transport látek, zejména dýchacích plynů (O2 a CO2), mezi 

plícemi a tkáněmi. Plyny se přenášejí dvěma způsoby, a to buď ve formě rozpustné, nebo 

vázané na krevní barvivo červených krvinek – hemoglobin. Mimo dýchací plyny krev 

přenáší také látky důležité pro výživu. Těmi jsou sacharidy, tuky, bílkoviny 

a biokatalyzátory, zejména vitamíny, hormony a enzymy. Krev dále zajišťuje transport látek 

určených k vyloučení z organismu. Tyto látky jsou krví přenášeny do ledvin, jater a do plic. 

 Mezi další významné funkce krve patří udržování acidobazické rovnováhy, tedy 

udržování co možná nejstabilnějšího pH. Toho krev dosahuje pomocí pufračních 

mechanismů, a to zejména bikarbonáty, hemoglobinem, fosfáty a bílkovinami. Tyto látky 

jsou charakteristické svojí schopností na sebe vázat nebo uvolňovat vodíkové ionty a tím 

regulovat pH krve. 

 Krev disponuje i obrannou funkcí. Ta je dána tím, že krev obsahuje látky, které jsou 

důležité pro imunitní funkci krve. Jsou to hlavně gamaglobuliny, interleukiny a C-protein. 

Krev se také podílí na udržování tělesné teploty.[21]  

 

6.1 Krevní elementy 

 

Červené krvinky – erytrocyty 

 

Červené krvinky jsou jedinou bezjadernou buňkou v těle. Charakteristickou vlastností 

erytrocytů je deformovatelnost, díky které mohou proniknout i do nejmenších cév 

v organismu. Elementární funkcí erytrocytů je přenos dýchacích plynů mezi plícemi a 

tkáněmi. Základní látkou pro transport plynů je hemoglobin, který je syntetizován 

v mitochondriích buněk červené řady. Molekula hemoglobinu se skládá z protoporfyrinu, 

který na sebe váže železo a tím vzniká Hem. Dále molekula hemoglobinu obsahuje globin, 

což je protein, který se skládá ze čtyř polypeptidových řetězců.[21]   

 

Bílé krvinky - leukocyty  

 

Leukocyty se základně dělí na dvě skupiny – granulocyty a agranulocyty. 

Granulocyty se dále na základě způsobu barvení jader a segmentace jádra rozlišují na 

neutrofilní, eosinofilní a basofilní. Agranulocyty jsou lymfocyty a monocyty. Leukocyty jsou 

charakteristické schopností tzv. fagocytózy, což je pohlcení a zničení cizorodého materiálu. 
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Díky této vlastnosti jsou leukocyty důležité při obraně organismu a jsou tak podstatnou 

součástí nespecifického obranného systému.[21]   

 

Krevní destičky - trombotycy 

 

Trombocyty vznikají v kostní dřeni z buněk, které se nazývají megakaryocyty, 

odštěpením jejich cytoplazmy. Tyto fragmenty jsou uvolňovány z kostní dřeně do krevního 

oběhu. Krevní destičky jsou nepostradatelnou složkou první fáze procesu koagulace. Jsou 

základem pro tvorbu krevní sraženiny, která uzavírá poraněné místo a tím zabraňuje krevním 

ztrátám. Trombocyty se také podílejí na udržování integrity cévní stěny, účastní se 

zánětlivých reakcí a procesu hojení. [20][21]   

 

6.2 Krevní plazma 

 

Krevní plazma tvoří tekutou složku krve. Je to koloidní roztok organických a anorganických 

látek a příměsí rozpuštěných krevních plynů. Objem krevní plazmy se pohybuje v rozmezí 

2,8 – 3,5l. Jedná se o opaleskující vodný roztok, který lze získat centrifugací nesrážlivé krve. 

[19][20] 

 

Krevní plazmu tvoří: 

 

- Voda – je hlavní složkou krevní plazmy, tvoří 90 - 92% jejího objemu. V krevní 

plazmě je kromě volné vody přítomna také voda hydratační, která je vázána 

například na proteiny. 

 

- Ionty – slouží k zachování elektroneutrality krve, aby byla zajištěna rovnováha mezi 

kladně a záporně nabitými částicemi. Z kationtů jsou v plazmě nejhojněji zastoupeny 

Na+, K+, Ca2+ a Mg2+. Z řad aniontů jsou to pak Cl- a HCO3
-. 

 

- Energetické substráty – mezi něž patří glukóza, volné mastné kyseliny, ketolátky a 

aminokyseliny. Glukóza je transportována volně rozpuštěná krví. Volné mastné 

kyseliny s řetězcem kratším než 12 uhlíků jsou volně rozpuštěné v plazmě, ty 

s delším řetězcem jsou transportovány ve vazbě s albuminem. Ketolátky jsou stejně 

jak glukóza rozpuštěné v krvi a volně transportovány. Ohledně aminokyselin je 

vhodné zmínit, že nejvyšší podíl má glutamin, který je hlavní transportní formou 

amoniaku. 

 

- Dusíkaté metabolity – jedná se zejména o amoniak, ureu, kreatinin, kyselinu 

močovou a bilirubin. Amoniak většinou pochází z deaminace aminokyselin a v krvi 

je transportován zejména ve formě glutaminu, ale také jako alanin. Urea představuje 

konečný degradační produkt metabolismu proteinů. Kreatinin je tvořen ve svalech 

ireverzibilní dehydratací. Kyselina močová reprezentuje konečný degradační produkt 
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metabolismu purinů. Ve vztahu k bilirubinu lze uvést, že je jeho celková koncentrace 

dána součtem koncentrací nekonjugovaného a konjugovaného bilirubinu. 

 

- Lipoproteiny – jsou částice kulovitého tvaru tvořené buďto amfifilním obalem 

z fosfolipidů, cholesterolu a apoproteinů, nebo hydrofobním jádrem a estery 

cholesterolu. 

 

- Plazmatické proteiny – patří většinou do skupiny glykoproteinů. Zabezpečují 

udržování části osmotického tlaku, podílejí se na procesech hemokoagulace a 

fibrinolýzy, tvoří pufrační systém krve, transportují látky špatně rozpustné ve vodě a 

mají antioxidační funkce.[19][20] 
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7. Biodegradabilní materiály 
 

Kovy, keramika a polymery jsou nejpoužívanějšími materiály v oblasti biomedicíny. 

Degradabilní biomateriály představují nový typ implantátů, které jsou založeny na 

biodegradabilních kovech, jakými jsou železo a hořčík. Biodegradabilní sloučeniny kovů 

hrají klíčovou roli v reparaci či náhradě kostních defektů. Jsou schopny přizpůsobit se 

lidskému tělu, do kterého byly implantovány, a díky jejich mechanické stabilitě poskytují 

léčebnou podporu poškozeným orgánům a tkáním, zatímco dochází k jejich postupné 

degradaci. 

 S rostoucí regenerací kosti se zvyšuje přenos implantovaného materiálu do kosti. 

Požadovaná doba pro úplnou regeneraci kosti se odhaduje na 6 až 18 měsíců po implantaci 

biodegradabilního materiálu. Vzhledem k tomu, že tuhost kovu značně převyšuje tuhost 

kostí, doporučuje se použití pórovitých kovů s nízkým Youngovým modulem pružnosti. 

Pórovité kovy spadají do rozsahu tuhosti houbovitých kostí. Používají se Open cell kovové 

molitany, které se skládají z kovu a velkého množství drobných pórů vyplněných plynem. 

Díky své struktuře umožňují kostním buňkám vrůst do implantovaného materiálu a také 

začlenění krevních cév k dosažení stabilizace implantátu. V ideálním případě dochází 

k progresivní osteointegraci a zároveň k degradaci implantátu, což zajišťuje optimální 

adaptaci. [11][13] 

 Železo prokazuje dobré mechanické vlastnosti a relativně dlouhý degradační časový 

rámec. Čisté železo a jeho slitiny jsou považovány za vhodný materiál pro výrobu 

biodegradabilních stentů pro kardiovaskulární operace. Přestože výsledky analýzy 

cytotoxicity iontů kovů poukazují na nízkou biokompatibilitu, implantované stenty byly při 

operaci kompletně resorbovány a nevedly ke vzniku zánětlivých reakcí. Nicméně, první 

studie in vivo ukázaly, že čisté železo prokazuje i poměrně nízkou korozní rychlost. Nízká 

korozní rychlost ve fyziologických roztocích může vést k tomu, že by tyto implantáty mohly 

vykazovat reakce podobné těm u trvalých implantátů. Řešením je navýšení korozní rychlosti 

přidáním dalšího prvku do slitiny železa.[11][12][14] 

 Za účelem navýšení rychlosti degradace železa byla zkoumána slitina železa a 

manganu obsahující 35 % manganu, Fe-35Mn. Tato slitina vykazuje vyšší rychlost 

degradace při zachování vlastností čistého železa. I přes to je ve srovnání s čistým 

manganem rychlost degradace Fe-35Mn o řád nižší a je považována za příliš pomalou pro 

dočasné implantační aplikace. Z pohledu medicíny by byla doba degradace mezi 12 až 24 

měsíci považována za nejvhodnější. Z výše uvedeného lze dovodit, že se ideální rychlost 

degradace nachází mezi degradační rychlostí čistého manganu a degradační rychlostí Fe-

35Mn.[14] 

Na hořčík a jeho slitiny je poslední dobou nahlíženo jako na potenciální alternativu 

pro tvorbu základu pro tkáňové regenerační aplikace díky kombinaci jejich výborných 

mechanických vlastností a degradabilitě. Hořčík je nezbytný pro včlenění vápníku do kosti. 
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Předpokládá se tedy, že uvolnění hořečnatých iontů, bude mít dobrý dopad na hojení kostí. 

Pórovité hořečnaté materiály byly vyvinuty a zkoumány v klinických testech jako 

implantátové materiály pro kostní a kardiovaskulární operace. Bylo zjištěno, že i přes 

vysokou biokompatibilitu materiálu a výbornou osteokonduktivitu (podporuje vrůstání 

okolních kostních buněk), přítomnost hořčíku ve slitině vede k razantnímu nárůstu korozní 

rychlosti. Je tedy nutné volit nízké koncentrace hořčíku ve slitině se železem.  Železo a 

hořčík nejsou za běžných podmínek navzájem rozpustné, jejich spojení umožňuje například 

prášková metalurgie.[11][14] 

 Dalším zajímavým prvkem je stříbro. Vzhledem k tomu, že Ag a Fe nejsou 

nerozpustné, může stříbro působit jako urychlovač koroze díky rozdílnému elektrickému 

potenciálu. Stříbro je také známé pro své antiseptické účinky, čehož by se dalo využít u 

zánětlivých onemocnění kostí, jako je například osteomyelitida (zánět kostní dřeně). Jako 

vhodný přídavný materiál ke slitinám železa může být použit fosfor. Fosfor zvyšuje pevnost 

slitiny, aniž by měl negativní vliv na míru koroze a cytotoxicitu. Dále se také přidává 

paladium, které zlepšuje pevnost slitiny a zvyšuje rychlost degradace díky mikrogalvanické 

korozi.[11] 

 Z pohledu koroze má standartní elektrodový potenciál značný vliv na korozní 

potenciál čistých kovů. Kovy, jejichž standartní elektrodový potenciál se nachází mezi 

potenciály železa a hořčíku, jsou Ga, Ta, Cr, Zn, Nb, V, Zr, Mg, Ti, Al a Be. Některé 

z těchto prvků jsou pro biomedicínské aplikace nevhodné díky jejich toxicitě. Těmi jsou Ga, 

V, Al, Cr a Be. Čisté kovy obsahující Ta, Nb, Ti a Zr vytváří tenkou oxidační vrstvu na 

svém povrchu, čímž zvětšují svoji odolnost vůči korozi. Jsou tedy považovány za bioinertní 

materiály. Zinek a výše uvedený mangan jsou široce zkoumány jako vhodné slitinové 

elementy pro slitiny železa a hořčíku. Jsou také testovány jejich čisté formy pro potenciální 

použití jako biodegradabilní kovy pro kostní a vaskulární aplikace.[13] 
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8. Praktická část 
 

Praktická část diplomové práce je věnována realizaci tvorby vzorků biodegradabilních 

materiálů na bázi železa s různými koncentracemi hořčíku jako legujícího prvku. Vytvořené 

vzorky byly podrobeny dalšímu zkoumání a analýzám. 

 

8.1 Příprava vzorků 

 

 Pro přípravu vzorků bylo zapotřebí zvolit vhodný nosný materiál, který by se svým 

složením a strukturou co nejvíce podobal reálnému dočasnému implantátu. Vzhledem 

k požadavku na porézní strukturu, simulující spongiózní strukturu kosti, byla zvolena jako 

nosný materiál polyuretanová pěna Belpren S 28089. Připravený pórovitý nosič byl ve tvaru 

válečku o průměr 12 mm.  

 Po zvolení vhodného nosiče byla zapotřebí příprava práškové směsi železa a 

zvoleného dopandu – hořčíku ve vybraných koncentracích.  Postup přípravy vzorku byl 

následující: 

 

1) Do zkumavky bylo přidáno 5 gramů práškové směsi předem definovaného poměru 

práškového železa a hořčíku. 

2) Prášková směs byla promísena na třepačce po dobu 30 minut. 

3) Promíchaná směs byla přenesena do keramické vaničky a bylo přidáno 5ml 

destilované vody. Po přidání destilované vody bylo zapotřebí roztok co nejlépe 

promíchat pomocí keramické tyčinky. 

4) Do takto připraveného roztoku byl pomocí pinzety vnořen nosný váleček 

polyuretanové pěny. Byl dostatečně promíchán a promačkán, aby pórovitá struktura 

válečku co nejvíce absorbovala připravený roztok. 

 

Takto přichystané vzorky byly připraveny na vložení do pece, jejímž cílem bylo 

vypečení polyuretanové matrice, následné slinování práškového kovu a zároveň zachování 

porézní struktury vzorku. 

 

8.1.1 Proces slinování  

 

Slinování zajišťuje zvýšení soudržnosti výlisku zvětšením styčných ploch mezi částicemi, 

tvorbou slitin v místě styku a odstraněním deformačního zpevnění z výroby prášků. 

Slinování je tepelné zpracování při homologických teplotách 0,65 až 0,80 složky s nejvyšší 

teplotou tavení. Vede tedy ke vzniku kovového tělesa při teplotách pod teplotou tavení 

práškové směsi.[22]  
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 Slinování je realizováno difuzní cestou, z toho důvodu jsou rozhodujícími faktory 

teplota a čas. Jako faktory, na základě kterých se vyhodnocuje efekt slinování, jsou obvykle 

hustota a pevnost materiálu. Z energetického hlediska je slinování proces, při kterém vlivem 

teploty a času, dochází k poklesu vysoké hladiny celkové volné energie soustavy 

na minimální, za daných podmínek dosažitelnou hodnotu. Proces slinování je rozdělen na tři 

základní etapy[22]: 

 

- Tvorba a růst mezičásticových spojení 

- Zmenšování objemu spojitých pórů ev. 

- Zmenšování izolovaných pórů 

 

8.1.2 Stanovení vhodného teplotního průběhu a koncentrace legujícího prvku  

  

Pro stanovení vhodné slinovací teploty je zapotřebí znalost teploty železa. Teplota tání 

železa je 1538°C. Slinovací teplota by měla být volena v rozsahu 65 až 80% teploty tání, 

tedy 1000 až 1230°C. Jako pracovní plyn byla zvolena dusíková atmosféra, která zamezuje 

oxidačním reakcím a shoření polyuretanu, což by mělo vliv na pevnost vypálených vzorků.  

 

 

Tabulka 3 Přehled koncentrací vzorků a teplotní průběhy v prvním kole přípravy vzorků 

 

Vzorek Složení 1 (°C) t1 (min) 2 (°C) t2 (min) Atmosféra 

1 Fe 450 120 1120 60 dusík 

2 Fe+5%Mg 450 120 1120 60 dusík 

3 Fe+10%Mg 450 120 1120 60 dusík 

4 Fe+15%Mg 450 120 1120 60 dusík 

5 Fe+20%Mg 450 120 1120 60 dusík 

6 Fe+25%Mg 450 120 1120 60 dusík 

7 Fe+30%Mg 450 120 1120 60 dusík 

8 Fe+35%Mg 450 120 1120 60 dusík 

 

 

1 – debindovací teplota – teplota k vypečení polyuretanové matrice, 

t1 – debindovací prodleva, 

2 – slinovací teplota, 

t2 – slinovací prodleva 

 

V tabulce 3 lze vidět připravené koncentrace vzorků, které byly vypáleny. Bohužel 

všechny vzorky s příměsí hořčíku byly po vysunutí z pece naprosto nepoužitelné. Z jejich 

struktury bylo vidět, že došlo k úplnému shoření polyuretanového nosiče a hořčíku.  
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Obrázek 4 Pohled na zničené vzorky v prvním kole vypalování 

 

Příčinou takto špatného výstupu byla s největší pravděpodobností příliš vysoká 

koncentrace hořčíku ve směsi.  Teplota tání hořčíku je 650°C, což má za následek, že hořčík 

v takto vysokých koncentracích shořel a tím polyuretanový nosič. To narušilo mechanickou 

integritu vzorků, které se tak staly nepoužitelnými pro další zkoumání. Vzorky z čistého 

železa byly v pořádku. Výsledek je pro ilustraci patrný na obrázku 5.  

Vzhledem k této zkušeností bylo nutné optimalizovat koncentrace hořčíku ve směsi při 

druhém kole vypalování vzorků. Aby bylo zabráněno stejnému výsledku, byly voleny 

podstatně nižší koncentrace dopandu. Koncentrace vzorků a teplotní průběhy jsou uvedeny 

v tabulce 4. 

 

Tabulka 4 Přehled koncentrací vzorků a teplotní průběhy v druhém kole přípravy vzorků 

 

Vzorek Složení 1 (°C) t1 (min) 2 (°C) t2 (min) Atmosféra 

1 Fe+0,5%Mg 450 120 1120 60 dusík 

2 Fe+1,0%Mg 450 120 1120 60 dusík 

3 Fe+1,5%Mg 450 120 1120 60 dusík 

4 Fe+2,0%Mg 450 120 1120 60 dusík 

5 Fe+2,5%Mg 450 120 1120 60 dusík 
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Druhé kolo vypalování vzorků se sníženými koncentracemi hořčíku dopadlo úspěšně. 

Došlo k dostatečnému vypečení matrice polyuretanového nosiče. Výstup lze pozorovat na 

obrázku 5. 

 

 

 

 

Obrázek 5 Pohled na vzorky vytvořené ve druhém kole vypalování 

 

8.1.3 Příprava vybraných roztoků 

 

Biodegradabilní implantát slouží pro reparaci či náhradu kostních defektů. Bylo tedy nutné 

připravit roztoky, které co nejlépe simulují biologické prostředí, ve kterém se kost nachází. 

Celkem byly připraveny 2 roztoky, a to krevní plazma a Ringerův roztok. Všechny 

koncentrace vzorků byly v těchto roztocích namáhány po dobu 4 týdnů pro zjištění 

hmotnostních úbytků a změn korozních potenciálů jednotlivých sad vzorků. Měření změn 

hmotnosti a korozních potenciálů proběhlo před vložením vzorku do roztoku a poté 

po jednotlivých týdnech. Pro každou koncentraci vzorku byly připraveny celkem 4 

zásobníky s roztokem tj. 1 zásobník pro daný časový interval. Celkem byly zkoumány 

vzorky s šesti různými koncentracemi a namáhány po dobu 4 týdnů. Bylo tedy připraveno 24 

zásobníků pro jeden roztok.  

 

Krevní plazma  

  

Krevní plazma by měla nejlépe simulovat prostředí, ve kterém se má biodegradabilní 

implantát vyskytovat. Pro tuto práci byla použita vepřová krevní plazma. Čerstvá vepřová 

krev byla získána v Tišnově na jatkách společnosti Steinhauser s.r.o. Aby bylo možné z krve 
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získat plazmu, byla použita protisrážlivá látka, která zabránila sražení krve. Následně byla 

krev rozdělena do 10 tenkých zkumavek, aby mohlo lépe dojít k sedimentaci krevních 

elementů a tím jejich oddělení od krevní plazmy. Proces sedimentace probíhal prostředí 

chlazeném na 4°C po 48 hodin. Po uplynutí této doby byla plazma odpipetována ze 

zkumavek a spolu se zbytkem krve převezena do ČOV (čistička odpadních vod). Zde byla 

takto získaná plazma připravena k centrifugaci, aby byla zbavena krevních elementů, které 

by se v ní mohly vyskytnout po jejím případném nepřesném odběru po sedimentaci.  

 

 

 
 

Obrázek 6 Příprava krevní plazmy pro centrifugaci 

 

Plazma byla přenesena do centrifugačních zkumavek a vložena do přístroje. Poté 

byla centrifugována při 2800 otáčkách za minutu po dobu 15 minut, což jsou parametry 

odpovídající klinickým požadavkům.  

 

 
 

            Obrázek 7 Centrifugační zařízení HERMLE 
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Po ukončení programu byly zkumavky vyňaty ze zařízení. Následně byla krevní 

plazma opatrně odpipetována do uzavíratelných plastových zásobníků, které byly předtím 

sterilizovány UV zářením. Celkem bylo plazmou naplněno 24 zásobníků.  

 

 

 

           Obrázek 8 Zásobník se vzorkem v krevní plazmě 

 

Ringerův roztok 

 

Ringerův roztok je infuzní roztok, který má podobné složení elektrolytů jako 

extracelulární tekutina. Je izotonický a obsahuje kromě iontů sodíku a chlóru také ionty 

draslíku a vápníku, čímž se blíží složení krevní plazmy. Je používán pro korekci hladiny 

elektrolytů v séru a pro nastolení acidobazické rovnováhy. Elektrolyty jsou podávány za 

účelem dosažení normálního osmotického tlaku jak v extracelulárním, tak také 

v intracelulárním prostoru. Je mírně kyselý vzhledem k relativně vysokému obsahu 

chloridů.[24] 

 

8.2 EDX – Energiově disperzní spektroskopie 

 

EDX slouží jako přídavné zařízení k řádkovacímu mikroskopu. Cílem kvantitativní bodové 

mikroanalýzy je prokázat přítomnost určitého prvku nebo provést spektrální analýzu. EDX 

slouží k rychlému stanovení kvalitativního složení vzorku a s využitím standardů také 

semikvantitativního složení. Při dopadu primárních elektronů na povrch vzorku vzniká 

rentgenové záření, které je detekováno pomocí energiově disperzního spektrometru. 

Výstupem analýzy EDX je spektrum četnosti rtg signálu v jednotlivých energetických 

oknech. Jedná se o charakteristické píky, které korespondují jednotlivým prvkům, a jejich 

výška odpovídá koncentraci daného prvku ve vzorku. Hlavní výhody EDX spočívají 

v rychlém a přehledném zpracování naměřených dat a možnosti operativně srovnávat 
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získané spektrum s polohou hlavní spektrální čáry nebo spektrálních čar hledaných 

prvků.[23] 

 Vytvořené vzorky biodegradabilních materiálů byly před namáháním v roztocích 

podrobeny spektroskopické analýze za účelem získání informace o případné přítomnosti 

reziduálních látek a také za cílem zjistit koncentrace jednotlivých prvků, které se ve vzorcích 

vyskytují.  

 

8.2.1 Analýza EDX vzorku Fe 

 

 

 

Obrázek 9 Spektroskopická analýza vzorku čistého železa 

 

 

 

Tabulka 5 Prvkové zastoupení ve vzorku čistého železa 
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Obrázek 5 Mikroskopický pohled na strukturu vzorku čistého železa pomocí elektronového 

mikroskopu - 300x 

 

 

 

8.2.2 Analýza EDX vzorku Fe+0,5%Mg 

 

 

 
 

Obrázek 6 Spektroskopická analýza vzorku Fe+0,5%Mg 
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Tabulka 6 Prvkové zastoupení ve vzorku Fe+0,5%Mg 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Mikroskopický pohled na strukturu vzorku Fe+0,5%Mg pomocí elektronového 

mikroskopu - 2000x 
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Obrázek 8 Mapování prvků železa (červená barva) a hořčíku (modrá barva) - 2000x 

 

 

8.2.3 Analýza EDX vzorku Fe+1,0%Mg 

 

 

 

 

Obrázek 9 Spektroskopická analýza vzorku Fe+1,0%Mg 
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Tabulka 7 Prvkové zastoupení ve vzorku Fe+1,0%Mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Mikroskopický pohled na strukturu vzorku Fe+1,0%Mg pomocí elektronového 

mikroskopu - 2000x 
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Obrázek 11 Mapování prvků železa (červená barva) a hořčíku (modrá barva) - 2000x 

 

 

8.2.4 Analýza EDX vzorku Fe+1,5%Mg 

 

 

 

Obrázek 12 Spektroskopická analýza vzorku Fe+1,5%Mg 
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Tabulka 8 Prvkové zastoupení ve vzorku Fe+1,5%Mg 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 13 Mikroskopický pohled na strukturu vzorku Fe+1,5%Mg pomocí elektronového 

mikroskopu - 2000x 
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Obrázek 14 Mapování prvků železa (červená barva) a hořčíku (modrá barva) - 2000x 

 

 

 

8.2.5 Analýza EDX vzorku Fe+2,0%Mg 

 

 

 

 

Obrázek 15 Spektroskopická analýza vzorku Fe+2,0%Mg 
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Tabulka 9 Prvkové zastoupení ve vzorku Fe+2,0%Mg 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 16 Mikroskopický pohled na strukturu vzorku Fe+2,0%Mg pomocí elektronového 

mikroskopu - 2000x 
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Obrázek 17 Mapování prvků železa (červená barva) a hořčíku (modrá barva) - 2000x 

 

 

 

8.2.6 Analýza EDX vzorku Fe+2,5%Mg 

 

 

 

Obrázek 18 Spektroskopická analýza vzorku Fe+2,5%Mg 
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Tabulka 10 Prvkové zastoupení ve vzorku Fe+2,5%Mg 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 Mikroskopický pohled na strukturu vzorku Fe+2,5%Mg pomocí elektronového 

mikroskopu - 2000x 
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Obrázek 20 Mapování prvků železa (červená barva) a hořčíku (modrá barva) - 2000x 

 

8.2.7 EDX vyhodnocení 

 

Při pohledu na spektroskopickou analýzu jednotlivých sad vzorků je zde kromě železa a 

hořčíku patrný opakující se výskyt uhlíku a kyslíku. Přítomnost kyslíku ve vzorcích je 

pravděpodobně zapříčiněna jeho usazením v pórovité struktuře vzorku. Kyslík je ve vzorcích 

přítomný v rozpětí 5 až 10 wt.%. Značný výkyv může být pozorován u vzorku čistého 

železa, kde se nachází v 24,43 wt%. Uhlík se ve vzorcích vyskytuje v rozsahu 3 až 4 wt.%.  

Výskyt uhlíku v některých vzorcích je způsoben tím, že je z velké části obsažen 

v polyuretanové pěně a nedošlo k jeho vypálení neboť má nejvyšší teplotu tání ze všech 

nekovů - 3825°C. Jeho výskyt může být také zapříčiněn otevřenou manipulací se vzorem na 

vzduchu. Lze tedy konstatovat, že se ve struktuře vzorků nenachází žádné jiné reziduální 

látky, které by měly vliv na jejich biokompatibilitu. 

V tabulkách prvkového zastoupení jsou patrné koncentrace hořčíku v jednotlivých 

vzorcích. U vzorků Fe+0,5%Mg a Fe+1,0%Mg hodnoty koncentrací Mg korespondují se 

skutečnými připravenými koncentracemi. U vzorků Fe+1,5%Mg a Fe+2,0%Mg lze 

pozorovat výkyv o cca 0,17 wt% oproti skutečné koncentraci. Největší rozdíl je patrný u 

Fe+2,5%Mg, který je dvojnásobný oproti skutečné koncentraci. Tyto rozdíly jsou patrně 

dány nedostatečným promícháním směsi práškového železa a hořčíku. Dokladem toho je 

obrázek 25, kde lze vypozorovat shluk zrn hořčíku, který má za následek vysoké převýšení 

stanovené koncentrace oproti skutečné koncentraci Mg ve vzorku. Lze také usuzovat, že 

velký význam má i to, na jakém místě na vzorku je analýza prováděna. Na jiných místech 
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mohou být zrna hořčíku koncentrována ve větší či menší míře, což by vedlo k získání jiné 

informace o jeho koncentraci. Z tohoto hlediska lze konstatovat, že se jedná o získání spíše 

orientační hodnoty jeho koncentrace. 

 

8.3 Měření hmotnostního úbytku 

 

Měření hmotnostního úbytku se provádělo za účelem stanovení míry koroze vzorků o 

různých koncentrací hořčíku. Měření probíhalo vždy po předem určených časových 

intervalech – týdnech. Postup měření: 

 

1) Ultrazvukové čištění vzorků v izopropylalkoholu po dobu 9 minut. 

 

2) Vysoušení vzorků v sušičce po dobu 2 hodin při 50°C. 

 

3) Zvážení počáteční hmotnosti vysušeného vzorku. 

 

4) Ponoření vzorku do připraveného roztoku – Krevní plazma (lednička 4°C), Ringerův 

roztok (sušička 37°C). 

 

5) Působení korozního prostředí na vzorky po dobu 7, 14, 21 a 28 dnů. 

 

6) Vyjmutí vzorku z roztoku a jejich opětovné UZ čištění v izopropylalkoholu. 

 

7) Vysoušení vzorků v sušičce po dobu 2 hodin při 50°C. 

 

8) Zvážení koncové hmotnosti vysušeného vzorku. 

 

 

8.3.1 Hmotnostní úbytek – krevní plazma 

 

Sledování hmotnostního úbytku vzorků v krevní plazmě muselo probíhat za rozdílných 

podmínek nežli u vzorků v Ringerově roztoku. Vzorky musely být po celou sledovanou 

dobu 4 týdnů skladovány při teplotě 4°C, aby nedošlo k jejímu znehodnocení, neboť se jedná 

o látku organického původu. Pro dosažní maximální možné trvanlivosti plazmy byly veškeré 

komponenty, které přišly se roztokem do kontaktu, sterilizovány pomocí UV záření.  
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Tabulka 11 Naměřené hmotnosti vzorků před a po namáhání v krevní plazmě 

 

  Týden 1   Týden 2   Týden 3   Týden 4   

  Před (g) Po (g) Před (g) Po (g) Před (g) Po (g) Před (g) Po (g) 

Fe 3,244 3,256 3,080 3,102 3,040 3,054 3,137 3,166  

Fe+0,50%

Mg 

1,373 1,383 1,887 1,899 1,813 1,831 1,401  1,412 

Fe+1,00%

Mg 

2,379 2,393 2,736 2,745 2,634 2,660 2,611  2,634 

Fe+1,50%

Mg 

1,281 1,299 1,737 1,752 2,770 2,788 2,617  2,627 

Fe+2,00%

Mg 

2,178 2,201 2,402 2,424 2,831 2,848 2,578  2,593 

Fe+2,50%

Mg 

1,498 1,511 1,804 1,813 2,220 2,250 2,466  2,478 

 

 

Při pohledu na tabulku 11 není patrná ztráta hmotnosti, nýbrž její nárůst. Hmotnost 

vzorků jejich namáháním v krevní plazmě vzrostla. Důvodem tohoto nečekaného jevu je 

fakt, že po uplynutí čtyř dnů po vložení vzorků do plazmy, se v roztoku začal formovat 

načervenalý hlen, který zcela obklopil povrch vzorku. Hlen ke vzorku ulpěl takovým 

způsobem, že byl po vyndání vzorku z roztoku téměř neodstranitelný.  

 

 
 

Obrázek 21 Vzorek po namáhání v krevní plazmě 
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Jakmile byl vzorek vložen do izopropylalkoholu, došlo k okamžité změně gelové 

struktury a barvy hlenu. Vytvořil se tenký film kolem povrchu vzorku a zbytek hlenu se 

rozptýlil do kapaliny a sedimentoval ke dnu.   

 

 
 

Obrázek 22 Vzorek v izopropylalkoholu po ultrazvukovém čištění 

 

 

 
 

Obrázek 23 Vzorek po ultrazvukovém čištění 
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Obrázek 24 Vzorek po vysušení 

 

 

Na základě získaných výsledků se lze domnívat, že hlen, který se vytvořil okolo 

vzorku, působil jako určitá bariéra, která bránila koroznímu působení (kap. 7.6) plazmy na 

vzorek. Nedocházelo tedy ke ztrátě hmotnosti v důsledku koroze vzorku, ale naopak 

k hmotnostnímu přírůstku díky vytvoření odolného filmu obklopujícího vzorek.  

 Tento nerozpustný hlen je s největší pravděpodobností výsledkem absorpce 

plazmatických proteinů kovovým vzorkem. To potvrzuje i fakt, že se hlen při kontaktu 

s izopropylalkoholem těsně stáhnul kolem povrchu vzorku a částečně rozptýlil do roztoku 

(obrázek 27). Současně prudce zbělal, což je doloženo obrázkem 29. Tyto reakce naznačují, 

že došlo k denaturaci bílkovin a lze tedy předpokládat, že je hlen bílkovinného původu.  

 

 

Tabulka 12 Ukázka změn hmotnosti vzorku Fe+1,00Mg v průběhu namáhání vzorku 

v krevní plazmě 

 

Časové 

Intervaly 

Hmotnost 

před (g) 

Hmotnost 

po     (g) 

Přírůstek 

hmotnosti 

(g) 

Rozdíl 

hmotností 

(%) 

Denní 

přírůstek 

(g) 

1. Týden 2,379 2,393 0,014 0,59% 0,0020 

2. Týden 2,736 2,745 0,009 0,33% 0,0013 



50 

 

3. Týden 2,634 2,660 0,026 0,99% 0,0037 

4. Týden 2,611 2,634 0,023 0,88% 0,0032 

 

V tabulce 12 jsou uvedeny hmotnostní změny vzorků Fe+1,00Mg během týdenních 

intervalů. Z těchto hodnot je patrné, že přírůstek hmotnosti je nezávislý čase, po který byl 

vzorek uložen v roztoku krevní plazmy. Hodnoty mohou být také ovlivněny snahou o 

částečné odstranění hlenu před ultrazvukovým čištěním, což bylo vzhledem k jeho 

konzistenci a míře přilnutí do povrchu vzorku, velmi obtížné.  

 Pro lepší představu o struktuře hlenu a o způsobu, jakým vzorek obklopuje, byly 

pořízeny snímky pomocí optického mikroskopu Olympus BX40. Ze  vzorku  Fe+1,0%Mg 

byla skalpelem oddělena část jeho povrchu s navázaným hlenem a vložena do mikroskopu. 

 

 

 

 

Obrázek 25 Pohled na vzorek Fe+1,0%Mg -200x 

 

 

 Na obrázku 30 lze pozorovat mikroskopický pohled na strukturu vzorku Fe+1,0%Mg 

po třítýdenním namáhání v krevní plazmě. Ze snímků je patrné, jak hlen důkladně objímá 

celý povrch vzorku.  
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8.3.2 Hmotnostní úbytek – Ringerův roztok 

 

Za účelem stanovení hmotnostní úbytku byla vždy změřena hmotnost vzorku před jeho 

vložením do Ringerova roztoku, poté byla hmotnost znovu změřena po jeho vyjmutí 

z roztoku.  

 

Tabulka 13 Naměřené hmotnosti vzorků před a po namáhání v Ringerově roztoku 

 
  Týden 1   Týden 2   Týden 

3 

  Týden 4   

  Před (g) Po (g) Před (g) Po (g) Před (g) Po (g) Před (g) Po (g) 

Fe 3,8086 3,8085 4,3223 4,3223 3,6397 3,6396 3,8321 3,8321 

Fe+0,50%

Mg 

1,0184 1,0103 1,2213 1,2112 1,4090 1,3966 0,6164 0,6107 

Fe+1,00%

Mg 

1,1222 1,1145 0,5883 0,5833 0,6167 0,6109 0,8574 0,8489 

Fe+1,50%

Mg 

1,5916 1,5815 1,9748 1,9610 1,8769 1,8610 1,4742 1,4571 

Fe+2,00%

Mg 

1,1837 1,1732 1,0001 0,9893 0,6087 0,6013 0,3377 0,3331 

Fe+2,50%

Mg 

1,3900 1,3723 1,1035 1,0882 1,2532 1,2349 1,1342 1,1150 

 

 

 

 
 

Graf 1 Grafické vyjádření hmotnostního úbytku vzorků namáhaných v Ringerově roztoku 
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Z tabulky 13 je patrné, že u vzorků namáhaných v Rignerově roztoku skutečně 

docházelo k hmotnostním ztrátám na rozdíl od vzorků v roztoku krevní plazmy. Pokles 

hmotnosti je nejlépe pozorovatelný v grafu 1, kde je vynesena závislost hmotnostních změn 

vzorků na čase jejich namáhání.  

U vzorku čistého železa nedošlo téměř žádnému hmotnostnímu úbytku. Jeho 

hmotnost se během týdnů vůbec neměnila nebo klesla pouze o 0,0001g, což bude 

pravděpodobně dáno chybou měření. Jinak tomu bylo ale u vzorků s příměsí hořčíku. 

Z grafu 1 je patrný nejvyšší pokles hmotnosti během 1. týdne, což je společné všem 

vzorkům s hořčíkem. Tento pokles je v rozmezí od 0,6 do 1,2% jejich celkové hmotnosti. 

Během následujících tří týdnů lze ale pozorovat, že se hmotnost téměř nezměnila, resp. se 

změnila v řádech setin až desetin procent hmotnosti vzorků.  

 

 

Tabulka 14 Ukázka změn hmotnosti vzorku Fe+1,0%Mg v průběhu namáhání vzorku 

v Ringerově roztoku 

 

Časové 

Intervaly 

Hmotnost 

před (g) 

Hmotnost 

po     (g) 

Úbytek 

hmotnosti (g) 

Rozdíl 

hmotnosí 

(%) 

Denní 

úbytek (g) 

1. Týden 1,1222 1,1145 7,7*10-3 0,686% 1,1*10-3 

2. Týden 0,5883 0,5833 5,0*10-3 0,853% 7,14*10-4 

3. Týden 0,6167 

 

0,6109 5,8*10-3 0,946% 8,29*10-4 

4. Týden 0,8574 0,8489 8,5*10-3 0,997% 1,21*10-3 
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8.4 Měření pH roztoků 

 

 

Měření pH bylo prováděno se stejnou pravidelností jako měření hmotnostního úbytku a 

korozního potenciálu. Cílem měření bylo získat informaci změnách pH krevní plazmy a 

Ringerova roztoku po čas namáhání vzorků.  

 

 

Tabulka 15 Naměřené hodnoty pH v roztocích 

 1. den 8. den 15. den 22. den 29. den 

Krevní 

plazma 

7,75 10,65 10,67 10,66 10,67 

Ringerův 

roztok 

7,63 10,91 10,92 10,92 10,92 

 

 

 

 

 

Graf 2 Měření pH roztoků 

 

Oba roztoky byly před vložením vzorků slabě alkalické. Z grafu 2 je patrné, že 

hodnota pH prudce stoupla během prvního týden namáhání vzorků, což je způsobeno 

vznikem korozních produktů, která roztoky alkalizovaly. Hodnoty pH naměřené v dalších 

týdnech se již neměnily a zůstaly tak konstantní.  

 

 

 



54 

 

8.5 Měření korozního potenciálu 

 

 Elektrochemická koroze probíhá v elektricky vodivých prostředích. Je spojená 

s anodickou oxidací a katodickou redukcí některé složky prostředí. Elektrická vodivost kovu 

umožňuje to, aby oxidační a redukční reakce probíhaly na nejvhodnějších místech povrchu 

kovu. Průběh katodické a anodické polarizace je vyjádřen polarizačními křivkami. Obě 

reakce probíhají při korozním potenciálu Ekor, který leží mezi rovnovážnými potenciály. 

K ustálení potenciálu korozní reakce dojde tehdy, když se rychlost anodické reakce rovná 

rychlosti katodické reakce, tedy rovnají se proudy anodické a katodické reakce. Rychlost 

závisí na několika parametrech, a to na odporu elektrolytu Ri, na pH prostředí, povrchu 

elektrod atd.[18] 

 

 

 

Obrázek 26 Připojení korozního článku k potenciostatu[5] 

  

 

CE – Pomocná elektroda k platinové elektrodě 

RE1 – Referentní elektroda ke vzorku 

WE – Pracovní elektroda ke vzorku 

RE2 – Referentní elektroda ke kalomelové elektroda 

 

Průběh koroze je pozorován na základě měření korozních křivek. Proudy v této 

křivce jsou zobrazovány v absolutní hodnotě, tedy kladné. Pravá část křivky je obrazem 

elektrochemické koroze, tedy přeměny kovů na jejich sloučeniny. Pokud jsou zplodiny 

rozpustné ve vodě, tato větev korozní křivky nejeví žádné anomálie. V případě, že korozí 

vznikají produkty, které nejsou rozpustné ve vodě, mohou blokovat další vzestup proudu při 

růstu potenciálu. V případě, kdy vznikají pevně lpící neaktivní vrstvy, se trend pravé části 

křivky obrací. S růstem potenciálu proud klesá, někdy až k nule. Tento jev se nazývá 

pasivace, což je vytvoření málo vodivé vrstvy oxidů nebo hydroxidů kovu.[18] 
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Graf 3 Grafické zobrazení polarizačních křivek vzorku 100%Fe - výstup programu AutoLab. 

 

V grafickém zobrazení levá větev ukazuje, jak se na materiálu buďto vylučuje vodík 

nebo eventuálně ionty z roztoku. Pravá větev odpovídá korozi kovového materiálu za vzniku 

iontů jejich podkladového kovu. Pokud rovnoměrně stoupá, jedná se o korozi oxidací kovu. 

Naopak pokud je v pravé části pozorován pokles, tak je způsoben pasivací. Rychlost koroze 

závisí na řadě parametrů, a to např. na teplotě, odporu elektrolytu, pH prostředí, povrchu 

elektrod apod.[18] 

 

Koroze hořčíku je děj, který se skládá z[25]: 

 

-  anodické reakce – rozpuštění kovu  

 

                        (1) 

 

- katodické reakce – redukce vody 

 

                  (2) 

 

 

 Korozní potenciál byl změřen před vložením vzorků do roztoků a poté byl průběžně 

proměřován po sedmidenních intervalech po dobu 29 dnů. Vzorky namáhané v krevní 

plazmě byly po celou dobu uchovávány při teplotě 4°C. Vzorky namáhané v Ringerově 

roztoku byly uloženy v sušičce při teplotě 37°C z důvodu simulace teploty lidského těla. 
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8.5.1 Měření korozního potenciálu – krevní plazma  

 

Korozní potenciál byl změřen před vložením vzorků do roztoků a poté byl průběžně 

proměřován po sedmidenních intervalech po dobu 28 dnů. Vzorky namáhané v krevní 

plazmě byly po celou dobu uchovávány při teplotě 4°C.  

 

 

 
 

Graf 4 Zobrazení změn korozního potenciálu vzorku čistého železa 

 

 

 

 

Graf 5 Zobrazení změn korozního potenciálu vzorku Fe+0,5%Mg 
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Graf 6 Zobrazení změn korozního potenciálu vzorku Fe+1,0%Mg 

 

 

 

 

 

Graf 7 Zobrazení změn korozního potenciálu vzorku Fe+1,5%Mg 
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Graf 8 Zobrazení změn korozního potenciálu vzorku Fe+2,0%Mg 

 

 

 

 

Graf 9 Zobrazení změn korozního potenciálu vzorku Fe+2,5%Mg 

 

V grafech 4 – 9 jsou vykresleny průběhy polarizačních křivek vzorků o šesti různých 

koncentracích. Při celkovém pohledu na tyto grafy lze tvrdit, že k očekávanému růstu 

korozního potenciálu prakticky nedošlo. Fakt, že vzorky namáhané v krevní plazmě 

v podstatě nekorodovaly, je již naznačen v kapitole 7.3, kde byl při měření hmotnostního 

úbytku naopak zaznamenán přírůstek hmotnosti vzorku po jeho vytažení z roztoku. Tento 

nárůst hmotnosti byl důsledkem tvorby již zmiňovaného hlenu, který zcela obklopil 
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namáhané vzorky a vytvořil těžko odstranitelný tenký bílý film kolem povrchu testovaného 

vzorku. 

 Dalším faktorem, který významně ovlivňuje změny korozního potenciálu, je také 

teplota. Jak již bylo uvedeno, vzorky byly v krevní plazmě uloženy při teplotě 4°C, neboť se 

jedná o látku organického původu. Bylo tedy zapotřebí zjistit, jestli bude zvýšením teploty 

dosaženo kýženého nárůstu korozního potenciálu. Proto byly vzorky Fe+1,5%Mg, 

Fe+2,0%Mg a Fe+2,5%Mg po 22. dnu přesunuty mimo chladící prostory na teplotu 22°C na 

dobu 7 dnů. Jak lze vidět v grafech 7-9, přesun těchto tří vzorků na místo s teplotou vyšší o 

18°C se nijak neprojevil. Lze tedy tvrdit, že v tomto případě teplota neovlivňovala korozi 

vzorků.  

 Dalším zjištěním při vystavení vzorků pokojové teplotě, byla změna zabarvení hlenu 

z načervenalé barvy na modrozelenou.  

 

 
 

Obrázek 27 Barevná změna hlenu po 7 dnech při teplotě 22°C 

Tato barevná změna hlenu byla výsledkem toho, že se plazma během těchto sedmi 

dnů při teplotě 22°C zkazila. Důkazem byl také značný zápach, který byl velmi podobný 

zápachu zkaženého masa a byl zejména patrný u hlenu kolem vzorku. Tento fakt je dalším 

důkazem, že je hlen bílkovinného původu.  

Jak bylo zmíněno v kapitole 7.3, přítomnost hlenu byla pozorována po čtyřech dnech 

po vložení vzorků do krevní plazmy. Na grafech 4, 5 a 7 si lze povšimnout určitého posunu 

korozního potenciálu směrem ke kladným hodnotám během prvního týdne namáhání. To by 

mohlo znamenat, že vzorek fakticky korodoval v době, než došlo k vytvoření hlenu, tedy 

během prvních čtyř dnů po vložení vzorků do roztoku. Koroze vzorků před vytvořením 

hlenu nemohla být zjištěna měřením jejich hmotnostních úbytků, neboť vznik tenkého filmu 
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na povrchu vzorku naopak vždy vedl k nárůstu hmotnosti. Lze konstatovat, že hlen vytvořil 

kolem vzorku určitou bariéru, která zabraňovala koroznímu působení roztoku na vzorek. 

 

8.5.2 Měření korozního potenciálu – Ringerův roztok 

 

Korozní potenciál byl změřen před vložením vzorků do Ringerova roztoku a poté byl 

průběžně proměřován po sedmidenních intervalech po dobu 28 dnů. Vzorky namáhané 

v Ringerově roztoku byly po celou dobu uchovávány při teplotě 37°C. 

 

 

 

Graf 10 Zobrazení změn korozního potenciálu vzorku čistého železa 

 
 

Graf 11 Zobrazení změn korozního potenciálu vzorku Fe+0,5%Mg 
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Graf 12 Zobrazení změn korozního potenciálu vzorku Fe+1,0%Mg 

 

 

 

 

Graf 13 Zobrazení změn korozního potenciálu vzorku Fe+1,5%Mg 
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Graf 14 Zobrazení změn korozního potenciálu vzorku Fe+2,0%Mg 

 

 

 

 

 

Graf 15 Zobrazení změn korozního potenciálu vzorku Fe+2,5%Mg 

 

 

Z grafů 9 až 14 lze vidět, že stejně jako u vzorků namáhaných v krevní plazmě, 

nebylo dosaženo růstu korozního potenciálu ani u vzorků v Ringerově roztoku. Příčinou je 
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fakt, že se na povrchu vzorku vytvořila vrstva hydroxidu hořečnatého, tzv. pasivní vrstva. Ta 

tvoří bariéru mezi kovem a prostředím roztoku a tím silně zpomaluje další korozi[25]: 

 

 

    (3) 

 

 

Ringerův roztok, stejně jako krevní plazma, obsahuje chloridové ionty, které mají na 

pasivní vrstvu hydroxidu hořečnatého negativní vliv, protože ji poškozují. Chloridové ionty 

tedy podporují korozi vzorků obsahující hořčík. Nicméně díky korozi hořčíku se okolní 

prostředí alkalizuje (kap. 7.6) a to podporuje vznik nerozpustné vrstvy hydroxidu 

hořečnatého, která po dosažení určité hodnoty pH korozi úplně zastaví.[25] 

 Na některých grafech je zachycen jistý nárůst potenciálu během prvního týdne 

namáhání vzorků v roztoku. Během prvních dnů se začal v Ringerově roztoku ze vzorků 

uvolňovat korozního produktu Mg(OH)2, který vytvořil bariéru okolo vzorků, která pak silně 

zpomalila další korozi vzorku, což mělo za následek téměř stagnaci růstu korozního 

potenciálu v dalších týdnech.  

 Tomuto faktu nasvědčují i výsledky hmotnostních úbytků. U všech vzorků s příměsí 

hořčíku byl zaznamenám největší úbytek hmotnosti během prvního týdne. V dalších týdnech 

se ztráty hmotnosti výrazně snížili. Což naznačuje, že se korozní rychlost výrazně zpomalila.  

 

 8.5.3 Měření korozního potenciálu – vyhodnocení 

 

 Při pohledu na výsledky měření korozních potenciálů vzorků namáhaných v Ringerově 

roztoku a krevní plazmě, lze konstatovat, že bylo dosaženo velmi podobných výsledků. Na 

základě výsledků z vyhodnocených dat o vzorcích namáhaných v krevní plazmě, bylo 

předpokladem, že korozní potenciál nerostl z důvodu tvorby hlenu, který vzorek obklopil a 

zabraňoval tak koroznímu působení plazmy na vzorek. Vyhodnocením dat o vzorcích 

namáhaných v Ringerově roztoku bylo zjištěno, že korozní produkt Mg(OH)2 vytvořil 

nerozpustnou vrstvu kolem vzorku, která zabraňovala další korozi. Z toho vyplývá, že kdyby 

se bílkovinný hlen kolem vzorku uloženého v krevní plazmě nevytvořil, i tak by bylo 

dosaženo stejných výsledků, neboť by se zde projevil stejný jev jako u Ringerova roztoku, 

tedy působení bariéry v podobně Mg(OH)2. Tomu nasvědčují i výsledky měření pH, kde u 

obou roztoků je patrný nárůst pH během prvního týdne, což potvrzuje, že během prvních dnů 

skutečně docházelo k uvolňování korozního produktu Mg(OH)2 do roztoku. V případě 

Ringerova roztoku, Mg(OH)2 vytvořil bariéru zabraňující další korozi. Ale v případě krevní 

plazmy byla bariéra Mg(OH)2 pokrývající povrch vzorku překryta mnohonásobně silnější 

vrstvou bílkovinného hlenu, který vzorek neprodyšně obklopil, a ten představoval hlavní 

zábranu pro korozní působení roztoku na vzorek.  
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9. Diskuze výsledků 
 

 

 Železo a jeho slitiny jsou charakteristické vysokou mechanickou pevností a odolností 

vůči korozi. Aby mohlo být železo použito jako základní materiál jako dočasný implantát, je 

nutné zvýšit jeho korozní rychlost přidáním vhodného legujícího prvku. V této práci byly 

zkoumány slitiny železa a hořčíku o pěti různých koncentracích. Vzorky byly vytvořeny 

nanesením práškové směsi Fe a Mg v předem definovaných poměrech na polyuretanový 

nosič a následným vypálením.  

 Pro namáhání vzorků byly připraveny dva roztoky. Prvním roztokem byla vepřová 

krevní plazma. Vzorky musely být před vložením do roztoku sterilizovány UV záření. 

Namáhání vzorků v plazmě probíhalo za teploty 4°C. Druhým roztokem byl Ringerův 

roztok, který je svým složením podobný krevní plazmě. Vzorky v tomto roztoku byla 

namáhány při teplotě 37°C.  

 Spektroskopickou analýzou EDX byl umožněn náhled na strukturu vzorku a získána 

informace o procentuálním zastoupení prvků. U vzorků Fe, Fe+0,5%Mg a Fe+1,0%Mg tato 

informace odpovídala reálné připravené koncentraci. Vzorky Fe+1,5%Mg a Fe+2,0%Mg se 

na základě této analýzy lišily od skutečné koncentrace o 0,17 wt%. Největší rozdíl 

koncentrace oproti té skutečné byl zaznamenán u Fe+2,5%Mg, a to o dvojnásobek. Analýza 

dále objasnila, že některé vzorky obsahují kromě železa a hořčíku také kyslík a uhlík.  

 Měření hmotnostní úbytku bylo prováděno na základě zjištění počátečních hmotností 

vzorků před jejich vložením do roztoků a následně byly jejich hmotnosti měřeny po 

týdenních intervalech po dobu 28 dnů.  

U vzorků namáhaných v krevní plazmě se po čtyřech dnech po vložení do roztoku 

vytvořil hlen, který neprodyšně obalil jejich povrch. Tento jev byl způsoben tendencí 

kovových vzorků absorbovat plazmatické proteiny a měl za následek příbytek jejich 

hmotnosti. Po vložení do izopropylalkoholu hlen totiž po celém povrchu vzorků vytvořil 

tenký, těžko odstranitelný film. 

 Hmotnostní úbytky byly naměřeny u vzorků namáhaných v Ringerově roztoku. Ze 

získaných výsledků bylo patrné, že u vzorků s příměsí hořčíku dochází k největším ztrátám 

hmotnosti během prvního týdne po vložení vzorků do roztoku. Během následujících týdnů 

došlo k razantnímu snížení ubývání hmotnosti. U vzorku čistého železa nebyla zaznamenána 

změna hmotnosti. 

 Měření pH krevní plazmy a Ringerova roztoku probíhalo ve stejných časových 

intervalech jako měření hmotnostního úbytku vzorků. Cílem bylo získat informaci 

o změnách pH roztoků po čas namáhání vzorků. Na základě získaných hodnot pH bylo 

zjištěno, že počáteční slabě alkalické pH obou roztoků prudce stouplo nad hodnotu 10 
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během prvního týdne. Po čas následujících týdnů bylo již pH roztoků konstantní. Prudký 

nárůst pH má za následek uvolňování korozních produktů do roztoků.  

 Měření korozních potenciálů bylo prováděno po týdenních intervalech stejně jako 

měření pH a hmotnostního úbytku. U vzorků namáhaných v krevní plazmě došlo k růstu 

korozního potenciálu pouze během prvního týdne. V následujících týdnech došlo ke stagnaci 

korozního děje v důsledku tvorby bílkovinného hlenu, který vytvořil bariéru zabraňující 

koroznímu působení roztoku na vzorek.  

 Obdobných výsledků bylo dosaženo měřením korozního potenciálu vzorků 

namáhaných v Ringerově roztoku. Z výsledků měření je patrné, že stejně jako u vzorků v 

krevní plazmě docházelo k růstu korozního potenciálu pouze během prvního týdne 

namáhání. Korozní produkt Mg(OH)2, vzniklý během prvního týdne, vytvořil kolem vzorku 

bariéru, které bránila další korozi vzorku, což se projevilo zastavením růstu korozního 

potenciálu v následujících týdnech. Ke vzniku korozního produktu Mg(OH)2 došlo také 

u vzorků v krevní plazmě, nicméně hlavní bariéru proti koroznímu působení krevní plazmy 

na vzorek tvořil bílkovinný hlen.  

  Na základě získaných výsledků lze tvrdit, že hořčík není k železu příliš vhodným 

legující prvkem. V první řadě je to dáno nízkou mechanickou pevností, která byla pro 

vytvořené vzorky charakteristická, opomenout též nelze ani alkalizaci prostředí způsobenou 

Mg(OH)2, která by negativně ovlivňovala proces hojení a dorůstání nové kostní tkáně. 

Negativen hořčíku jako legujícího prvku železa je pak zejména fakt, že bariéra Mg(OH)2 

zabraňuje další korozi. Následkem toho by se implantát dočasný (biodegradabilní) choval 

jako implantát trvalý. 
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10. Závěr 
 

 

 Zadáním této diplomové práce bylo seznámit se s biodegradabilními materiály pro 

kostní implantáty a tvorba rešerše na toto téma. Úvod práce se zaměřuje na lidskou kost, na 

její vznik, funkce a typy kostí. Je zde také zmíněna anatomická stavba kosti a její chemické 

složení. Kapitola 3 se vztahuje k problematice v současnosti používaných trvalých kostních 

implantátů. 

 Dále se teoretická část práce zaobírá rolí železa a hořčíku v lidském organismu. Tato 

část se zabývá výskytem, funkcemi, využitelností a vstřebáváním těchto dvou prvků 

v lidském organismu. Následně je zde nastíněna problematika potřeby železa a hořčíku a 

potíže spojené s jejich nedostatkem, nebo přebytkem. Obě kapitoly jsou zakončeny tabulkou 

základních potravin obsahujících tyto dva důležité prvky. 

Vzhledem k tomu, že byla jako jeden z roztoků v praktické části používána krevní 

plazma, bylo vhodné v kapitole 6 zmínit funkce krve, její složení a podrobněji popsat jak 

krevní elementy, tak i tekutou složku krve, kterou je právě krevní plazma.   

Kapitola 7 je věnována biodegradabilním materiálům. Zabývá se jejich popisem, 

parametry a atributy, které musí splňovat, aby mohly být využit jako dočasné implantáty. Je 

zde poukázáno na pozitivní i negativní vlastnosti železa jako prvku vhodného pro dočasné 

implantáty. Ty negativní, konkrétně nízký korozní potenciál a nízká rychlost degradace, jsou 

důvodem, proč jsou k železu vybírány a testovány slitinové prvky, které by byly svými 

vlastnostmi schopny tyto dva atributy posunout na požadovanou úroveň. Kromě hořčíku jsou 

zde uvedeny další prvky, které by mohly být vhodnými slitinovými prvky k železu. 

 Praktická část práce je věnována přípravě vzorků biodegradabilních materiálů na bázi 

železa s hořčíkem jako legujícím prvkem. Jako vhodný nosný materiál byla zvolena 

polyuretanová pěna. Na nosný materiál byla nanesena směs železa a hořčíku předem 

definovaného poměru. Nosný materiál s navázanou práškovou směsí byl poté vypálen 

v peci. Celkem bylo vytvořeno šest sad vzorků o šesti různých koncentracích.  

Po výrobě vzorků, byly tyto podrobeny spektroskopické analýze EDX za účelem 

získání informace o jejich struktuře a prvkovém zastoupení. 

 Vytvořené vzorky byly vystaveny koroznímu působení roztoků krevní plazmy 

a Ringerova roztoku. Po týdenních intervalech byla proměřována jejich hmotnost a pH. 

Se stejnou frekvencí probíhalo měření koroze pro určení korozního potenciálu. U vzorků 

v krevní plazmě nedocházelo k hmotnostnímu úbytku v důsledku tvorby bílkovinného hlenu. 

U vzorků namáhaných Ringerově roztoku byly zaznamenány úbytky hmotnosti zejména 

v prvním týdnu namáhání. Oběma roztokům bylo společné, že se růst korozního potenciálu 

vzorků po prvním týdnu namáhání zastavil. V roztoku krevní plazmy byl příčinou hlen, 

v Ringerově roztoku byl příčinou korozní produkt Mg(OH)2. 
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 V rámci rozšiřování práce by bylo vhodné zjistit, jestli by se hlen, který se vytvořil 

na povrchu vzorků namáhaných v krevní plazmě, vytvořil i v případě, že by plazma kolem 

vzorku cirkulovala. Dále by pak bylo vhodné sestavit takový postup výroby vzorků, jehož 

výsledkem by byla větší mechanická odolnost vzorků, která by odpovídala skutečným 

implantátům. Na základě toho by bylo podnětné podrobit vzorky zkoumání z hlediska 

mechanické pevnosti. Dále by podnětné najít vhodný slitinový element pro slitinu železa a 

hořčíku, který by vedl k požadovanému růstu korozního potenciálu vzorku. Například zinek 

nebo mangan, které jsou v současnosti v této souvislosti zkoumány.  
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